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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4047.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Hrvaški

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zade‑
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo)
izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Hrvaški
Odpoklicujem dr. Milana Orožna Adamiča, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Hrvaški.
Št. 501-04-17/09
Ljubljana, dne 18. novembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
4048.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o Slovenski turistični organizaciji

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o spod‑
bujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o Slovenski
turistični organizaciji
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
Slovenski turistični organizaciji (Uradni list RS, št. 84/04 in
58/06).

Cena 2,75 €

ISSN 1318-0576

Leto XIX

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00713-42/2009/5
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009-2111-0265
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

4049.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o ukrepih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja

Na podlagi 10., 12. in 25. člena Zakona o kmetijstvu (Ura‑
dni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja
1. člen
(1) V Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09)
se v 32. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pomoči iz III. poglavja te uredbe, razen pomoči iz toč‑
ke a) 8. člena te uredbe, se odobrijo le za dejavnosti ali storitve,
ki so opravljene oziroma prejete po izdelavi in objavi zadevne
sheme pomoči skladno z Uredbo 1857/2006/ES.«.
(2) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2009/4
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009-2311-0146
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
4050.

Pravilnik o postopku razdelitve prometnih
pravic

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 –
ZUP‑E in 48/09) in 81. člena Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o postopku razdelitve prometnih pravic
1. člen
(obseg urejanja)
(1) Ta pravilnik za izvrševanje Uredbe (ES) št. 847/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o
pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med
državami članicami in tretjimi državami (UL L št. 157 z dne
30. 4. 2004, str. 7) določa postopek za razdelitev prometnih
pravic, kadar Republika Slovenija sklene dvostranski sporazum
o zračnem prometu, njegove spremembe ali priloge k njemu,
ki določajo omejitve uporabe prometnih pravic ali števila letal‑
skih prevoznikov Skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje
prometnih pravic.
(2) Za namene tega pravilnika se obveznost javne službe
iz 16. do 18. člena Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pra‑
vilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev)
(UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3) ne šteje med omejene
prometne pravice.
2. člen
(prometne pravice in potreba prevoznikov
po njihovem izvajanju)
(1) Informacije o prometnih pravicah in njihovem izvaja‑
nju na zračnih poteh med Republiko Slovenijo in državami, ki
niso članice Evropske unije, s katerimi je Republika Slovenija
sklenila sporazume o zračnem prometu, daje Ministrstvo za
promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in sicer na sedežu
ministrstva ali jih objavlja na spletni strani (www.mzp.gov.si/).
(2) Ministrstvo objavi podatke o načrtovanih pogajanjih za
prometne pravice na spletni strani iz prejšnjega odstavka.
(3) Prevozniki Skupnosti, ki se zanimajo za opravljanje
prometa na zračnih poteh z omejenimi prometnimi pravicami ali
na zračnih poteh med Republiko Slovenijo in državo, ki ni čla‑
nica Evropske unije in s katero Republika Slovenija ni sklenila
sporazuma o zračnem prometu, lahko obvestijo ministrstvo o
svojih načrtih in zahtevah. Ministrstvo te zahteve upošteva pri
pogajanjih za sklenitev sporazumov o zračnem prometu.
3. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Kadar prevoznik Skupnosti izrazi zanimanje za neu‑
porabljeno zmogljivost na zračni poti z omejenimi prometnimi
pravicami, ministrstvo izda uradni pisni poziv za oddajo vloge
za izdajo dovoljenja za izvajanje prometnih pravic na zračnih
poteh z omejenimi prometnimi pravicami (v nadaljnjem besedi‑
lu: dovoljenje). Poziv se elektronsko pošlje vsem prevoznikom
Skupnosti, ki opravljajo prevoz v zračnem prometu v Republiko
Slovenijo in/ali iz nje, in tistim, ki so zaprosili za podatke o ne‑
uporabljeni zmogljivosti. Uradni poziv se objavi tudi na spletni
strani iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika. V pozivu se
določi rok za oddajo pisne vloge, ki ni krajši od 15 dni.
(2) Pisna vloga za izdajo dovoljenja mora vsebovati naj‑
manj naslednje listine in podatke:
a) kopijo operativne licence;
b) opis prometa, ki ga prevoznik načrtuje za določeno
zračno pot (število poletov na teden, aeronavtično opremo,
kakršne koli postanke, letno in sezonsko naravo storitev pro‑
meta);
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c) obdobja načrtovanega prometa;
č) vrsto prometa (potniški, tovorni ali drugo);
d) podatke o dostopnosti prometa in podpori potrošnikom
(mreža prodaje letalskih vozovnic, spletno podprte storitve itd.);
e) podatke o kakršnem koli povezovalnem prometu;
f) cenovno politiko za posamezno zračno pot.
(3) Pisna vloga se v slovenskem jeziku v roku iz prvega
odstavka tega člena posreduje ministrstvu.
(4) Če pride do odpovedi ali preklica dovoljenja ali če
se kako drugače pojavi neizkoriščena zmogljivost, se izvede
postopek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nana‑
šajo na zagotavljanje podatkov, ministrstvo po uradni dolžnosti
pridobi podatke o dejstvih, o katerih samo vodi uradno eviden‑
co, in o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco drug pristojni
slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je javno
pooblastilo izdal slovenski organ.
4. člen
(dovoljenje za izvajanje prometnih pravic)
(1) Ministrstvo po opravljeni predhodni oceni potniških in/ali
tovornih storitev, spodbujanja konkurence in uravnoteženosti ra‑
zvoja prometa Skupnosti izda v skladu z razpoložljivimi prometni‑
mi pravicami izbranemu prosilcu, ki izpolnjuje pogoje, dovoljenje.
Dovoljenje velja najmanj eno prometno obdobje in največ tri leta,
če z mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.
(2) V skladu z razpoložljivimi prometnimi pravicami se
za izvajanje prometnih pravic na določeni progi izbere letalski
prevoznik, ki čim bolj izpolnjuje merila glede:
– zadovoljitve povpraševanja po zračnem prevozu (me‑
šani ali tovorni prevozi, direktni prevozi ali prevozi z vmesnimi
postanki, pogostnost prevozov, dnevi opravljanja prevozov);
– cenovne politike (zlasti cene vozovnic, obstoj znižanj in
drugih prilagoditev);
– kakovosti storitev (zlasti konfiguracija zrakoplovov, mo‑
žnost zamenjave vozovnic in morebitni obstoj prodajnih mest,
odprtih za javnost);
– prispevka k ponudbi zadovoljive ravni konkurence;
– predvidenega datuma začetka opravljanja prevozov;
– jamstva za trajnost opravljanja prevozov;
– razvoja tržnega deleža prevoznikov Skupnosti v zadev‑
nem dvostranskem odnosu;
– okoljske učinkovitost uporabljenih zrakoplovov, zlasti
glede obremenitve s hrupom.
Poleg tega se lahko upoštevajo še naslednja merila:
– razvoj nadaljnjih povezav, ponujenih potnikom;
– starost popolne vloge;
– prispevek k prostorskemu načrtovanju;
– možnost razvoja turizma v Republiki Sloveniji;
– primernost zrakoplovov za operacije na slovenskih leta‑
liščih, na katera in s katerih letijo;
– stanje prevoznika glede plačila letaliških pristojbin in
pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa v
Republiki Sloveniji;
– obstoj storitve trženja v slovenskem jeziku.
(3) Kadar želi na določeni progi nastopati več prevoznikov,
ministrstvo izvede javno obravnavo, na kateri lahko prisostvuje‑
jo vsi prosilci. Pri javni obravnavi ministrstvo ne izda dovoljenja
za izvajanje prometnih pravic na določeni zračni poti, dokler vsi
prosilci ne prejmejo pisnega odpravka zapisnika in se ne izteče
rok za pripombe zaradi morebitnih nepravilnosti v zapisniku.
(4) Postopek dodeljevanja omejenih prometnih pravic se
vodi v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, odloč‑
ba o izdaji dovoljenja pa se objavi na spletni strani ministrstva.
(5) Zoper odločbo, ki jo izda ministrstvo, ima stranka
pravico do pritožbe v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo. V
primeru pritožbe se pravnomočna odločba v zvezi s pritožbo
objavi na spletni strani ministrstva.
5. člen
(ponovna ocena dovoljenja)
(1) Ministrstvo spremlja izvajanje pravic, dodeljenih v skla‑
du s 4. členom tega pravilnika, in vsako leto opravi analizo učin‑
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kovitosti izvajanja omejenih prometnih pravic, pri kateri lahko
sodelujejo vsi prevozniki, ki so sodelovali v postopku izbire. Če
se ugotovi, da se prometne pravice ne izvajajo učinkovito, se
izdana dovoljenja ponovno proučijo.
(2) Izdano dovoljenje se ponovno prouči tudi na zahtevo
prevoznika Skupnosti, ki opravlja prevoz v zračnem prometu v
Republiko Slovenijo in/ali iz nje. V tem primeru ponovna ocena
ni mogoča tri leta od izdaje dovoljenja ali od zadnje ponovne
ocene.
(3) Imetnik dovoljenja je obveščen o vsaki ponovni
oceni. Obvestilo o ponovni oceni se objavi na spletni stra‑
ni ministrstva. Obvestilo vsebuje rok, do katerega morajo
prevozniki Skupnosti, ki se zanimajo za izvajanje prometnih
pravic, vsebovanih v dovoljenju, oddati vlogo za izdajo do‑
voljenja, če se izdano dovoljenje na podlagi ponovne ocene
prekliče.
(4) Ob ponovni oceni dovoljenja v skladu z drugim odstav‑
kom tega člena se drugi in tretji odstavek 3. člena in 4. člen
tega pravilnika uporabljajo tako, da ne vplivajo na veljavna do‑
voljenja, če se prometne pravice iz dovoljenja izvajajo učinko‑
vito in v skladu s konkurenčno zakonodajo Evropske skupnosti
in ustreznimi predpisi Republike Slovenije.
6. člen
(preklic, odpoved in omejitev dovoljenja)
(1) Če se promet, za katerega je bilo izdano dovoljenje:
– ne začne v prometnem obdobju, ki sledi dnevu, določe‑
nem za začetek opravljanja prevoza v zračnem prometu, ali
– prekine in ponovno ne vzpostavi v dveh naslednjih
prometnih obdobjih,
ter imetnik dovoljenja v primernem času, ki ga določi mini‑
strstvo, ne dokaže, da je navedeno neizvajanje ali prekinitev
posledica okoliščin, na katere imetnik dovoljenja ni imel vpliva,
se dovoljenje prekliče.
(2) Dovoljenje se prekliče tudi v primeru, če imetnik do‑
voljenja pisno obvesti ministrstvo, da ne namerava več izvajati
prometnih pravic iz izdanega dovoljenja oziroma da prevoznik
nima več veljavne operativne licence ali drugih za opravljanje
prevoza v zračnem prometu predpisanih dokumentov.
(3) Ministrstvo prekliče dovoljenje v celoti ali za določeno
obdobje ali omeji dejavnosti, vsebovane v dovoljenju, če ime‑
tnik dovoljenja:
– ne opravlja prevoza v zračnem prometu v skladu s
pogoji iz dovoljenja ali
– ne upošteva sporazuma o zračnem prometu, na pod‑
lagi katerega je bilo izdano dovoljenje, ali drugih mednarodnih
obveznosti ali
– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za izvajanje prome‑
tnih pravic ali
– ne opravlja prevoza v zračnem prometu v skladu z
redom letenja.
7. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 5. člena
tega pravilnika je ponovna ocena glede dovoljenja, ki je bilo
izdano pred uveljavitvijo tega pravilnika, mogoča po preteku
treh let od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-208/2006/20
Ljubljana, dne 26. oktobra 2009
EVA 2009-2411-0063
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
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Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Akademija za brezplačno internetno
izobraževanje«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zako‑
na o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP‑E in 48/09) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Akademija za brezplačno
internetno izobraževanje«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport s to odločbo izdaja so‑
glasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Akademija za
brezplačno internetno izobraževanje«, ki jo je z notarsko listino
opr. št. SV 1714/09, sestavljeno 7. avgusta 2009 pri notarju
Miru Košaku, Trg republike 3, Ljubljana, ustanovil Christian
Mars, stanujoč Frauenstrasse 34, 82216 Maisach, Zvezna
republika Nemčija.
2. Ustanova »Ustanova Akademija za brezplačno interne‑
tno izobraževanje« ima sedež v Ljubljani, poslovni naslov ob
izdaji tega soglasja je: Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana.
3. Namen ustanove je predvsem finančno organizacijsko
in promocijsko podpirati izobraževanje oseb v starosti od 15 do
60 let, zlasti izobraževanje preko svetovnega spleta.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
1.000,00 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so: Christian Mars, s stal‑
nim prebivališčem: Frauenstrasse 34, 82216 Maisach, Zvezna
republika Nemčija, Nives Zupan, s stalnim prebivališčem: Šva‑
bičeva ulica 5, Ljubljana in Marjanca Lenkič, s stalnim prebiva‑
liščem: Paka pri Velenju 54 d, Velenje.
Št. 060-42/2009/5 (04104)
Ljubljana, dne 4. novembra 2009
EVA 2009-3311-0054
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE
4052.

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek
46. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-278/07-17
Datum: 22. 10. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za‑
četem z zahtevo Sindikata Glosa, Sindikata kulture Slovenije,
Ljubljana, ki ga zastopa mag. Marija Karlovšek, odvetnica v
Celju, na seji 22. oktobra 2009

o d l o č i l o:
Drugi odstavek 46. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ur. p. b. in 56/08)
ni v neskladju z Ustavo.
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Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj kot reprezentativni sindikat za dejavnost
kulture izpodbija ustavnost drugega odstavka 46. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju
ZUJIK), ker naj bi ogrožal pravice dramskih igralcev kot de‑
lavcev. Kršil naj bi njihovo ustavno in zakonsko zagotovljeno
pravico do dela za nedoločen čas, do enakosti pred zakonom
in omejeval pravico do dela (drugi odstavek 14. člena, prvi in
drugi odstavek 15. člena ter 66. člen Ustave). Izpodbijana do‑
ločba naj bi bila v nasprotju z 10., 52. in s 53. členom Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 – v
nadaljevanju ZDR). Ta naj bi glede omejitev sklepanja pogodb
o zaposlitvi za določen čas sicer dopuščal določitev izjem s
posebnim zakonom, vendar naj bi ZUJIK veljal že pred uvelja‑
vitvijo ZDR, kar naj bi samo po sebi povzročalo, da je z njim v
neskladju. Izpodbijana določba ZUJIK naj bi bila »nezakonita«
tudi zato, ker dopustnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi za
določen čas povezuje z obstojem posebne narave dela na po‑
dročju umetniške ali druge kulturne dejavnosti (v nadaljevanju
posebna narava dela), vendar prepušča odločitvi delodajalca,
da oceni, katero delovno mesto je takšne narave, za sklepanje
takšnih pogodb pa ne postavlja nobenih omejitev. Na ta način
naj bi omogočala arbitrarno zasledovati le delodajalčev interes.
To naj bi dokazovalo dejstvo, da je delodajalec odločil, da je
za delovno mesto dramskega igralca podana posebna narava
dela, čeprav naj bi šlo za delo kot vsako drugo. Glede na to naj
bi bili dramski igralci, zaposleni za določen čas, neenakopravni
z drugimi delavci v državi, saj naj bi Ustava delavcem praviloma
zagotavljala delo za nedoločen čas. Delovno razmerje za do‑
ločen delovni čas naj bi bilo mogoče skleniti le izjemoma, to pa
naj ne bi moglo veljati za delovno mesto dramskega igralca. Če
bi posebna narava dela res pomenila temelj za zaposlovanje za
določen čas, meni, da bi to pomenilo, da je dramskega igralca
mogoče zaposliti zgolj za določen čas, vendar v praksi ni tako.
Po aktu o sistemizaciji delovnih mest je na tem delovnem me‑
stu namreč mogoče zaposlovati tako za nedoločen čas kot za
določen čas ali po pogodbi, dejanske oblike zaposlitve pa naj
bi samovoljno določal delodajalec. S tem naj dramskim igral‑
cem ne bi bila zagotovljena socialna varnost v primeru bolezni,
nezgode, starosti in podobno, prikrajšani pa naj bi bili tudi pri
finančni trdnosti (poslovne banke naj ne bi odobrile kreditov).
Uporaba izpodbijane določbe ZUJIK na ustavno neskladen
način naj bi izhajala tudi iz sodne prakse.
2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Vlada je v mnenju
navedla, da je zahteva neutemeljena. Med ZDR in ZUJIK naj
ne bi bilo neskladja. V zakonodajnem postopku je bil najprej
ZDR, nato šele ZUJIK, kar naj bi omogočilo zakonodajalcu
polno presojo skladnosti rešitev v obeh zakonih. ZDR je res
začel veljati kasneje kot ZUJIK, vendar je bil v Uradnem listu
objavljen prej in je ZUJIK glede na ZDR specialen predpis, ki
velja tudi po njegovi uveljavitvi. Glede na to naj bi zakonodaja‑
lec zaradi posebne vloge javnih zavodov na področju kulture
jasno pristal na posebnost ureditve delovnih razmerij v ZUJIK,
kot jo dopuščajo 2., 52., 53. in 237. člen ZDR. Vlada meni, da
posebna narava dela za poklic dramskega igralca izhaja iz
narave sestavljanja programa gledališke hiše. ZUJIK naj bi s
tem direktorjem oziroma umetniškim vodjem gledališč omogo‑
čil, da si lahko sestavijo umetniški ansambel, ki ustreza njihovi
umetniški viziji, ne samo za posamezno gledališko sezono,
ampak za čas trajanja njihovega mandata, ki je 5 let. Število
delovno angažiranih dramskih igralcev naj bi bilo tako odvisno
od nabora načrtovanih uprizoritev za posamezno sezono, šte‑
vilo zaposlenih za nedoločen čas, za določen čas in začasno
delovno angažiranih pa se določi z letnim kadrovskim načrtom.
Sam ZUJIK naj res ne bi vseboval določbe o tem, kako določiti
oziroma kdo določi delovna mesta s posebno naravo dela,
vendar naj bi ta vsebina izhajala iz njegove smiselne uporabe
in iz namena zakonodajalca. Glede na to naj bi bilo določanje
delovnih mest s posebno naravo dela v pristojnosti direktorja
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oziroma poslovodstva javnega zavoda, kar naj bi jim nalagalo
njihovo »kulturno poslanstvo« in značilnost dejavnosti. Iz tega
naj bi izhajal 35. člen ZUJIK, ko določa naloge direktorja in mu
v tem okviru daje ključna kadrovska pooblastila, ker je njegova
naloga sprejem sistemizacije delovnih mest in sprejem kadro‑
vskega načrta. Pojem »posebna narava dela« naj bi bil opre‑
deljen v 65.a členu Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 40/97,
82/99, 102/2000, 52/01 in 64/01 – v nadaljevanju Kolektivna
pogodba) v povezavi s stalnim dodatkom k plači. Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 –
ur. p. b. – v nadaljevanju ZSPJS) naj bi ta dodatek vključeval
v novo, povečano osnovno plačo, zato naj bi z uveljavitvijo
novega plačnega sistema prenehal veljati. ZUJIK naj bi v
48. členu določal le možnost, da se v kolektivni pogodbi lahko
določi višje vrednotenje dela zaradi nestalnosti zaposlitve iz
izpodbijane določbe. Vlada meni, da ni mogoče slediti naved‑
bam predlagatelja, da bi bilo treba vse igralce, zaposlene v
gledališčih – javnih zavodih, z vidika trajnosti zaposlitvenega
razmerja obravnavati enako in da naj bi bili dramski igralci v
neenakopravnem položaju z drugimi delavci v Sloveniji, saj
naj bi bili produkcijski procesi odraz vizij umetniških oziroma
programskih vodstev kot »gonila kulturnega razvoja«, ki naj bi
jim sledila dinamična kadrovska politika. V takih razmerah naj
bi bilo načelo stalnosti zaposlitve, h kateremu teži splošna ure‑
ditev, ovira za kulturni razvoj. Taka razrešitev protislovja med
avtonomno programsko repertoarno politiko kakovostne kultur‑
no‑umetniške ponudbe in poslovno nujnostjo po zagotavljanju
primerne polne angažiranosti zaposlenega osebja naj bi bila
razvidna tudi iz zakonodajnega gradiva pri sprejemanju ZUJIK
(Poročevalec DZ, št. 27/02, EPA 477‑III). Kulturna politika naj bi
sicer podpirala osrednja gledališča kot javne zavode z močnim
jedrom trajneje zaposlenih oseb tudi v igralskem ansamblu,
hkrati pa naj bi dopuščala vodstvom, da angažirajo igralce in
druge zaposlene (strokovno usmerjevalno osebje, scenski de‑
lavci) tudi na druge delovnopravne načine, skladno z izbranim
programskim repertoarjem. Glede na posebno naravo dela naj
bi bila tako dana možnost sklepanja pogodb o zaposlitvi za
določen čas, kadar je delo vezano na izvedbo programa stro‑
kovnega direktorja, kadar gre za projekte z omejenim časom
trajanja ali v primeru začasno povečanega dela in tudi v prime‑
ru angažiranja samozaposlenih na področju kulture. Delovno
sodišče v Celju naj bi tako v svoji sodbi št. Pd 168/2007 z dne
7. 9. 2007 pravilno povzelo namen zakonodajalca. Vlada meni,
da izpodbijana določba ZUJIK ne krši 14. in 15. člena Ustave,
ker je kandidatu za zaposlitev dopuščeno, da se v dogovoru z
delodajalcem samostojno odloča o obliki in trajnosti zaposlitve,
pri čemer lahko upošteva, da različna trajnost lahko prinese
določene ugodnosti (npr. višjo osnovno plačo).
3. O navedbah v mnenju Vlade se je izrekel predlagatelj.
Prerekal je navedbo, da naj bi Kolektivna pogodba opredelje‑
vala pojem »posebna narava dela«, ampak naj bi v zvezi s tem
vsebovala le možnost posebnega dodatka k plači, do katerega
pa naj bi bili upravičeni vsi zaposleni od prve tarifne skupine
dalje. Predlagatelj poudarja, da je Slovenija premajhen trg za
dramske igralce, da bi lahko zagovarjali njihovo zaposlitev za
določen čas. Pri nas naj bi večina gledališč delala s stalno ka‑
drovsko sestavo. V tujini naj bi bilo takih primerov manj, zato
naj bi tam igralci lažje našli zaposlitev. Meni, da z razlogom gi‑
banja igralcev v slovenskem prostoru zato izpodbijane ureditve
ni mogoče utemeljiti. Predlagatelj ponovno navaja, da ZUJIK za
odločanje direktorjev o kadrovski sestavi ne določa kriterijev,
zato naj bi ti prosto odločali, za katera delovna mesta bodo
zaposlovali za določen čas. Tako zaposleni dramski igralci
naj dejansko ne bi prejemali višje osnovne plače, v pogodbah
o zaposlitvi pa naj bi imeli tudi konkurenčno prepoved, kar
naj bi bilo ravno v nasprotju s stališči Vlade, da naj bi igralci
večkrat menjali delodajalca. Zato naj dramski igralci dejansko
ne bi imeli možnosti samostojno odločati o obliki in trajnosti
zaposlitve. Glede na to naj bi bil dramski igralec, zaposlen za
določen čas, v slabšem položaju kot dramski igralec, zaposlen
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za nedoločen čas, in tudi v slabšem položaju kot drugi delavci
v Sloveniji, ki jim zakonodaja zagotavlja prvenstveno zaposlitev
za nedoločen čas.
B.
4. Drugi odstavek 46. člena ZUJIK določa: »Kadar to terja
posebna narava dela na področju umetniške ali druge kulturne
dejavnosti, se v sistemizaciji lahko določijo delovna mesta, za
katere se delovno razmerje sklene za določen čas, ki ne sme
biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot pet
let. Za ponovno sklepanje delovnega razmerja za določen čas
ni omejitve.«
5. Predlagatelj izpodbijani določbi očita, da je v neskladju
z ZDR. Kot je Ustavno sodišče že večkrat navedlo, na pod‑
lagi prvega odstavka 160. člena Ustave ni pristojno presojati
medsebojne skladnosti dveh zakonov, razen če bi bila zara‑
di njunega neskladja kršena načela pravne države (2. člen
Ustave). V obravnavani zadevi ne gre za tak primer. ZUJIK je
glede na ZDR poseben zakon. Ureditev delovnih razmerij, ki je
veljala pred uveljavitvijo ZDR, je prav tako dopuščala posebno
ureditev na posameznih področjih.1 Zakon o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94
– v nadaljevanju ZUJIPK), ki je veljal pred ZUJIK, je glede na
to vseboval zelo podobno ureditev, kot je izpodbijana.2 Zakona
sta v razmerju splošni – specialni predpis, glede na to je z
ustaljenimi metodami razlage predpisov mogoče ugotoviti njun
pomen, ne da bi v pravnem redu nastale anomije, ki bi pome‑
nile neskladje z načeli pravne države. Zato ne gre za neskladje
z 2. členom Ustave.
6. Predlagatelj očita izpodbijani določbi, da je »nezakoni‑
ta«, ker naj bi odločitev o delovnih mestih s posebno naravo,
in s tem zaposlovanje za določen čas, v celoti prepustila
delodajalcem in jim pri tem omogočila samovoljnost. S tem
smiselno zatrjuje, da je določba nedorečena in zato neskla‑
dna z 2. členom Ustave. Eno od načel pravne države namreč
zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče
ugotoviti vsebino in namen pravne norme. Vendar to ne pome‑
ni, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati.
Uporaba pravne norme namreč vedno pomeni njeno razlago.
Po ustaljeni ustavnosodni presoji je z vidika pravne varnosti, ki
je tudi eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave, predpis
sporen tedaj, kadar se z ustaljenimi metodami razlage ne da
ugotoviti njegove jasne vsebine.3 Iz stališč Ustavnega sodišča
tudi izhaja, da je treba posamezne zakonske določbe razlagati
v okviru zakona kot celote.4 Za izpodbijano določbo to pomeni,
da je treba ugotoviti, ali jo je mogoče enoznačno izvrševati, ob
uporabi ustaljenih metod razlage pravnih norm.
7. Na podlagi sistematične razlage5 kot ene izmed takih
metod je kriterije za uporabo te določbe mogoče ugotoviti iz
drugih zakonskih določb. ZUJIK vsebuje posebno ureditev
delovanja javnih zavodov na področju kulture in posebno ure‑
ditev delovnih razmerij. V javnem zavodu na področju kulture
ima ključni položaj direktor. Sprejema strateški načrt kot do‑
kument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva
cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za
kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt (tretji
odstavek 35. člena ZUJIK). Direktor je torej ustvarjalec vsebin‑
1 Glej drugi odstavek 1. člena in zadnjo alinejo prvega odstav‑
ka 17. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90
in nasl. – ZDR/90).
2 Drugi odstavek 46. člena ZUJIPK je prav tako dopuščal mo‑
žnost v aktu o sistemizaciji določiti delovna mesta, kjer se delovna
razmerja, kjer to terja posebna narava dela, sklepajo za določen
čas, ki ne sme biti daljši od petih let.
3 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-32/02 z dne 10. 7. 2003
(Uradni list RS, št. 73/03 in OdlUS XII, 71).
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 z dne 29. 3. 2007
(Uradni list RS, št. 33/07 in OdlUS XVI, 22).
5 M. Pavčnik, Argumentacija v pravu, Druga spremenjena
in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 2004, str.
70–73.
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skih programov javne službe v kulturi in tako vezni člen med
zagotavljanjem javnega interesa in izvajalci javne službe. V tej
vlogi na podlagi strateškega načrta sprejema akt o organiza‑
ciji dela in akt o sistemizaciji delovnih mest (po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu) ter letni
kadrovski načrt. K navedenim aktom daje soglasje svet zavo‑
da, v katerem imajo svoje predstavnike ustanovitelj in delavci
zavoda. Prav sprejeti razvojni in programski dokumenti javne‑
ga zavoda pomenijo vsebinski okvir za izvajanje izpodbijane
določbe, trajanje delovnih razmerij iz te določbe pa je izrecno
vezano na mandat direktorja oziroma na dobo petih let in je
torej povezano z njihovim izvajanjem. Zato delodajalec oziroma
v njegovem imenu direktor pri določanju delovnih mest, ki so
posebne narave in kjer je mogoče skleniti delovno razmerje za
določen čas, ni povsem prostih rok.
8. Pri izvajanju posebne ureditve delovnih razmerij po
ZUJIK morajo vsi organi javnega zavoda kot delodajalca upo‑
števati tudi Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Re‑
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 40/97, 82/99,
102/2000, 52/01, 64/01, 60/08 in 32/09). Res je, da ta v času
vložitve zahteve pojma »posebna narava dela«, ki po ZUJIK
pomeni pogoj za določitev delovnih mest, na katerih je možnost
sklenitve delovnega razmerja za določen čas, ni neposredno
opredeljevala in ga je v 65.a členu le omenjala v zvezi z do‑
datkom k plači. Vendar je to stanje spremenil leta 2008 sprejeti
Aneks h Kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št. 60/08 – v na‑
daljevanju Aneks). Ta v 5. členu neposredno določa delovna
mesta s posebno naravo dela po 46. členu ZUJIK, ki se po
48. členu ZUJIK lahko uvrstijo v višje plačne razrede. Jasneje
ureja tudi pogoje za sklenitev delovnih razmerij za določen
čas.6 Te kriterije mora delodajalec oziroma direktor javnega
zavoda na področju kulture spoštovati, zato o tem, katera de‑
lovna mesta so take narave, da je glede njih dopustno skleniti
delovno razmerje za določen čas, v aktu o sistemizaciji ne
more samovoljno ali arbitrarno odločati. To hkrati pomeni, da
direktor odloča o sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas
pod pogoji, ki jih določa Aneks. Sklenitev delovnega razmerja
za določen čas z višjo osnovno plačo ali sklenitev delovnega
razmerja za določen čas zgolj z osnovno plačo pa je stvar
dejanske ocene pomena pritegnitve konkretnega dramskega
igralca v uresničevanje programske vizije direktorja. Glede na
to gre za vprašanje primernosti in strokovne oziroma umetni‑
ške presoje, ki ni v pristojnosti Ustavnega sodišča.7 V primerih
morebitnega nespoštovanja Kolektivne pogodbe imajo predla‑
gatelj in njegovi člani na voljo konkretne postopke za varstvo
svojih interesov in pravic v kolektivnih in individualnih delovnih
sporih. Glede na gornje ugotovitve drugi odstavek 46. člena
ZUJIK ni v neskladju z 2. členom Ustave.
9. Poglaviten očitek izpodbijani določbi tako ostaja v tem,
da povzroča neenakopravnost glede na delovnopravni položaj
drugih delavcev v državi in glede na položaj dramskih igral‑
cev, zaposlenih za nedoločen čas. Delovno mesto dramskega
igralca naj bi bilo delo kot vsako drugo, drugi delavci pa naj bi
imeli delovno razmerje zagotovljeno praviloma za nedoločen
čas. Ker za sklepanje delovnega razmerja za določen čas
v ZUJIK ni omejitve, naj bi bili dramski igralci, zaposleni za
določen čas, v slabšem pravnem položaju, zlasti zaradi večje
stopnje socialne negotovosti in manjše stopnje varstva dela. S
temi navedbami predlagatelj zatrjuje neskladnost izpodbijane
ureditve z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ta določa, da
so pred zakonom vsi enaki. Glede na ustaljeno ustavnosodno
presojo to načelo zahteva, da zakonodajalec bistveno enake
6 Glede konkretne zasedbe delovnih mest za določen čas
Aneks prepoveduje sklenitev takega delovnega razmerja z ose‑
bami, ki so v istem javnem zavodu že zaposlene za nedoločen
čas, in kot kriterij za višjo osnovno plačo na takih delovnih mestih
določa ključni pomen take zaposlitve za uresničitev programske
vizije direktorja.
7 Podobno glej v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-277/05
z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 21/06 in OdlUS XV, 15, tč. 42
obrazložitve).
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položaje ureja enako. Če zakonodajalec enake položaje ureja
različno, kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz
prvega odstavka 14. člena Ustave, pa mora za razlikovanje
obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari.8
10. Iz zakonodajnega gradiva pri sprejemanju ZUJIK iz‑
haja, da je glede na posebno naravo dela predvidena možnost
sklepanja delovnega razmerja za določen čas do petih let v pri‑
merih, kadar je delo vezano na izvedbo programa strokovnega
direktorja ali kadar gre za delo na projektu z omejenim časom
trajanja ali v primeru začasno povečanega obsega dela; v teh
primerih je predvideno višje vrednotenje dela v skladu z zako‑
nom in s kolektivno pogodbo.9 Predlagatelj sicer zatrjuje, da je
delovno mesto dramskega igralca delo kot vsako drugo, vendar
ni tako. Že iz narave stvari (način opravljanja dela, umetniško
poustvarjanje izbranih del) izhajajo očitne posebnosti tega dela
in poklica. Glede na to gre pri opravljanju njihovega dela za
različen položaj v primerjavi z drugimi delavci oziroma z drugimi
poklici. Zakonodajalec je zato delovna razmerja za določen čas
lahko uredil drugače, kot to velja za druge delavce.
11. Predlagatelj meni, da izpodbijana določba povzroča
neenakost tudi v razmerju do dramskih igralcev, zaposlenih
za nedoločen čas. V takem primeru je očitno, da gre pri obeh
oblikah zaposlitve za opravljanje enakega dela in poklica. Vla‑
da v mnenju navaja, da se je zakonodajalec zavestno odločil
razrešiti objektivno nasprotje med polno zaposlenostjo trajneje
zaposlenega osebja javnih zavodov in kakovostno kulturno
umetniško ponudbo v korist slednje zaradi kakovostnejšega
zadovoljevanja javnega interesa za kulturo. V ta namen naj bi
ZUJIK omogočil z dramskimi igralci sklepati vse vrste delov‑
nih razmerij. Da je za kvalitetno izvedbo izbranega programa
pomembna igralska zasedba, ne more biti sporno. Zagotovi‑
tev možnosti za oblikovanje kvalitetne igralske zasedbe zato
pomeni razumen razlog za ureditev različnih oblik delovnih
razmerij dramskih igralcev. Ta razlog vpliva tako na delovna
razmerja za določen čas kot tudi na delovna razmerja za
nedoločen čas.10 Pri zasedbi vlog namreč ni mogoča popolna
zamenljivost. Navedeno pomeni, da drugi odstavek 46. člena
ZUJIK ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
12. Predlagatelj tudi zatrjuje, da izpodbijana določba igral‑
cem odreka pravico do dela in do zaposlitve za nedoločen čas,
kar naj bi zagotavljala Ustava. Vendar Ustava v 66. členu dolo‑
ča le t. i. pozitivno obveznost države, da ustvarja možnosti za
zaposlovanje in delo in da zagotavlja njuno zakonsko varstvo.
Tudi Evropska socialna listina – spremenjena (Uradni list RS,
št. 24/99, MP, št. 7/99 – MESL) opredeljuje pravico do dela
kot možnost vsakogar, da se preživlja s poklicem, ki ga je svo‑
bodno izbral, s čimer so se države zavezale prizadevati si za
uravnoteženo in polno zaposlenost, za varstvo pravic delavcev
in za pomoč pri zaposlovanju.11 Varstvo dela se glede na to za‑
gotavlja s predpisi s področja delovnega in socialnega prava.12
Ustava torej tudi urejanje delovnopravnih položajev prepušča
zakonu. ZDR kot splošni predpis res kot osnovno obliko zapo‑
slitve določa sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
(glej 10. člen ZDR) in dopušča sklepanje pogodb o zaposlitvi
za določen čas pod posebnimi, zakonsko določenimi pogoji, ki
morajo objektivno obstajati.13 To glede izpodbijane določbe po‑
8 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006
(Uradni list RS, št. 45/06 in OdlUS XV, 26).
9 Glej Poročevalec DZ, št. 27/02, str. 126.
10 Pri delovnem razmerju za nedoločen čas glede na program
dela in kadrovski načrt lahko pride do redne odpovedi iz poslovne‑
ga razloga (55. člen ZUJIK).
11 Glej M. Blaha v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 634–635.
12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-72/93 z dne 20. 4. 1995
(Uradni list RS, št. 24/95 in OdlUS IV, 42).
13 B. Kresal v: N. Belopavlovič, M. Kalčič, D. Senčur Peček
(ur.), Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, Založba GV, Lju‑
bljana 2008, str. 237–239.
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meni, da mora biti sklepanje delovnih razmerij za določen čas
v funkciji izvedbe sprejetih programskih aktov. Brez dejanske
podlage pa je navedba predlagatelja, da dramski igralci nimajo
pravice do zaposlitve za nedoločen čas. Glede na povedano iz
Ustave ne izhajata niti pravica do zaposlitve za nedoločen čas
niti iztožljiva pravica do dela. Zato izpodbijana določba ZUJIK
ni v neskladju s 66. členom Ustave.
13. Predlagatelj izpodbijani določbi ZUJIK očita tudi
neskladje s tretjim odstavkom 15. člena Ustave. Ta ustavna
določba ureja načelo o možnostih ustavno dopustnega ome‑
jevanja človekovih pravic. Glede na to zgolj s trditvijo, da gre
za neskladje zakona s to ustavno določbo zaradi omejevanja
človekovih pravic, ni mogoče utemeljiti neustavnosti izpodbi‑
jane določbe.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– ur. p. b. – ZUstS) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter so‑
dnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag.
Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

4053.

Odločba o ugotovitvi, da je Odlok
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Ljubno, kolikor ureja javno pot Batlnov
most-Kovačija, v delu, ki poteka po zemljiščih
s parc. št. 570 in 601, k. o. Ljubno, v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-286/08-8
Datum: 5. 11. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in za‑
konitosti, začetem na pobudo Alojza Krajnca in Magde Krajnc,
oba Ljubno ob Savinji, ki ju zastopa mag. Anita Dolinšek, od‑
vetnica v Mozirju, na seji 5. novembra 2009

o d l o č i l o:
1. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/98 in 2/01), ko‑
likor ureja javno pot Batlnov most‑Kovačija, v delu, ki poteka
po zemljiščih s parc. št. 570 in 601, k. o. Ljubno, je v neskladju
z Ustavo.
2. Občina Ljubno mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije tako, da z lastnikoma sklene pravni posel za prido‑
bitev zemljišč oziroma v istem roku začne postopek razlastitve
ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne poti.
3. Občina Ljubno mora pobudnikoma povrniti njune stro‑
ške postopka s pobudo v višini 327,73 EUR v 30 dneh po objavi
te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
1. Pobudnika izpodbijata Odlok o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Ljubno (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji),
kolikor ureja javno pot Batlnov most‑Kovačija, ki naj bi potekala
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po njunih zemljiščih. Navajata, da Občina Ljubno (v nadalje‑
vanju Občina) z njima ni sklenila pravnega posla za prenos
lastninske pravice, niti ju ni razlastila. Odlok o kategorizaciji
naj bi bil zato v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in z
69. členom Ustave ter z 19. členom Zakona o spremem‑
bah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC‑B). Pobudnika menita, da
javna pot Batlnov most‑Kovačija sploh ne izpolnjuje pogojev
za kategorizacijo, zato bi bilo treba izpeljati postopek za
ukinitev javne poti. Pot naj bi omogočala le dostop dvema
sosedoma, ki bi ga bilo mogoče zagotoviti tudi z ustanovitvijo
služnostne poti. Navajata, da sta Občino takoj, ko sta izve‑
dela za kategorizacijo, pozvala k ustreznemu ukrepanju in ji
sporočila, da bosta v nasprotnem primeru vložila pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka
o kategorizaciji. Občino sta tudi opozorila, da je Ustavno
sodišče sprejelo že vrsto enakih odločitev o protiustavnosti
občinskih predpisov o kategorizaciji javnih cest. Menita, da
jima postopka pred Ustavnim sodiščem sploh ne bi bilo treba
predlagati, če bi Občina »s pričakovano in dolžno skrbnostjo
proučila njun primer«. Zato naj bi obstajali utemeljeni razlogi,
da Ustavno sodišče naloži njune stroške postopka s pobudo
v plačilo Občini.
2. Občina odgovarja, da je občinske ceste kategorizi‑
rala že leta 1998 oziroma 2001 in da se javna pot Batlnov
most‑Kovačija uporablja po pričevanju občanov kot javna
pot že več kot 50 let. Sporna pot omogoča dostop do stano‑
vanjskih hiš, do lokalne kulturne dediščine, je sprehajalna in
šolska pot. Občina navaja, da je pobudnikoma že predlagala
dogovor glede služnosti oziroma glede nakupa njunih nepre‑
mičnin, vendar se pobudnika s predlogom ne strinjata.
3. Pobudnika v odgovoru na navedbe nasprotne ude‑
leženke vztrajata pri očitkih, ki sta jih navedla že v pobudi.
Navajata, da se sporna pot nikoli ni uporabljala kot javna pot,
ampak zgolj kot pešpot in sprehajalna pot. Občina naj bi jima
dogovor predlagala šele potem, ko sta že vložila pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka
o kategorizaciji.
B.
4. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudni‑
ka lastnika zemljišč s parc. št. 570 in 601, obe k. o. Ljubno,
po katerih poteka javna pot Batlnov most‑Kovačija. Kategori‑
zacija te javne poti je v Odloku o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin,
št. 7/98) urejena v 6. točki. Občina je z Odlokom o spremem‑
bah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin,
št. 2/01) kategorizacijo sporne javne poti očitno pomotoma
spremenila s spremembo 5. točke Odloka o kategorizaciji.
Ustavno sodišče zato ni presojalo posameznih točk Odloka
o kategorizaciji, ampak Odlok o kategorizaciji, kolikor se
nanaša na javno pot Batlnov most‑Kovačija, ki je z izpod‑
bijanim predpisom nedvomno kategorizirana javna cesta.
Pobudnika izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti
in zakonitosti izpodbijanega dela Odloka o kategorizaciji,
kolikor se nanaša na njuna zemljišča. Očitek pobudnikov, da
javna pot sploh ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, je
pavšalen, zato Ustavno sodišče pobude v tem delu ni moglo
preizkusiti. Sicer je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju
ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Ustavno sodišče je že v mnogih primerih, ko so
bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest,
odločilo, da takšni predpisi, ki dejansko brez podlage na‑
cionalizirajo zasebna zemljišča, niso v skladu z Ustavo, če
občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev
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zemljišč oziroma ga ni razlastila (npr. odločba št. U‑I‑211/04
z dne 10. 11. 2005, Uradni list RS, št. 103/05 in OdlUS XIV,
80 ter odločba št. U‑I‑113/08 z dne 2. 4. 2009, Uradni list
RS, št. 30/09).
6. Izpodbijani Odlok o kategorizaciji med javnimi potmi
v naseljih in med naselji kategorizira javno pot, ki poteka tudi
po zemljiščih v lasti pobudnikov. Občina s pobudnikoma ni
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč in zoper njiju
tudi ni izvedla postopka razlastitve. Zato je Odlok o katego‑
rizaciji v izpodbijanem delu iz razlogov, navedenih v zgoraj
citiranih odločbah, v neskladju z 19. členom ZJC‑B ter s
33. in z 69. členom Ustave (1. točka izreka).
7. Ker gre za primer iz 48. člena ZUstS, je Ustavno
sodišče izdalo ugotovitveno odločbo in naložilo Občini, naj
v roku šestih mesecev z lastnikoma sklene pravni posel za
pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne razlastitveni
postopek ali pa v primeru ugotovitve, da javna pot ne iz‑
polnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z Zakonom o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – ZJC) izpelje
postopek za njeno ukinitev (2. točka izreka).
8. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče njune
stroške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem
odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim so‑
diščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno
sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški
pobudnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu. V
konkretnem primeru so takšni razlogi podani. Pobudnika sta
Občino pozvala k ureditvi zadeve in jo opozorila, da bosta v
nasprotnem primeru predlagala začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Ustavno
sodišče je že v številnih primerih, ko so bili izpodbijani ob‑
činski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko
enake odločitve in ponovilo stališče, da so takšni predpisi v
neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila prav‑
nega posla za pridobitev zemljišč oziroma ga ni razlastila.
Občina priznava, da poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov
javna pot, zato je lahko utemeljeno pričakovala vsebinsko
enako odločitev Ustavnega sodišča kot v drugih podobnih
primerih. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je Občina v
30 dneh dolžna povrniti pobudnikoma njune stroške, ki sta
jih imela z vložitvijo pobude (3. točka izreka).
9. Pobudnika sta pobudo vložila po pooblaščenki, ki je
Ustavnemu sodišču predložila stroškovnik in priglasila stro‑
ške po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03). Ustavno
sodišče je skladno z Odvetniško tarifo za opravljene stori‑
tve pooblaščenke priznalo naslednje stroške: 600 točk za
sestavo pobude po prvi točki tarifne številke 7, 100 točk za
poročilo stranki po prvi točki tarifne številka 39 in materialne
stroške v višini 2% od skupne vrednosti storitve po tretjem
odstavku 13. člena Odvetniške tarife, kar znese skupaj 714
točk. Po 15. členu Odvetniške tarife v zvezi s prvim od‑
stavkom 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUE) znaša vrednost točke 0,459 EUR. Stroški
zastopanja znašajo tako 327,73 EUR. Ker pooblaščenka ni
izkazala, da je zavezanka za plačilo davka na dodano vre‑
dnost, Ustavno sodišče teh stroškov ni priznalo.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka
34. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter so‑
dnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer,
mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič,
Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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Odločba o razveljavitvi 4. in 6. točke drugega
odstavka 14. člena Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »Markovec Žusterna – območje
A« v Kopru, 4. in 6. točke drugega odstavka
14. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Markovec Žusterna – območje B« v Kopru,
4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena
Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Poslovno
stanovanjsko območje ob Ferrarski«
v Kopru ter 4. in 6. točke drugega odstavka
14. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja
spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna
III« v Kopru

Številka: U-I-98/09-17
Datum: 5. 11. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in za‑
konitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 5. novembra 2009

o d l o č i l o:
1. Točki 4 in 6 drugega odstavka 14. člena Odloka o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Markovec Žusterna – območje A« v Kopru (Uradni list RS,
št. 36/08) se razveljavita.
2. Točki 4 in 6 drugega odstavka 14. člena Odloka o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Markovec Žusterna – območje B« v Kopru (Uradni list RS,
št. 36/08) se razveljavita.
3. Točki 4 in 6 drugega odstavka 14. člena Odloka o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski« v Kopru (Ura‑
dni list RS, št. 36/08) se razveljavita.
4. Točki 4 in 6 drugega odstavka 14. člena Odloka o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru
(Uradni list RS, št. 36/08) se razveljavita.

Obrazložitev
A.
1. Vlada je v skladu s 64. členom Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 52/02 in nasl. – ZDU‑1) vložila zahtevo za
oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov o programu opremljanja
stavbnih zemljišč Mestne občine Koper (v nadaljevanju Mestna
občina) v delu, ki urejajo stroške opremljanja za odmero ko‑
munalnega prispevka obstoječe infrastrukture. Po izpodbijanih
določbah naj bi se med obračunske stroške za odmero komu‑
nalnega prispevka vključili tudi stroški gradnje obstoječega ele‑
ktroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja, kar naj bi
bilo v neskladju z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt). Po prvem odstavku
79. člena ZPNačrt se komunalni prispevek odmeri zgolj za ko‑
munalno opremo, ki pa naj ne bi obsegala distribucije električne
energije ter prenosa signalov po komunikacijskih omrežjih. Zato
Vlada meni, da so izpodbijane določbe v neskladju z ZPNačrt
in s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.
2. Mestna občina odgovarja, da se izpodbijane določbe
odlokov ne nanašajo na novo grajeno komunalno opremo,
objekte ali omrežja gospodarske javne infrastrukture, ki je
opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZPNačrt, temveč le
na že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Do 15. 10. 1999
naj bi investicije v elektroenergetsko in telekomunikacijsko
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omrežje v glavnem financirala nasprotna udeleženka. To naj bi
določal Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97
in nasl. – ZSZ), ki je v 39. členu urejal opremljanje stavbnih
zemljišč, ki naj bi jih bila dolžna zagotavljati občina. Mestna
občina meni, da bi v primeru, če ne bi mogla odmeriti komu‑
nalnega prispevka za že zgrajeno infrastrukturo, ki jo je bila
dolžna zgraditi, to pomenilo, da ji je bila odvzeta pravica, da se
ji povrnejo finančna sredstva, vložena v komunalno opremo,
ki se sedaj vodijo kot osnovna sredstva elektrodistribucijskih
podjetij in Telekoma.
3. V stališču na odgovor Mestne občine Vlada po vsebini
ponavlja argumente, ki jih je navajala že v zahtevi.
B.
4. Ustavno sodišče je zahteve zaradi skupnega obrav‑
navanja in odločanja združilo in s sklepom št. U‑I‑98/09 z dne
18. 6. 2009 do končne odločitve Ustavnega sodišča začasno
zadržalo izvajanje izpodbijanih določb ter hkrati začasno od‑
ločilo, za katero obstoječo infrastrukturo lahko Mestna občina
odmeri komunalni prispevek.
5. Izpodbijane določbe odlokov urejajo stroške opremljanja
stavbnih zemljišč za odmero komunalnega prispevka obstoječe
komunalne infrastrukture: za elektroenergetsko in telekomuni‑
kacijsko omrežje. Vlada očita, da je Mestna občina presegla
zakonsko pooblastilo iz prvega odstavka 71. člena ZPNačrt,
ker je med stroške opremljanja, za katere odmeri komunalni
prispevek, uvrstila drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki
ni v upravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb.
6. V okviru urejanja lokalnih javnih zadev ima občina
pravico izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna
razmerja. Načelo zakonitosti delovanja občine na področju
normativnega delovanja pomeni, da občinski predpisi, ki urejajo
zadeve iz izvirne pristojnosti občine, ne smejo biti v neskladju
z zakoni (tretji odstavek 153. člena Ustave). Pravnih razmerij
torej ne smejo urejati v nasprotju z zakonskimi določbami. V
primeru, da zakonodajalec opredeli okvir pooblastila za nor‑
mativno urejanje, pa ne smejo preseči tega pooblastila. Takšno
stališče je Ustavno sodišče sprejelo že v odločbi št. U‑I‑348/96
z dne 27. 2. 1997 (Uradni list RS, št. 17/97 in OdlUS VI, 25).
7. Po prvem odstavku 79. člena ZPNačrt je komunalni
prispevek plačilo dela stroškov komunalne opreme, ki ga za‑
vezanec plača občini. Komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih jav‑
nih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih
gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko,
na območjih, kjer je priključitev obvezna, in objekti grajenega
javnega dobra (prvi odstavek 71. člena ZPNačrt). To pomeni,
da občina lahko odmeri komunalni prispevek le za objekte in
površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih
služb, ne pa tudi za drugo gospodarsko infrastrukturo.
8. Mestna občina je med stroške opremljanja za odmero
komunalnega prispevka uvrstila že zgrajeno elektroenergetsko
in telekomunikacijsko omrežje. Energetski zakon (Uradni list
RS, št. 79/99 in nasl. – v nadaljevanju EZ) v 20. členu določa
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja, dejav‑
nost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobavo
električne energije tarifnim odjemalcem kot obvezno republiško
gospodarsko javno službo. Zakon o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 43/04 in nasl. – v nadaljevanju ZEKom) ne
opredeljuje izvajanja javnih telekomunikacijskih storitev kot
gospodarske javne službe in zato opremljenost zemljišč s
telekomunikacijskim omrežjem ne obsega infrastrukture. Na
podlagi 4. člena ZEKom lahko občina zagotavlja elektronska
komunikacijska omrežja, vendar jih ne more vključiti v odme‑
ro komunalnega prispevka. Prav tako ni mogoče vključiti v
osnovo za plačilo komunalnega prispevka elektroenergetskega
omrežja, ker ne gre za komunalno opremo po prvem odstavku
71. člena ZPNačrt, ampak za drugo gospodarsko javno infra‑
strukturo.
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9. Mestna občina je z izpodbijano ureditvijo presegla
zakonsko pooblastilo, ko je vključila med stroške opremlja‑
nja, za katere se odmeri komunalni prispevek, tudi elektroe‑
nergetsko in telekomunikacijsko omrežje, ki ne spadata med
komunalno opremo po prvem odstavku 71. člena ZPNačrt.
Tako ureditev nasprotna udeleženka utemeljuje z navedbo,
da je do 15. 10. 1999, ko je bil uveljavljen EZ, v glavnem
sama financirala te investicije, ki jih je kasneje dobila po‑
vrnjene s plačilom komunalnega prispevka. ZPNačrt jasno
in določno ureja, da se komunalni prispevek odmeri le od
stroškov gradnje komunalne opreme lokalnih gospodarskih
javnih služb. Zato so navedbe nasprotne udeleženke zgolj s
sklicevanjem, da je bila Mestna občina investitorka elektro‑
energetskega in telekomunikacijskega omrežja, neupoštev‑
ne. Če je Mestna občina to infrastrukturo zgradila sama, je
upravičena do povračila od upravljalcev teh omrežij in ne z
odmero komunalnega prispevka.
10. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izpodbijane
določbe odlokov zaradi neskladnosti z ZPNačrt razveljavilo. Pri
tem je upoštevalo, da je bilo izvrševanje izpodbijanih določb
zadržano, zato jih ni bilo treba odpraviti, kot je to predlagala
Vlada.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tre‑
tjega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) in 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, Jasna Pogačar in
Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

SODNI SVET
4055.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na mesta predsednikov in
podpredsednikov sodišč

Na podlagi določbe četrtega odstavka 62. člena Zakona
o sodiščih (ZS‑UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 in ZS‑H, Uradni
list RS, št. 45/08) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana na 7. seji dne 5. 11. 2009 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesto:
a) predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici;
b) predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici;
c) podpredsednika Okrajnega sodišča v Brežicah.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti ži‑
vljenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom orga‑
nizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program
dela sodišča.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30‑ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13 Ljubljana,
p.p. 639.
Predsednik Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4056.

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu
referenduma o ustanovitvi občin oziroma
spremembi njihovih območij, ki je bil
8. novembra 2009

POROČILO
o izidu glasovanja in o izidu referenduma
o ustanovitvi občin oziroma spremembi njihovih
območij, ki je bil 8. novembra 2009
Državna volilna komisija je na 17. seji 17. 11. 2009 na
podlagi zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij na
referendumu o ustanovitvi občin oziroma o spremembi nji‑
hovih območij, ki je bil 8. novembra 2009 izveden po Odloku
Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu referenduma in
določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin oziroma
za spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 76/09), ugo‑
tovila naslednji izid glasovanja in izid referenduma:
I/1. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper, ki
naj bi se izločil iz Mestne občine Koper v novo občino Ankaran
in obsega območje naselja: ANKARAN.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se
je glasilo:
»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz Mestne občine Koper v novo občino z imenom Ankaran in
sedežem v Ankaranu?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati
2.681 volivcev, od tega 2.649 volivcev ki so bili vpisani v volilni
imenik ter 32 volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote.
Glasovalo je skupaj 1.724 volivcev, od tega 1.692 vo‑
livcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 32 volivcev, ki so
glasovali s potrdilom upravne enote.
Oddanih je bilo 1.724 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 20 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.704.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 956 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 748 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Za‑
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2,
76/08 ter 79/09), ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendu‑
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2),
ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se
referendumsko območje izloči iz Mestne občine Koper v novo
občino z imenom Ankaran in sedežem v Ankaranu.
I/2. Referendumsko območje: del občine Trebnje, ki naj
bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino Mirna in obsega
naslednja območja naselij: BREZOVICA PRI MIRNI, CIRNIK,
DEBENEC, GLINEK, GOMILA, GORENJA VAS PRI MIRNI, MI‑
GOLICA, MIGOLSKA GORA, MIRNA, PRAPROTNICA, RAV‑
NE, SAJENICE, SELO PRI MIRNI, SELSKA GORA, STAN,
STARA GORA, ŠEVNICA, ŠKRJANČE, TRBINC, VOLČJE
NJIVE, ZABRDJE, ZAGORICA.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se
je glasilo:
»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Trebnje v novo občino z imenom Mirna in sedežem
na Mirni?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati
2.156 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom
upravne enote ni glasoval nihče.
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Glasovalo je skupaj 1.480 volivcev.
Oddanih je bilo 1.480 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.472.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 1.306 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 166 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Za‑
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2,
76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendu‑
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2),
ob uporabi določb 23. člena istega zakona,

Glasovalo je skupaj 2.026 volivcev.
Oddanih je bilo 2.026 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.018.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 134 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.884 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Za‑
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2,
76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendu‑
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2),
ob uporabi določb 23. člena istega zakona,

ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se
referendumsko območje izloči iz občine Trebnje v novo občino
z imenom Mirna in sedežem na Mirni.

ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu,
da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na refe‑
rendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Dekani
in sedežem v Dekanih.

II/1. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper,
na katerem naj bi se ustanovila nova Mestna občina Koper
in obsega naslednja območja naselij: ANKARAN, BERTOKI,
BONINI, BOŠAMARIN, ČENTUR, ČEŽARJI, KAMPEL, KO‑
PER, MANŽAN, POBEGI, PRADE, SVETI ANTON, ŠALARA,
ŠKOCJAN, TRIBAN, VANGANEL.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se
je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na na‑
šem referendumskem območju ustanovi nova mestna občina z
imenom Mestna občina Koper in sedežem v Kopru?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati
30.500 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom
upravne enote ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 8.090 volivcev.
Oddanih je bilo 8.090 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 621 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 7.469.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 862 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 6.607 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Za‑
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2,
76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendu‑
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2),
ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu,
da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na refe‑
rendumskem območju ustanovi nova mestna občina z imenom
Mestna občina Koper in sedežem v Kopru.
II/2. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper,
na katerem naj bi se ustanovila nova občina Dekani in obsega
naslednja območja naselij: ABITANTI, BELVEDUR, BEZOVI‑
CA, BREZOVICA PRI GRADINU, BREŽEC PRI PODGORJU,
BUTARI, CEPKI, DOL PRI HRASTOVLJAH, ČRNI KAL, ČR‑
NOTIČE, DEKANI, DVORI, GABROVICA PRI ČRNEM KALU,
GALANTIČI, GRAČIŠČE, GRADIN, HRASTOVLJE, KARLI,
KASTELEC, KOROMAČI – BOŠKINI, KORTINE, KRNICA, KU‑
BED, LOKA, LUKINI, MARŠIČI, MOČUNIGI, MOVRAŽ, OLIKA,
OSP, PERAJI, PODPEČ, PISARI, PODGORJE, POLETIČI,
POPETRE, PRAPROČE, PREDLOKA, PREGARA, RAKITO‑
VEC, RIŽANA, ROŽAR, SIRČI, SMOKVICA, SOCERB, SO‑
ČERGA, SOKOLIČI, STEPANI, ŠEKI, TOPOLOVEC, TREBE‑
ŠE, TULJAKI, ZABAVLJE, ZANIGRAD, ZAZID.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se
je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na na‑
šem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom
Dekani in sedežem v Dekanih?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati
4.230 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom
upravne enote ni glasoval nihče.

II/3. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper,
na katerem naj bi se ustanovila nova občina Škofije ‑ Hrvati‑
ni in obsega naslednja območja naselij: BARIZONI, CEREJ,
HRVATINI, JELARJI, KOLOMBAN, PLAVJE, PREMANČAN,
SPODNJE ŠKOFIJE, TINJAN, ZGORNJE ŠKOFIJE.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se
je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na na‑
šem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom
občina Škofije ‑ Hrvatini in sedežem v Spodnjih Škofijah?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati
4.424 volivcev, od tega 4.423 volivcev ki so bili vpisani v volilni
imenik ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom upravne enote.
Glasovalo je skupaj 1.455 volivcev, od tega 1.454 voliv‑
cev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 1 volivec, ki je glasoval
s potrdilom upravne enote.
Oddanih je bilo 1.455 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 22 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.433.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 119 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.314 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Za‑
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2,
76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendu‑
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2),
ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu,
da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na refe‑
rendumskem območju ustanovi nova občina z imenom občina
Škofije ‑ Hrvatini in sedežem v Spodnjih Škofijah.
II/4. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper,
na katerem naj bi se ustanovila nova občina Marezige ‑ Šmarje
in obsega naslednja območja naselij: BABIČI, BOČAJI, BOR‑
ŠT, BRIČ, DILICI, FIJEROGA, GAŽON, GLEM, GRINJAN,
GRINTOVEC, KOŠTABONA, KOZLOVIČI, KRKAVČE, LABOR,
LOPAR, MAREZIGE, MONTINJAN, POMJAN, PUČE, SRGA‑
ŠI, ŠMARJE, TRSEK, TRUŠKE, ŽUPANČIČI.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se
je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na na‑
šem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom
Marezige ‑ Šmarje in sedežem v Marezigah?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati
3.325 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom
upravne enote ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.273 volivcev.
Oddanih je bilo 1.273 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
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Veljavnih glasovnic je bilo 1.267.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 73 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.194 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Za‑
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2,
76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendu‑
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2),
ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu,
da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na referen‑
dumskem območju ustanovi nova občina z imenom Marezige
‑ Šmarje in sedežem v Marezigah.
Št. 10-6/00-11/09
Ljubljana, dne 17. novembra 2009
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Člani:
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Franc Grad l.r.
dr. Jurij Toplak l.r.
Dušan Strnad l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4057.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetske‑
ga zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi
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metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugota‑
vljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje ze‑
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.)
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze‑
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za
energijo št. 22‑3/2009‑8/ZP‑13 z dne 26. 10. 2009, družba
PLINSTAL, d.d. Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Žirovnica, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Žirovnica
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in
omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ži‑
rovnica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PLINSTAL,
d.d. Jesenice.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša:
0,3799 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:

Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal (EUR/me‑
sec)

CDK1

0‑200

4,3800

0,1200

Cena moči (EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK2

201‑500

4,3800

0,1200

CDK3

501‑1.500

5,7900

0,1200

CDK4

1.501‑2.500

5,7900

0,1200

CDK5

2.501‑4.500

5,7900

CDK6

4.501‑10.000

0,0000

0,1753

0,1135

0,1200

CDK7

10.001‑30.000

0,0000

0,1753

0,1135

CDK8

30.001‑70.000

0,0000

0,1753

0,1135

CDK9

70.001‑100.000

0,0000

0,1753

CDK10
CDK11

0,0000

0,1135

100.001‑200.000

0,6086

0,0568

200.001‑600.000

0,6086

0,0568

CDK12

600.001‑1.000.000

0,6086

0,0568

CDK13

1.000.001‑5.000.000

0,6086

0,0568

CDK14

5.000.000‑15.000.000

0,6086

0,0568

CDK15

Nad 15.000.000

0,6086

0,0568
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5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,9000 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,6600 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistem‑
ski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni la‑
stnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
1,1500 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vre‑
dnost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o do‑
ločitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 103/08).
9. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 317-MP/09
Jesenice, dne 30. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0283
PLINSTAL, d.d. Jesenice
Direktor
Iztok Šimnic l.r.

4058.

Splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Občine Škofja Loka

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) in 5. člena Akta o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 –
popr.) družba LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka, Kidričeva
cesta 43a, Škofja Loka, kot izvajalec gospodarske javne služ‑
be dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta
Občine Škofja Loka št. 352‑0001/2005 z dne 17. 9. 2009 in
soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 25‑19/2009‑3/ZP‑33 z dne 26. 10. 2009, izdaja

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Škofja Loka
1. PREDMET IN VELJAVNOST
1. člen
(1) S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega ope‑
raterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadalj‑
njem besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega
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plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega
plina.
(2) Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvaja‑
nje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način
priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbe‑
nih partnerjev.
(3) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemelj‑
skega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo
dejavnost sistemskega operaterja LOŠKA KOMUNALA, d.d.
Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, za geografsko
območje Občine Škofja Loka.
2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener‑
getskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju,
določenem v prostorskih dokumentih občine, kot območje izva‑
janja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega opera‑
terja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem
se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih
mest, kot to določajo sistemska obratovalna navodila,
– dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična
oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,
– dostop do omrežja: je pravica do uporabe omrežja z
namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina
ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju,
– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje ze‑
meljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje
gospodarske ali poklicne dejavnosti,
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski
plin za lastno končno rabo,
– lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema
končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,
– notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo
od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih
plinov,
– obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema
zaporednima odčitkoma merilne naprave,
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki se na pod‑
lagi pogodbe oskrbuje z zemeljskim plinom za lastno rabo ali
nadaljnjo prodajo,
– odjemno mesto: je prevzemno mesto, na katerem se
meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odje‑
malec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjema‑
lec zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini,
dinamiki in kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma
prevzema zemeljskega plina,
– pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distri‑
bucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim
operaterjem in uporabnikom,
– pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo
medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in
uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spre‑
membo,
– predajno mesto: je točka, na katerem sistemski opera‑
ter preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju,
na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabni‑
kom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega
plina,
– priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z no‑
tranjo plinsko napeljavo,
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– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja,
zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z
izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključ‑
nega plinovoda vključno z glavno plinsko zaporno pipo,
– priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distri‑
bucijsko omrežje zemeljskega plina,
– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izva‑
ja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stano‑
vanjski, poslovni ali stanovanjsko‑poslovni stavbi, na katerem
se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih ali fizičnih
oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev,
– standardni obremenitveni profil: je nadomestna od‑
jemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem
časovnem obdobju, ki je analitično določena,
– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko insta‑
lacijo in trošijo plin,
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucij‑
skega omrežja odjema zemeljski plin.
3. LASTNIŠTVO NAPRAV
3. člen
(1) Distribucijsko omrežje, razen priključnih plinovodov, je
v lasti Občine Škofja Loka.
(2) Priključni plinovodi so, kot del distribucijskega omrež‑
ja, praviloma v lasti končnih odjemalcev.
(3) Distribucijsko omrežje, ne glede na lastništvo, upravlja
sistemski operater.
4. člen
Sistemski operater, ki ni lastnik distribucijskega omrežja
ali njegovega dela na območju, na katerem izvaja gospodar‑
sko javno službo dejavnosti sistemskega operaterja, mora z
lastnikom omrežja skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vpra‑
šanja uporabe tega omrežja za izvajanje nalog sistemskega
operaterja.
5. člen
Notranje plinske napeljave, regulacijske in merilne na‑
prave, nameščene na notranjih plinskih napeljavah, so v lasti
končnega odjemalca.
4. IZDAJANJE SOGLASIJ
6. člen
Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozitivno mnenje in
ga izda sistemski operater za odobritev izvedbe posamezne
aktivnosti.
7. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energet‑
skim zakonom, zakonom, ki ureja graditev objektov, zakonom
o urejanju prostora, sistemskimi obratovalnimi navodili sistem‑
skega operaterja, tem aktom, tehničnimi zahtevami in drugimi
zakoni ter podzakonskimi predpisi.
(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postop‑
ku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljav‑
nosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskim predpi‑
som, pri čemer je veljavnost posameznega soglasja dve leti.
8. člen
Sistemski operater izdaja na podlagi predpisov, ki urejajo
njegovo delovanje, zakona, ki ureja graditev objektov, zakona
o urejanju prostora ter na podlagi Energetskega zakona, na‑
slednje dokumente:
1. projektne pogoje,
2. soglasje k projektnim rešitvam,
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3. odločbo o zavrnitvi izdaje soglasja k projektnim reši‑
tvam,
4. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
5. odločbo o zavrnitvi izdaje soglasja za priključitev na
distribucijsko omrežje,
6. smernice za načrtovanje prostorske ureditve,
7. mnenje k prostorskim aktom.
9. člen
(1) Na območju, ki ni urejeno z občinskim podrobnim pro‑
storskim, lokacijskim ali zazidalnim načrtom, sistemski operater
izda projektne pogoje za objekt ali del objekta, za katerega je
po predpisih, ki urejajo graditev objektov potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, če je načrtovani poseg v območju varo‑
valnega pasu. Obstoječe distribucijsko omrežje se varuje tako,
da se za posege v varovalni pas plinovoda izdajo projektni po‑
goji. Projektni pogoji morajo biti izdani pred posegom v prostor.
S projektnimi pogoji se določijo pogoji za poseg, ravnanje ob
posegu in režim v času posega in po dokončanem posegu.
(2) Pisni vlogi za izdajo projektnih pogojev, ki vsebuje po‑
datke o investitorju ter podatke o nameravani gradnji oziroma
spremembi namembnosti, je potrebno priložiti idejno zasnovo
načrtovanega gradbenega posega.
(3) Izdani projektni pogoji veljajo dve leti od datuma iz‑
daje.
10. člen
(1) Za objekt ali del objekta, za katerega po zakonu o gra‑
ditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ali za
vsak drug načrtovan poseg v območju varnostnega pasu, mora
investitor gradnje ali posega v prostor, pridobiti pri sistemskem
operaterju pisno soglasje.
(2) Sistemski operater na svoji spletni strani objavi obra‑
zec – vlogo za pridobitev soglasja. Pisni vlogi za pridobitev
soglasja je potrebno priložiti situacijo objekta ali opis načrtova‑
nega posega v prostor.
11. člen
(1) Na podlagi izdanih projektnih pogojev projektant ozi‑
roma investitor gradnje sistemskega operaterja pisno zaprosi
za soglasje k projektnim rešitvam.
(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev grad‑
benega dovoljenja, iz katere mora biti razvidno, da so projektni
pogoji upoštevani.
(3) Sistemski operater na podlagi vloge in priložene do‑
kumentacije izda oziroma zavrne izdajo soglasja k projektnim
rešitvam.
(4) Sistemski operater zavrne izdajo soglasja k projektnim
rešitvam, če projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja ni izdelana skladno z izdanimi projektnimi pogoji.
(5) Izdano soglasje k projektnim rešitvam velja dve leti od
datuma izdaje. Projektno dokumentacijo priloženo vlogi za iz‑
dajo soglasja k projektnim rešitvam hrani sistemski operater.
12. člen
(1) Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja investitor oziroma projektant pri sistemskemu operaterju
vloži pisno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
(2) Za objekt oziroma del objekta, za katerega po zakonu
o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
in za obstoječe objekte, lastnik, investitor oziroma projektant
pred pričetkom del pridobi od sistemskega operaterja informa‑
cijo o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
(3) Sistemski operater na svoji spletni strani objavi obra‑
zec – vlogo za pridobitev informacije o možnosti priključitve na
distribucijsko omrežje. Vlogi je potrebno priložiti idejno zasnovo
ali situacijo objekta, opis namena uporabe zemeljskega plina in
podatke o potrebah po energiji.
(4) Če možnost priključitve obstaja, investitor oziroma
lastnik obstoječega objekta pri sistemskem operaterju vloži
pisno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
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13. člen
(1) Smernice za načrtovanje prostorske ureditve sistemski
operater izda na podlagi poziva za izdajo smernic in predlože‑
nega osnutka prostorskega akta.
(2) Mnenje k prostorskim aktom sistemski operater izda
na podlagi poziva za izdajo mnenja in predloga prostorskega
akta.
5. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA PLINA
14. člen
Naprave za regulacijo tlaka zemeljskega plina, ki so na‑
meščene na notranji plinski napeljavi, so v lasti končnega
odjemalca.
15. člen
(1) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo
tlaka zemeljskega plina določi projektant, v skladu s tehničnimi
zahtevami, ki jih izda sistemski operater.
(2) Vsa dela v zvezi z vgradnjami, premeščanjem in vzdr‑
ževanjem naprav za regulacijo tlaka zemeljskega plina, ki so
v lasti končnega odjemalca, izvaja sistemski operater ali za to
usposobljen izvajalec, na stroške končnega odjemalca.
(3) Pri izvajanju aktivnosti iz drugega odstavka mora
končni odjemalec sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
dostop do vseh naprav za regulacijo tlaka zemeljskega plina.
(4) Končni odjemalec mora o vsaki poškodbi, okvari ali
netesnosti naprave za regulacijo tlaka zemeljskega plina takoj
obvestiti sistemskega operaterja.
16. člen
Pri zamenjavi naprave za regulacijo tlaka zemeljskega pli‑
na zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi pove‑
čanega obsega oskrbe končnega odjemalca, vsi stroški nabave
in vgradnje nove naprave bremenijo končnega odjemalca.

Uradni list Republike Slovenije
za tehnično brezhibno in varno obratovanje in delovanje teh
objektov, naprav in napeljav, kar izhaja iz predloženih upo‑
rabnih dovoljenj oziroma ustreznih dokumentov, ki jih skladno
z določili tega akta investitor oziroma izvajalec del predloži
sistemskemu operaterju. Odgovornost je skladno z zakonom,
ki ureja graditev objektov na strani pooblaščenih organov ozi‑
roma oseb.
(7) Po končani gradnji in pred izvedbo zaplinjanja notranje
plinske napeljave, mora investitor oziroma izvajalec del sistem‑
skemu operaterju predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ali naslednje
dokumente:
– dokazilo izvajalca del, da je registriran na podlagi vpisa
v Sodni register ali Poslovni register Slovenije za opravljanje
dejavnosti,
– certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca,
– izjavo, da je notranja plinska napeljava izvedena skla‑
dno s projektno dokumentacijo,
– izjave o skladnosti vgrajenih materialov,
– zapisnik o trdnostnem in tesnostnem preizkusu notranje
plinske napeljave,
– potrdilo o prvem pregledu plinskega trošila in dimovo‑
dne napeljave s strani pristojnega dimnikarskega podjetja.
18. člen
(1) Za vzdrževanje in nemoteno delovanje notranje plinske
napeljave je dolžan skrbeti lastnik notranje plinske napeljave.
(2) Napake in poškodbe na notranji plinski napeljavi do
merilne naprave lahko popravlja in odpravlja sistemski operater
ali izvajalci, ki so za to usposobljeni.
(3) Popravila na notranji plinski napeljavi za merilno na‑
pravo lahko izvajajo vsi za to usposobljeni izvajalci.
(4) Popravila na plinskih trošilih lahko izvajajo vsi izvajalci,
ki so za to usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca
plinske opreme.
7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE

6. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE
IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA DO NAPELJAVE
17. člen
(1) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzro‑
čati motenj pri obratovanju drugih plinskih napeljav in motenj
pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski
operater.
(2) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
na njegovo zahtevo omogočiti dostop do merilnega mesta,
tako da ta lahko neposredno odčita stanje merilne naprave
oziroma nemoteno izvaja druge posege in postopke, povezane
z merilnim mestom.
(3) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
na njegovo zahtevo omogočiti dostop do naprav za regulacijo
tlaka zemeljskega plina in drugih plinskih naprav in napeljav, ki
jih upravlja sistemski operater, zaradi pregledov, vzdrževanja,
nadzora, preverjanja poškodb in okvar.
(4) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energet‑
skih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob pomanj‑
kanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o ome‑
jevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko sistemski
operater nemudoma ukrepa in brez predhodnega obvestila
končnemu odjemalcu ustavi distribucijo zemeljskega plina.
(5) Izvajalec posameznih del na notranji plinski napeljavi
je odgovoren za upoštevanje tehničnih in drugih predpisov za
varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo v uporabo in po‑
učitev končnega odjemalca o pravilnem ravnanju z napravami
in napeljavami zemeljskega plina, ki so v lasti in upravljanju
končnega odjemalca.
(6) Sistemski operater s priključitvijo objektov, naprav in
napeljav na distribucijsko omrežje ne prevzema odgovornosti

19. člen
(1) Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko
omrežje ali njeno spremembo pridobiti soglasje sistemskega
operaterja za priključitev.
(2) Soglasje mora uporabnik pridobiti pred izdelavo pro‑
jekta priključnega plinovoda, plinskih napeljav ali naprav, ki se
jih priključuje na distribucijsko omrežje.
(3) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi, kadar se
spremenijo tehnične karakteristike priključnega plinovoda zara‑
di sprememb na notranji plinski napeljavi končnega odjemalca
in/ali namena uporabe zemeljskega plina.
(4) Na enem priključnem plinovodu je praviloma priključen
le en končni odjemalec.
(5) Skupno odjemno mesto se v postopku pridobivanja
soglasij in sklepanja pogodb, obravnava kot en končni odje‑
malec, katerega zastopa upravnik, če ta ni določen pa skupni
predstavnik ali skupni pooblaščenec.
20. člen
(1) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
sistemski operater z odločbo v upravnem postopku.
(2) Postopek priključitve se začne z vložitvijo pisne vloge
potencialnega uporabnika za izdajo soglasja za priključitev, ki
mora vsebovati vsaj naslednje podatke in dokazila:
– osnovne podatke o vlagatelju vloge za izdajo soglasja
(ime in priimek oziroma naziv ter naslov, EMŠO oziroma regi‑
strsko številko in davčno številko),
– idejno zasnovo,
– opis namena uporabe zemeljskega plina,
– podatke o potrebah po energiji,
– gradbeno dovoljenje, če je bilo izdano,
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma pravici razpola‑
ganja z objektom (kopija zemljiškoknjižnega izpiska, ki ne sme
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biti starejša kot dva meseca, drugo dokazilo o lastništvu, pisno
soglasje solastnikov, če je poseg predviden na skupnem delu
v etažni lastnini itd.),
– podatke o plinskih napravah in napeljavah,
– želeno mesto priključka,
– datum predvidenega začetka uporabe distribucijskega
omrežja,
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega
plina,
– soglasje lastnikov zemljišč, preko katerih je predvidena
gradnja priključnega plinovoda.
(3) Potencialni uporabnik nima pravice do priključitve, če:
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi,
– niso izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji,
potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja
omrežja,
– če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila
nastanek nesorazmernih stroškov, ki jih uporabnik ni pripravljen
kriti sam.
21. člen
(1) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pred‑
vsem pogoji za priključitev, pogoji za izgradnjo in plačilo stro‑
škov priključnega plinovoda, mesto in predviden čas priključi‑
tve, plačilo morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in
tehnični pogoji, v skladu s predpisi.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za priključi‑
tev, vendar zaradi nesorazmernih stroškov priključitev ni upravi‑
čena, izda sistemski operater soglasje s pogojem, da uporabnik
krije tisti del stroškov, ki povzročajo nesorazmernost.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča Javna agencija Republike Slovenije za
energijo.
(4) Soglasje za priključitev velja dve leti od dokončnosti
odločbe.
22. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski ope‑
rater in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja vsaj
naslednje medsebojne pravice in obveznosti:
– lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje
merilne naprave in napeljave,
– razmejitev lastništva omrežja in notranje plinske na‑
peljave,
– mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– izgradnjo, plačilo stroškov in rok izvedbe priključnega
plinovoda,
– glavne tehnične lastnosti priključnega plinovoda,
– upravljanje priključnega plinovoda,
– predviden rok sklenitve pogodbe o dostopu in predviden
začetek uporabe distribucijskega omrežja,
– morebitne stroške priključitve, če bi priključitev povzro‑
čila sistemskemu operaterju nesorazmerne stroške.
(2) Za sklenitev pogodbe o priključitvi uporabnik posredu‑
je sistemskemu operaterju potrebne podatke.
(3) Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi začne
sistemski operater izvajati dela potrebna za izvedbo priključitve
uporabnika na omrežje.
(4) Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi, sistemski
operater ne rezervira distribucijskih zmogljivosti za uporabnika.
To se uredi s pogodbo o dostopu.
23. člen
(1) Sistemski operater zagotavlja uporabniku izgradnjo
priključnega plinovoda, če se uporabnik tako odloči. Če priključ‑
nega plinovoda ne izvede sistemski operater, ampak drug, s
strani uporabnika izbran izvajalec, sistemski operater izvajalca
pisno seznani s tehničnimi zahtevami za izgradnjo priključnega
plinovoda. Pred pričetkom izgradnje priključnega plinovoda je
izvajalec dolžan sistemskega operaterja pisno obvestiti o začet‑
ku gradnje. Sistemski operater nadzoruje gradnjo priključnega
plinovoda na stroške uporabnika.
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(2) Stroški izgradnje priključnega plinovoda bremenijo
uporabnika.
(3) Ne glede na to, kdo zgradi priključni plinovod, sme pri‑
ključitev uporabnika na omrežje izvesti le sistemski operater.
24. člen
(1) Priključitev novega priključnega plinovoda oziroma
novega končnega uporabnika na obstoječi priključni plinovod
je izjemoma mogoča le v primeru, če so izpolnjeni vsi navedeni
pogoji:
– če lastnik obstoječega priključnega plinovoda s pisno
izjavo dovoli priključitev novega priključnega plinovoda oziroma
novega končnega uporabnika,
– če kapaciteta obstoječega priključnega plinovoda novo
priključitev omogoča,
– če bodoči novi končni uporabnik lastniku obstoječega
priključnega plinovoda plača sorazmerni del stroškov izgradnje
obstoječega priključnega plinovoda.
(2) Osnova za izračun sorazmernega dela stroškov je vre‑
dnost obstoječega priključnega plinovoda, razvidna iz računov.
Višina sorazmernega dela stroškov pa je odvisna od dolžine
tistega dela priključnega plinovoda, ki bo po priključitvi novega
priključnega plinovoda v solasti končnih uporabnikov.
25. člen
(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske
zaporne pipe na dostopnem mestu, to je na točki vstopa pri‑
ključnega plinovoda v zgradbo ali bližini tega. Glavna plinska
zaporna pipa mora biti vedno dostopna sistemskemu operater‑
ju, intervencijskim službam in končnemu odjemalcu.
(2) Uporabnik mora dovoliti odstranitev priključnega plino‑
voda po preteku petih let po prenehanju pogodbe o dostopu,
če je to potrebno.
(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.
26. člen
(1) Priključni plinovod mora biti zgrajen v skladu s sistem‑
skimi obratovalnimi navodili.
(2) Uporabnik je dolžan obveščati sistemskega opera‑
terja o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškodbah na
priključnem plinovodu.
8. DOSTOP DO OMREŽJA
27. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo
o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega omrež‑
ja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.
(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distri‑
bucijskega omrežja za izvršitev pogodb o dobavi, razen če mu
je v skladu z Energetskim zakonom, drugimi predpisi in s tem
aktom dostop zavrnjen.
(3) Distribucijska zmogljivost, ki si jo zagotovi končni odje‑
malec s pogodbo o dostopu, ne more biti večja, kot jo omogoča
priključek, za katerega je izdano soglasje za priključitev.
(4) Pogodba o dostopu se praviloma sklepa za nedoločen
čas.
(5) Novi končni odjemalec ali končni odjemalec, ki mu
bo pogodba o dostopu potekla, mora predložiti sistemskemu
operaterju zahtevo za dostop do omrežja najmanj dva meseca
pred želenim datumom dostopa.
28. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega
omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju pre‑
dložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe
o dostopu:
– ime in naziv končnega odjemalca,
– datum začetka in čas trajanja distribucije zemeljskega
plina,
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– lokacijo prevzemnega in predajnega mesta,
– največjo distribuirano zmogljivost, izraženo v Sm3/h
(tehnično določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeni največji dnevni odjem, izražen v Sm3/dan, za
vse končne odjemalce z letnim odjemom 100.001 Sm3 in več,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm3,
za naslednje leto,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemelj‑
skega plina za določitev obremenitvenega profila,
– želeni najnižji in najvišji tlak na prevzemnem in predaj‑
nem mestu,
– navedbo dobavitelja zemeljskega plina in pripadajoče
bilančne skupine,
– želene posebnosti zunaj določil tega akta,
– dokazilo o lastništvu odjemnega mesta s predložitvijo
zemljiškoknjižnega izpiska, izvirnika kupoprodajne pogodbe na
vpogled ali drugega ustreznega dokazila.
(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja
dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca,
mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.
29. člen
Sistemski operater mora na podlagi podatkov, posredo‑
vanih v zahtevi za dostop, preveriti pretočno‑tlačne razmere v
distribucijskem omrežju, možnost ali nemožnost dostopa, dan,
od katerega je mogoč začetek uporabe dostopa in potrebo po
morebitni dograditvi ali rekonstrukciji distribucijskega omrežja.
30. člen
(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom
uporabe distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o dostopu
do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 28. člena
tega akta in:
– pravico do distribucije zemeljskega plina v določeni
smeri in v vnaprej določenem času in pretoku,
– predajni tlak na predajnem mestu in dovoljeno odsto‑
panje,
– največji zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– minimalni zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– ceno dostopa do distribucijskega omrežja,
– način plačila,
– čas veljavnosti pogodbe,
– način ugotavljanja distribuiranih količin zemeljskega
plina za končnega odjemalca,
– določitev obračunskega obdobja,
– dodatne storitve in cene dodatnih storitev.
(2) Pri odjemu, ki se lahko prekine, se sistemski operater
in končni odjemalec s pogodbo dogovorita tudi za način posre‑
dovanja podatkov o značilnostih tega odjema.
(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik notranje plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje, sam urediti
dostop do distribucijskega omrežja, mora ob sklenitvi pogodbe
o dostopu predložiti pisno soglasje lastnika notranje plinske
napeljave, s katerim dovoljuje končnemu odjemalcu, da si uredi
in uporablja dostop do omrežja na tem odjemnem mestu.
31. člen
(1) Sistemski operater posreduje pogodbo o dostopu po
pošti ali jo končnemu odjemalcu osebno vroči.
(2) Prejeto pogodbo o dostopu končni odjemalec podpiše
in vrne sistemskemu operaterju najpozneje v petnajstih dneh
po prejemu.
(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, dobava plina ni
mogoča.
32. člen
(1) Če dostop do distribucijskega omrežja ni mogoč, sis‑
temski operater pošlje končnemu odjemalcu obvestilo o zavr‑
nitvi dostopa z utemeljeno obrazložitvijo.
(2) Če pogodba o dostopu ni sklenjena v dveh mesecih po
prejemu zahtevka za sklenitev pogodbe o dostopu ali če končni
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odjemalec v tem roku ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se
šteje, da je dostop do distribucijskega omrežja zavrnjen.
33. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati takoj
po sklenitvi pogodbe o dostopu in sklenitvi pogodbe o dobavi,
če je glede na obstoječe zmogljivosti zagotovljen dostop do dis‑
tribucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev
obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega mesta.
34. člen
(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o dostopu so dovo‑
ljene le v pisni obliki in s soglasjem obeh pogodbenih strank.
(2) Končni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o do‑
stopu, mora sistemskemu operaterju sporočiti vse morebitne
spremembe podatkov iz 28. člena tega akta, ki nastanejo
po sklenitvi pogodbe o dostopu, skupaj z dokazili o nastalih
spremembah. Spremembe sporoči pisno v petnajstih dneh po
nastanku sprememb.
(3) Če pride pri končnem odjemalcu do spremembe teh‑
ničnih podatkov ali pogojev, določenih v pogodbi o dostopu,
mora končni odjemalec vložiti pri sistemskem operaterju novo
zahtevo za dostop do omrežja.
35. člen
V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi uni‑
verzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o
dostopu, sklenjene med dosedanjim končnim odjemalcem in
sistemskim operaterjem. Univerzalni pravni naslednik končne‑
ga odjemalca, je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti
sistemskega operaterja o nastali spremembi.
36. člen
(1) V primeru odsvojitve objekta ali dela objekta, v katere‑
ga se distribuira zemeljski plin in katerega lastnik je dosedanji
končni odjemalec, se pogodba o dostopu lahko prenese na
pravno ali fizično osebo, ki je na podlagi pravnega posla prido‑
bila lastninsko pravico na objektu ali delu objekta. Dosedanji
in novi končni odjemalec sta dolžna o prenosu pogodbe pisno
obvestiti sistemskega operaterja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov dosedanjega
končnega odjemalca,
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, EMŠO oziro‑
ma registrsko številko in davčno številko novega končnega
odjemalca,
– priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravi‑
ce,
– številko in naslov predajnega mesta iz pogodbe o do‑
stopu,
– podpisano izjavo novega končnega odjemalca na
obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno
pogodbeno razmerje,
– podpisano izjavo dosedanjega in novega končnega od‑
jemalca o števčnem stanje merilne naprave na dan prenosa.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prej‑
šnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim
končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem na novega
končnega odjemalca takoj, ko sistemski operater privoli v pre‑
nos pogodbe. Privolitev mora biti dana v pisni obliki. Če sistem‑
ski operater ne privoli v prenos pogodbe, mora o tem obvestiti
novega in dosedanjega končnega odjemalca ter navede razlog
zavrnitve.
37. člen
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dostopu,
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dobavi,
– odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napravo
za ugotavljanje količin zemeljskega plina,
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– odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki
ni overjena pri akreditiranem kontrolnem organu.
(2) Dokazno breme za neupravičen odjem je na strani
sistemskega operaterja. O neupravičenem odjemu sistemski
operater pisno obvesti končnega odjemalca.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja neu‑
pravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem
obračuna od dneva začetka zadnjega obračunskega obdobja.
Neupravičena uporaba distribucijske zmogljivosti se obračuna
v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za
distribucijsko omrežje.
(4) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljske‑
ga plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega odjema,
se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih količin v
obdobju pred neupravičenim odjemom oziroma na podlagi
standardnih obremenitvenih profilov.
(5) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina
sistemski operater zaračuna stroške, ki jih ima v zvezi z neu‑
pravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.
9. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA
38. člen
(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri predaji zemeljskega
plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin sistemskemu
operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistem‑
skega operaterja, oziroma z zahtevanimi certifikati o sestavi
zemeljskega plina. Lastnosti zemeljskega plina so določene v
predpisih, ki urejajo sistemska obratovalna navodila.
(2) Če obveznosti uporabnika oziroma odjemalca iz prej‑
šnjega odstavka niso izpolnjene, lahko sistemski operater
zavrne prevzem zemeljskega plina ter o tem obvesti Javno
agencijo Republike Slovenije za energijo, uporabnika oziroma
odjemalca in sistemskega operaterja prenosnega omrežja ze‑
meljskega plina.
(3) Šteje se, da odjemalec prevzame zemeljski plin na
predajnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana v
distribucijsko omrežje. Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo
zemeljskega plina, prevzetega na prevzemnem mestu, je do‑
kazno breme na strani dobavitelja.
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na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemelj‑
skega plina sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ
dvanajst mesecev od dneva, ko so bile ugotovljene nepravil‑
nosti. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je
končni odjemalec odjemal zemeljski plin v času, ko so merilne
naprave nepravilno merile oziroma registrirale količine preda‑
nega zemeljskega plina.
(9) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvede tako, da se predane količine ze‑
meljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne
naprave niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin,
določi na podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v času
pred nastankom okvare in po odpravi okvare, z upoštevanjem
dinamike odjema zemeljskega plina, vendar ne za več kot
dvanajst mesecev.
(10) Če gre za novega končnega odjemalca, se v primeru
iz prejšnjega odstavka poraba določi na podlagi primerljivega
odjema.
(11) Sistemski operater plombira posamezne dele merilne
naprave. Nepooblaščeno odstranjene plombe sistemski opera‑
ter nadomesti in pri tem nastale stroške zaračuna končnemu
odjemalcu.
(12) Nepooblaščeno odstranjena plomba se lahko šteje
kot neupravičen odjem. Pri tem je treba upoštevati vse okolišči‑
ne, v katerih je končni odjemalec odjemal zemeljski plin v času,
ko merilno mesto ni bilo plombirano.
40. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odje‑
malca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca
ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec dolžan
na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu opera‑
terju pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi sistemski
operater. Če končni odjemalec ne sporoči odčitka v določenem
roku ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do meril‑
ne naprave, mu sistemski operater določi količino predanega
zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemelj‑
skega plina za obdobje najmanj enega leta.
11. OBREMENITVENI PROFILI

10. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU
39. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave do‑
loči projektant v skladu s tem aktom, sistemskimi obratovalnimi
navodili in pogoji sistemskega operaterja.
(2) Vsaka merilna naprava mora imeti žig pristojnega
organa.
(3) Merilno napravo vgradi sistemski operater.
(4) Stroške nabave in vzdrževanje merilne naprave krije
končni odjemalec.
(5) Redne preglede merilne naprave v zakonsko dolo‑
čenem roku in zamenjavo dotrajane merilne naprave opravlja
sistemski operater v skladu s predpisi.
(6) Sistemski operater hrani merilno napravo še 15 dni po
zamenjavi. V tem času ima končni odjemalec možnost kontrole
stanja merilne naprave, po tem času pa se odstrani oziroma
po pregledu pristojnega organa namesti na novo odjemno
mesto.
(7) Sistemski operater in končni odjemalec imata poleg
rednih pregledov vedno pravico nadzirati točnost merilne na‑
prave. Če se pri preizkusu na zahtevo končnega odjemalca
izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja,
bremenijo stroški pregleda sistemskega operaterja, v naspro‑
tnem primeru pa končnega odjemalca.
(8) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki
je nastala brez krivde končnega odjemalca, količine predanega
zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se

41. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu določi obre‑
menitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s tarifno spomin‑
sko enoto sistemski operater določi končnemu odjemalcu lastni
obremenitveni profil.
(3) V primeru vgrajene merilne naprave brez tarifne spo‑
minske enote sistemski operater določi povprečni mesečni od‑
jem (standardni obremenitveni profil) po posameznih odjemnih
mestih končnih odjemalcev na podlagi izmerjenega oziroma
izračunanega mesečnega odjema po posameznih odjemnih
mestih v preteklem koledarskem letu. Če gre za novega konč‑
nega odjemalca oziroma odjemno mesto, kjer se ne more
določiti letnega odjema, se upošteva primerljivi odjem.
(4) Za odjemna mesta s temperaturno odvisnim odjemom,
kar pomeni, da se zemeljski plin uporablja tudi za ogrevanje,
sistemski operater pri določitvi odjema upošteva sezonsko
dinamiko odjema zemeljskega plina. Pri izračunu to upošteva
tako, da povprečni mesečni odjem pomnoži z ustreznim faktor‑
jem za posamezen mesec, in sicer: za januar z 2,26, za februar
z 1,96, za marec z 1,46, za april z 0,90, za maj z 0,36, za junij z
0,23, za julij z 0,18, za avgust z 0,21, za september z 0,27, za
oktober z 0,61, za november z 1,36 in za december z 2,20.
(5) Če sistemski operater ne določi standardnega obre‑
menitvenega profila, se upošteva postopek določanja odjema
zemeljskega plina po odjemnih mestih v skladu s predpisi, ki
urejajo delovanje trga z zemeljskim plinom.
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12. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA
42. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu zaračunava
ceno za uporabo omrežja in druge dogovorjene obveznosti v
skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja.
(2) Če sistemski operater opravlja storitve, ki niso krite s
prihodkom iz naslova uporabe omrežja, mora izdati cenik in ga
objaviti na spletni strani.
(3) Če sistemski operater končnemu odjemalcu na istem
računu ob ceni za uporabo omrežja zaračuna še druge storitve
v skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti cena za uporabo
omrežja na računu izkazana ločeno od drugih postavk.
(4) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
plačati ceno za uporabo omrežja in druge obveznosti v 15 dneh
od datuma izstavitve računa, če zakon ne določa drugače. Če
račun ni poravnan pravočasno, sistemski operater zaračuna
zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva
plačila.
(5) Če se končni odjemalec ne strinja z izdanim računom,
lahko vloži pisno reklamacijo računa do datuma zapadlosti ra‑
čuna. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa.
43. člen
(1) Sistemski operater izstavi račun za vsako obračunsko
obdobje na podlagi podatkov o distribuirani količini zemeljskega
plina.
(2) Obračunska obdobja so:
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo do
10.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje eno leto, obdobje
izstavljanja računov je en mesec,
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo nad
10.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje en mesec, obdobje
izstavljanja računov je petnajst dni.
(3) Sistemski operater končnemu odjemalcu, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu s prejšnjim odstavkom
eno leto, izstavlja zaporedne mesečne račune (akontacije) na
podlagi:
– količin, določenih v skladu s standardnimi obremenitve‑
nimi profili, v primerih temperaturno odvisnih odjemalcev,
– 1/12 predvidene letne porabe, pri ostalih odjemalcih.
Odjemalcem z izračunano letno porabo do vključno 400 Sm3
se izstavljajo računi štirikrat letno.
(4) Sistemski operater in končni odjemalec, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu z drugim odstavkom eno
leto, lahko skleneta pisni dogovor, da bo sistemski operater
izstavljal mesečne zaporedne račune za uporabo omrežja na
podlagi očitka merilne naprave, ki jih zagotavlja končni odje‑
malec mesečno, v dogovorjenem roku in načinu. Če končni
odjemalec ne sporoči odčitka merilne naprave pravočasno,
sistemski operater izstavi račun za računsko določeno pri‑
čakovano porabo v skladu s prejšnjim odstavkom. Sistemski
operater lahko preveri pravilnost posredovanega odčitka me‑
rilne naprave. Če sistemski operater ugotovi, da je posredovani
odčitek nepravilen, stroški odčitavanja bremenijo končnega
odjemalca.
(5) Sistemski operater in končni odjemalec, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu z drugim odstavkom en
mesec, lahko skleneta pisni dogovor za krajše obdobje odči‑
tavanja merilnih naprav in s tem sporazumno določita krajše
obračunsko obdobje.
44. člen
Števčno stanje merilne naprave se ob spremembi cene za
uporabo omrežij določi analitično v skladu s tretjim odstavkom
prejšnjega člena, razen za končnega odjemalca, ki ima merilno
napravo s tarifno spominsko enoto.
45. člen
(1) Če končni odjemalec v 15 dneh po zapadlosti posame‑
znega računa tega ne poravna, ga sistemski operater z opomi‑
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nom pozove k plačilu zapadlih obveznosti v naknadnem roku, ki
ne sme biti krajši od 15 dni od dneva prejema opomina.
(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku
ne poravna cene za uporabo omrežja, ga sistemski operater
obvesti o ustavitvi distribucije zemeljskega plina. Rok od pre‑
jema obvestila o ustavitvi distribucije zemeljskega plina do
dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko sis‑
temski operater ustavi distribucijo zemeljskega plina zaradi
neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene za uporabo
omrežja in ob upoštevanju 28. člena Uredbe o delovanju trga
z zemeljskim plinom, kadar je končni odjemalec gospodinjski
odjemalec.
(4) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev, sistemski opera‑
ter ponovno omogoči distribucijo zemeljskega plina na stroške
končnega odjemalca po ceniku, ki ga objavi na spletni strani.
(5) Sistemski operater zaračuna stroške opomina, usta‑
vitve in ponovne distribucije zemeljskega plina po ceniku, ki ga
objavi na spletni strani.
13. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA
46. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dol‑
žna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativ‑
nosti distribucijskega omrežja.
(2) V primeru motene distribucije je sistemski operater
dolžan o tem seznaniti odjemalca oziroma uporabnika.
(3) Sistemski operater najmanj enkrat na leto seznani od‑
jemalca s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega
plina. Obvestilo vsebuje vsaj letno porabo zemeljskega plina za
odjemno mesto po posameznih mesecih in navedbo načina pri‑
dobitve podatkov o mesečni porabi zemeljskega plina (poraba
je določena na podlagi standardnega obremenitvenega profila
ali na podlagi izmerjenih vrednosti).
(4) Sistemski operater lahko prekine distribucijo zemelj‑
skega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O pred‑
videni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvesti odjemalce.
Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj
sedem dni pred pričetkom del. Če gre za širši krog odjemal‑
cev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred
prekinitvijo.
(5) V primeru nepredvidenih del lahko sistemski operater,
če je to nujno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve
nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov,
začasno prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku
mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj
nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
14. ZAMENJAVA DOBAVITELJA
47. člen
(1) Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek,
v katerem končni odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja
zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina v
okviru obstoječe pogodbe o dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja
končni odjemalec obdrži pravico dostopa do distribucijskega
omrežja, ki jo je pridobil s pogodbo o dostopu.
(2) Končni odjemalec, priključen na omrežje zemeljskega
plina, ima pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stro‑
škov, ki nastanejo v postopku zamenjave.
48. člen
Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto
se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi
prijavljena pri sistemskem operaterju, na omrežje katerega je
končni odjemalec priključen, do vključno desetega dne pred‑
hodnega meseca.
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49. člen
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, mora
novemu dobavitelju posredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj
naslednje:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o obstoječem dobavitelju zemeljskega plina,
– podatke o sistemskem operaterju,
– osnovne lastnosti odjemnega mesta (predajno mesto,
identifikacijska številka odjemnega mesta, obremenitveni profil),
– predlagani datum začetka dobave zemeljskega plina od
novega dobavitelja,
– morebitno pooblastilo novemu dobavitelju zemeljske‑
ga plina, da v imenu končnega odjemalca uredi zamenjavo
dobavitelja.
(2) Dobavitelji imajo standardizirane vloge za zamenjavo
dobavitelja, ki so končnim odjemalcem dostopne na njihovih
spletnih straneh.
50. člen
(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odje‑
malca, o tem pisno obvesti končnega odjemalca, sistemskega
operaterja, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen,
in obstoječega dobavitelja v treh delovnih dneh po prejemu
vloge.
(2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz prejšnjega od‑
stavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave do‑
bavitelja.
51. člen
(1) Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti končnega
odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh po
prejemu vloge iz 49. člena tega akta.
(2) Če novi dobavitelj ne obvesti gospodinjskega odjemal‑
ca v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da ga novi dobavitelj
ne namerava prevzeti.
52. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 50. člena posreduje
novemu dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko številko odjemnega mesta,
– dodeljeno velikost in obdobje zakupa zmogljivosti,
– obremenitveni profil odjema odjemalca.
53. člen
(1) Novi dobavitelj pošlje podpisano pogodbo o dobavi
končnemu odjemalcu v dveh izvodih v treh delovnih dneh po
prejemu podatkov iz prejšnjega člena. Končni odjemalec preje‑
ta izvoda pogodbe podpiše in enega vrne novemu dobavitelju
najpozneje v osmih delovnih dneh. Če končni odjemalec ne
vrne podpisane pogodbe v določenem roku, se šteje, da odsto‑
pa od pogodbe in ostaja pri obstoječem dobavitelju.
(2) Ob sklenitvi nove pogodbe o dobavi končni odjemalec
odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Končni odjemalec lahko
pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu uredi od‑
poved obstoječe pogodbe o dobavi.
(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi novi dobavitelj pri‑
javi v treh delovnih dneh novo pogodbo o dobavi sistemskemu
operaterju tako, da mu posreduje vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o odjemnem mestu,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v
Sm3,
– podatke o novem dobavitelju,
– čas trajanja nove pogodbe o dobavi,
– izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi,
– izjavo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi.
54. člen
Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene več
pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave, sistem‑
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ski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva vrstni
red prispelih obvestil iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.
55. člen
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, odčita stanje merilnih naprav končnega odje‑
malca, za katere se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke vključno
s podatki o uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih sistemskih
storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred zamenjavo, če
so povezani z zaračunavanjem teh stroškov obstoječemu do‑
bavitelju, sistemski operater posreduje obstoječemu in novemu
dobavitelju ter končnemu odjemalcu zemeljskega plina.
(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu nima merilne
naprave s tarifno spominsko enoto oziroma sistemski operater
nima zagotovljenega daljinskega prenosa podatkov z odjemnega
mesta, sistemski operater odčita števčno stanje merilne naprave
v petih delovnih dneh pred oziroma po datumu dejanske zame‑
njave dobavitelja. Pri določitvi števčnega stanja merilne naprave
na dan dejanske zamenjave dobavitelja se upošteva standardni
obremenitveni profil odjema končnega odjemalca.
(3) Na podlagi dogovora končni odjemalec sistemskemu
operaterju sporoči števčno stanje merilne naprave na dan de‑
janske zamenjave dobavitelja.
(4) Končni odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo
pravico preveriti odčitano in dejansko števčno stanje merilne
naprave na lastne stroške.
(5) Stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave,
ki nastanejo sistemskemu operaterju v skladu z aktom, ki ureja
obračunavanje omrežnine, se krijejo iz zneska za meritve.
(6) Če stroški odčitavanja števčnega stanja merilne na‑
prave presegajo obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnje‑
ga odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja
zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.
56. člen
Ugotovljeno števčno stanje merilne naprave je stanje, na
podlagi katerega obstoječi dobavitelj končnemu odjemalcu za‑
računa dobavljeni zemeljski plin na podlagi obstoječe pogodbe
o dobavi. Števčno stanje merilne naprave je tudi začetno stanje
v zvezi z zemeljskim plinom, ki ga bo dobavil novi dobavitelj.
15. POSEBNA RAZMERJA
57. člen
Skupna kotlovnica v večstanovanjski stavbi ali kot del
druge stavbe, ki služi večstanovanjski stavbi kot celoti ali več
stanovanjskim stavbam ali drugim nepremičninam, se obrav‑
nava kot en končni odjemalec.
58. člen
Sistemski operater sklene za skupno odjemno mesto eno
pogodbo o dostopu s končnim odjemalcem.
59. člen
Sistemski operater izstavlja račune končnemu odjemalcu
skladno s pogodbo o dostopu.
60. člen
Pravne in/ali fizične osebe, ki se v skladu s 57. členom
obravnavajo kot en končni odjemalec, sklenejo z dobaviteljem
zemeljskega plina le eno pogodbo o dobavi zemeljskega plina
za skupno odjemno mesto.
16. POGODBA O DOBAVI
61. člen
(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospo‑
dinjski odjemalec, mora vsebovati vsaj:
– naziv in naslov dobavitelja,
– ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
– vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
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– vrste morebitnih dodatnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in
stroških,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe
o dobavi,
– kompenzacije in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v
pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,
– načine plačila,
– način reševanja sporov.
(2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni
strani in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Go‑
spodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbe‑
nimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku
oziroma pooblaščencu.
62. člen
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o name‑
ravani spremembi pogodbenih pogojev in o pravici do odstopa
od pogodbe o dobavi, če se s spremembo pogodbenih pogojev
ne strinja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje go‑
spodinjskemu odjemalcu najpozneje do vključno drugega dne v
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o vsaki
spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim raču‑
nom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.
63. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu od‑
jemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden
način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način,
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.
64. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v
skladu s pogodbo o dobavi.
65. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z ravna‑
njem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja.
Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu pisno odgo‑
vori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu obvestila.
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
(1) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta, ve‑
ljajo, dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do
izteka veljavnosti. Za posamezna pogodbena določila, ki so v
nasprotju s tem aktom, se uporabljajo določila tega akta.
(2) Do odpovedi pogodbe se šteje, da imajo končni odje‑
malci do dne poteka roka, do katerega je bila sklenjena pogod‑
ba, sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja
in pogodbo o dobavi zemeljskega plina.
(3) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi
zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi do‑
ločila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja.
(4) Obstoječa odjemna mesta, za katera končni odjemalci
ob uveljavitvi teh splošnih pogojev nimajo sklenjenih pisnih
pogodb, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja, oziroma
obstoječe pogodbe ne vsebujejo vseh obveznih sestavin iz
30. člena, sistemski operater sam uvrsti v ustrezno odjemno
skupino. Sistemski operater razvrsti odjemna mesta na podlagi
odjema na istem odjemnem mestu v preteklem obračunskem
obdobju ali odjema na primerljivih odjemnih mestih (standardni
obremenitveni profil).
67. člen
(1) Sistemski operater je dolžan v roku šestih mese‑
cev od uveljavitve teh splošnih pogojev končne odjemalce na
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znani naslov za posredovanje pošte obvestiti o nadaljevanju
pogodbenega razmerja na podlagi teh splošnih pogojev ter jih
obvestiti o pogojih, pod katerimi jim bo v nadaljnje zagotavljal
distribucijo zemeljskega plina in o možnostih zamenjave doba‑
vitelja zemeljskega plina.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke
o razvrstitvi odjemnega mesta v odjemno skupino v skladu s
četrtim odstavkom 66. člena tega akta ter pri odjemnih mestih z
letnim odjemom zemeljskega plina nad 70.000 Sm³ in več tudi
največjo distribuirano zmogljivost, ki bo uporabljena za potrebe
obračunavanja omrežnine. Te podatke lahko sistemski operater
pošlje skupaj z obvestilom o letni porabi.
68. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz mestnega plinovoda v
Škofji Loki (Uradni list RS, št. 19/91).
69. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 650/2009
Škofja Loka, dne 26. februarja 2008
EVA 2009-2111-0282
LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka
Direktorica
Mateja Žumer l.r.

4059.

Dopolnitve Splošnih pogojev za dobavo
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja za geografsko območje Občine
Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci,
Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine
Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice,
Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica,
Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje
na Gorenjskem

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be‑
sedilo in 70/08) in 5. člena Akta o določitvi metodologije za
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05 – popr.) družba Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000
Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Gor‑
nja Radgona, št. 007‑19/2007‑U10 z dne 6. 7. 2009 in so‑
glasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 25‑9/2009‑15/ZP‑33 z dne 25. 9. 2009, izdaja

DOPOLNITVE
SPLOŠNIH POGOJEV
za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Sežana, Občine Radovljica,
Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič,
Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice,
Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica,
Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje
na Gorenjskem
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine

Uradni list Republike Slovenije
Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče,
Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice,
Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Sloven‑
ske Konjice in Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS,
št. 57/09) se dopolnijo tako, da se v naslovu akta in v 1. členu
za besedilom »Občina Slovenske Konjice« doda vejica in be‑
sedilo »Občina Gornja Radgona«.
2. člen
Ta dopolnitev splošnih pogojev začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SODO PP/FD-45/2009
Ljubljana, dne 4. novembra 2009
EVA 2009-2111-0274
PETROL PLIN d.o.o.
Direktor
mag. Franc Dover l.r.

4060.

Poročilo o gibanju plač za september 2009

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

POROČILO
o gibanju plač za september 2009
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2009 je znašala 1433,93 EUR in je bila
za 1,3% višja kot za avgust 2009.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2009 je znašala 929,36 EUR in je bila
za 1,2% višja kot za avgust 2009.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–sep‑
tember 2009 je znašala 1418,19 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–sep‑
tember 2009 je znašala 918,87 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij
2009–september 2009 je znašala 1424,41 EUR.
Št. 9611-104/2009/9
Ljubljana, dne 16. novembra 2009
EVA 2009-1522-0026
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Št.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4061.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete
za medije

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3, 59/07 – ZŠtip
in 15/08 – odločba US in 64/08) je senat Fakultete za medije
na 9. seji dne 6. 11. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja
Fakulteta za medije in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka,
ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev
javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Fakulteta za medije izdaja naslednje vrste diplom o pri‑
dobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni viso‑
košolski strokovni izobrazbi bolonjske I. stopnje, diplomo o
pridobljeni magistrski izobrazbi bolonjske II. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom za‑
ščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm
je v sredini zgornjega dela na beli podlagi natisnjen znak
Fakultete za medije. Diplome o pridobljeni visokošolski stro‑
kovni izobrazbi bolonjske I. stopnje, diplomo o magisteriju II.
bolonjske stopnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke,
datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija, ime štu‑
dijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov, ki ga
študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko
diplome, datum in kraj izdaje, pečat Fakultete za medije in
podpis dekana/dekanice.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebu‑
je vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum
izdaje, pečat Fakultete za medije ter podpis dekana/dekanice
Fakultete za medije. Vzorca diplome o pridobljeni dodiplomski
in podiplomski izobrazbi sta objavljena v prilogi tega sklepa in
sta njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati na dan objave.
Ljubljana, dne 6. novembra 2009
doc. dr. Mateja Rek l.r.
Dekanica
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Pravilnik o izdaji diplom in potrdil
o izobraževanju

govega/njenega rojstva, naziv in trajanje programa, lahko tudi
pričakovane učne izide. Potrdilo ima podpis dekana/dekanje.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Senat ISH –
Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana na 139.
seji dne 13. 10. 2009 sprejel

7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja ISH in so javne listine,
so sestavljene v slovenščini.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena
v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpi‑
še minister/ministrica, pristojen/‑na za visoko šolstvo.

PRAVILNIK
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in posto‑
pek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju
po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih
oblikah izobraževanja.
2. člen
ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Lju‑
bljana (v nadaljnjem besedilu: ISH) izdaja naslednje diplome in
potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih pro‑
gramih za izpopolnjevanje.
Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne listine
so tudi potrdila o opravljenih izpitih.
ISH izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izo‑
braževanja, ki ga izvaja.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega
programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s su‑
him žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak ISH.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«.
4. člen
ISH podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih
za pridobitev znanstvenega magisterija in doktorata znanosti.
5. člen
Diploma vsebuje: ime fakultete, ime in priimek kandida‑
ta/kandidatke, naziv predhodno pridobljene izobrazbe, datum in
kraj rojstva, ime akreditiranega študijskega programa ter smer
oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali po‑
dročij, naslov magistrskega dela oziroma doktorske disertacije
ter datum zagovora, pridobljen znanstveni naslov.
Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, suhi
pečat ISH ter podpis trenutne/‑ga dekana/dekanje.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem
programu za izpopolnjevanje izda ISH kandidatu/kandidatki
potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom ISH, vse‑
buje: ime in priimek kandidata/kandidatke, datum in kraj nje‑

8. člen
ISH izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izo‑
braževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole, progra‑
mi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan/dekanja. Tako
potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek kan‑
didata/kandidatke ter datum in kraj njegovega/njenega rojstva,
podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko
pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je
program ovrednoten s kreditnimi točkami.
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih ISH vodi posebno eviden‑
co v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik/imetnica diplome
ali potrdila ni opravil/‑a s študijskim programom predpisanih
obveznosti, uvede ISH skladno z veljavnimi predpisi ustrezne
postopke.
11. člen
ISH izda dvojnik diplome diplomantu/diplomantki, ki je
ustrezno preklical/‑a izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo,
če je iz evidence, ki jo vodi ISH, razvidno, da mu/ji je bil po
končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku
uporablja za izdajo diplom ISH, s tem, da je v gornjem desnem
kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebo‑
vati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri
imenu podpisnika/podpisnice zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni/‑a dekan/deka‑
nja podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s
podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja.
Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat fakultete.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda‑
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. oktobra 2009
Dekanja
prof. dr. Svetlana Slapšak l.r.
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Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 72. člena
Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (Uradni list
RS, št. 122/06, spremembe in dopolnitve št. 117/07 in 24/09)
je Senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, na 1. ko‑
respodenčni seji v študijskem letu 2009/2010 dne 11. 11. 2009
sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraže‑
vanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (v nadalje‑
vanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo
diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem
programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobra‑
ževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (v nadalje‑
vanju: VŠZNJ) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobra‑
ževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih pro‑
gramih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne
listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih
študentom ali diplomantom izda VŠZNJ.
VŠZNJ izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega
izobraževanja, ki ga izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko
učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijske‑
ga programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju
z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak
VŠZNJ.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi
(Uradni list RS, št. 56/07).
4. člen
VŠZNJ podeljuje diplome o zaključenih študijskih progra‑
mih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in
druge stopnje (magistrski študijski programi).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (VŠ‑
ZNJ), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma
področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega
rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, da‑
tum izdaje, pečat VŠZNJ ter podpis dekana VŠZNJ.
Diploma o strokovnem magisteriju, vsebuje poleg po‑
datkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov
magistrskega dela in datum njegovega zagovora.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem
programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja VŠZNJ, izda VŠZNJ
kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom VŠZNJ,
vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa,
lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana VŠZNJ.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠZNJ so javne listine
in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena
v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpi‑
še minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen
VŠZNJ izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega
izobraževanja, ki jih izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko
izobraževanje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentostvo (te‑
čaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti,
konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan VŠZNJ.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja,
lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih toč‑
kah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami
(ECTS).
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih VŠZNJ vodi posebno evi‑
denco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila
ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede
VŠZNJ skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
VŠZNJ izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno
preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz
evidence, ki jo vodi VŠZNJ, razvidno, da mu je bil po končanih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku
uporablja za izdajo diplom VŠZNJ, s tem, da je v gornjem de‑
snem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebo‑
vati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri
podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠZNJ podpiše
klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evi‑
dence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni
strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠZNJ.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda‑
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 27-01/2009-II
Jesenice, dne 11. novembra 2009
Dekanja
doc. dr. Brigita Skela Savič l.r.
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o pre‑
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju:
ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korup‑
cije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U‑I‑163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je
komisija na seji dne 12. 11. 2009 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega
in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. čle‑
na ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
Zap.
št.

Naročnik

Naziv poslovnega subjekta

Mat. štev.

Naslov poslovnega subjekta

1

DRŽAVNI ZBOR

PREMIK INVEST D.O.O.

2344840000 CESTA 25. JUNIJA 3

5000 NOVA GORICA

2

OBČINA SEŽANA
MESTNA OBČINA
LJUBLJANA
OKROŽNO SODIŠČE
V NOVEM MESTU

PREMIK INVEST D.O.O.

2344840000 CESTA 25. JUNIJA 3

5000 NOVA GORICA

KLM NALOŽBE D.D.

2152975000 MESTNI TRG 8

1000 LJUBLJANA

3
4

ELIS, NOVO MESTO, D.O.O. 5313058000 ROZMANOVA ULICA 13

8000 NOVO MESTO

2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku
28. člena ZPKor se dopolni z naslednjim poslovnim subjek‑
tom:
Zap.
št.
1

Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE

Naziv poslovnega subjekta
ART-MAN HORVAT D.O.O.

Mat. štev.

Naslov poslovnega subjekta

1357417000 KAJUHOVA CESTA 2

4260 BLED

3. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku
28. člena se briše naslednji poslovni subjekt:
Zap.
št.
1

Naročnik
OKROŽNO SODIŠČE
V NOVEM MESTU

Naziv poslovnega subjekta
Mat. štev.
Naslov poslovnega subjekta
ELIS, NOVO MESTO, D.O.O. 5313058000 ČEŠNJICA 48D
8000 NOVO MESTO

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt od dneva,
ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-033-13/2007,6
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.
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OBČINE
BOROVNICA
4065.

II. OBMOČJE OPPN

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja B1-S/4-2 Laze

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na
11. izredni seji dne 29. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja B1-S/4-2 Laze

6. člen

1. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za del območja urejanja B1-S/4-2 Laze (v nadaljevanju:
OPPN).
Ta odlok določa prostorske ureditve območja OPPN, po‑
goje za gradnjo novih objektov, dopustne posege na obstoječih
objektih, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo promet
ne, energetske, komunalne in druge infrastrukture.
OPPN je izdelalo podjetje Alta 5 d.o.o., Ljubljana pod
zaporedno št. 012/2008, marca 2009.
2. člen
(namen prostorske ureditve)
Prostorska ureditev je namenjena ureditvi območja OPPN
za gradnjo stanovanjskih hiš, razdeljenih v tri tipe: velika in mala
individualna enodružinska hiša ter vrstna enodružinska hiša. Načr‑
tuje se tudi ureditev pripadajoče komunalne, energetske in prome‑
tne infrastrukture ter celostne (krajinske) ureditve območja.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične na‑

1. Kartografski del nadrejenega akta
2. Katastrski načrt z območjem OPPN
3. Geodetski posnetek z območjem OPPN
4. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
5. Ureditvena situacija
6. Profili
7. Javno dobro
8. Parcelacija
9. Zbirni načrt komunalne infrastrukture

M 1:2.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:2.000
M 1:1.000
M 1:500
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000.

4. člen
(priloge OPPN)

akta,

Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami:
3649-del, 1764/2, 3288/2, 1751/4, 1757, 1752/2, 1748, 1752/1,
2080/64-del, 3289/2, 1724/2, 1725/4, 1746, 1745, 2080/63,
2080/62, 2080/61, 1725/20, 1744, 1725/2, 1733, 1731/14-del,
vse k.o. Borovnica, šifra k.o. 2004.
Območje OPPN meri ca. 32.300 m2.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega načrta
"Katastrski načrt z območjem OPPN" in "Geodetski posnetek
z območjem OPPN".
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

I. UVODNE DOLOČBE

črte:

5. člen
(območje OPPN)

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

Območje je danes delno travnik in sadovnjak ter prete‑
žno redko pogozdeno z nekvalitetnim rastjem. Znotraj obmo‑
čja je obstoječi stanovanjski objekt, ki bo podvržen vplivom
izgradnje in funkcioniranja območja. Na zahodni strani je
območje omejeno z železnico Ljubljana–Trst, ki je "vkopana"
oziroma poteka pod koto terena na zahodnem robu območja
OPPN. Železnica zato tvori močno ločnico v prostoru že pred
posegom in jo bo tudi po realizaciji OPPN. Nov program
OPPN je na zahodni strani tako fizično, percepcijsko (psiho‑
loško) zaprt in ne vpliva na sosednja območja. Na vzhodni
strani se nove ureditve bistveno bolj približajo obstoječim
objektom, stik in vplivi na tem pasu bodo intenzivni in močni,
predvsem v času gradnje. Med "obratovanjem" objektov stik
ne bo intenziven, ker neposredne komunikacijske povezave
niso predvidene.
Krajinska slika Barja se deloma spremeni, saj je obmo‑
čje na hribu izpostavljeno pogledom z barja pred Borovnico.
Vendar je sedaj širša okolica "pod" in "nad" območjem OPPN
že pozidana, tako da gre za krajinsko zapolnitev območja z
objekti. V območju OPPN so predvidene zelene površine, ki
ustvarjajo prijazno podobo območja.
Znotraj območja OPPN bosta v smeri sever-jug potekali
dve novi cesti, ki bosta povezali območje OPPN. Obe cesti se
na obstoječe cestno omrežje priključujeta na severni strani
območja.
Povečano število prebivalcev bo generiralo nekaj novega
prometa, približno 100 računskih voženj v vsako smer (ko bo
območje polno zgrajeno in naseljeno), na delu občinske ceste
od območja OPPN do državne ceste na nivoju barja.
Prostorska ureditev je glede velikosti posega v prostor
in umeščenosti ter tudi ostalih vplivov in povezav s sosednjimi
enotami urejanja nemoteča in ne vpeljuje novih negativnih
elementov v prostor.
7. člen
(dopustni posegi)
Dopustni so naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja,
utrjevanja, predobremenitve, odvodnjavanje),
– odstranitve obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije, prizidave in nadzidave legalno posta‑
vljenih objektov,
– spremembe namembnosti,
– izvajanje ukrepov za omilitev ali sanacijo vplivov na
okolje,
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– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
8. člen
(namembnost objektov)
Dopustna namembnost objektov je (po CC SI):
za predvidene objekte tipa A in B:
11100
Enostanovanjske stavbe
do 30% neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene
tudi:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne zgolj z
občasnim obiskom posameznih strank, dejavnost ne
sme povzročati negativnih vplivov na okolje (pred‑
vsem hrup, izpusti v zrak ali podtalnico)
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: zgolj z obča‑
snim obiskom strank, dejavnost ne sme povzročati
negativnih vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti
v zrak ali podtalnico)
za predvidene objekte tipa C:
11100
Enostanovanjske stavbe (vrstne hiše)
do 30% neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene
tudi:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne brez
obiska strank, dejavnost ne sme povzročati negativ‑
nih vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti v zrak
ali podtalnico)
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: brez obiska
strank, dejavnost ne sme povzročati negativnih
vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti v zrak ali
podtalnico)
na vseh območjih, kjer ni predvidena gradnja stavb:
211
Ceste: za potrebe lokalnega prebivalstva
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener‑
getski vodi: za potrebe prebivalcev Občine Borov‑
nice
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas.
9. člen
(zasnova in oblikovanje: objekt tip A – velika
enodružinska hiša)
(1) Horizontalni gabarit: Osnovni tloris objekta mora biti
pravokotne oblike z razmerjem stranic min. 1:1,2. Maksimalne
bruto tlorisne dimenzije objekta znašajo 11,5 x 9,5 m. Dopustni
so izzidki (v kar se štejejo tudi balkoni), ki presegajo osnovni
gabarit, s skupno največ 10,0 m² bruto tlorisne površine v vsaki
etaži.
(2) Vertikalni gabarit znaša največ K+P+M. Višina sleme‑
na znaša max. 9,0 m nad koto pritličja. Najvišja višina izzidka
od terena pod izzidkom do najvišje točke izzidka ne sme pre‑
segati 7,0 m in mora biti vsaj 1,0 m nižja od slemena osnov‑
nega objekta. Za klet se šteje najnižja etaža, ki je vsaj delno
vkopana. Glavni vhod v objekt mora biti urejen z nivoja dovozne
ceste (v etažo kleti oziroma pritličja), pri čemer je lahko višinska
kota vhodne etaže dvignjena nad niveleto ceste max. 0,50 m.
Relativna kota pritličja znaša max. +3,2 m nad relativno koto
kleti. Izvedba druge kleti je dopustna kolikor to dopušča teren,
izvedena mora biti pod nivojem kleti in v celoti vkopana.
(3) Streha mora biti dvokapnica naklona 40 do 45º (smer
slemena je v osnovi vzporedna s cesto in je prikazana v grafični
prilogi). Kritina mora biti v odtenkih temno sive do črne barve.
Odpiranje strešin s frčadami je dopustno do 50% na vsaki
strešini pod pogojem, da max. višina od terena pod frčado do
najvišje točke frčade ne presega 7,0 m.
(4) Oblikovanje: Oblika napušča ni predpisana, njegova
širina pa ne sme presegati 1,0 m na vzdolžni fasadi in 0,5 m
na čelni fasadi. Streha oblikovana s čopi ni dovoljena. Izzidki
različnih krožnih in lomljenih večkotnih oblik niso dovoljeni.
Uporaba živih fasadnih barv ni dovoljena, razen kot poudarek
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na arhitekturi na največ 35% površine fasade. Okrogle, trikotne,
trapezoidne oblike frčad in frčade na firtah niso dovoljene.
(5) Lega in orientacija objekta na zemljišču, smer sle‑
mena, območje manipulativnega dvorišča, pozicija uvoza na
parcelo so prikazani v grafičnem delu. Uvoz na parcelo mora
biti širok od 3,5 do 5,0 m, preostali del zemljišča mora biti
fizično ločen od ceste (npr. cestni robnik, ograja, živa meja in
podobno).
(6) Odmiki: Stanovanjski objekti morajo biti od sosednjega
stanovanjskega objekta odmaknjeni najmanj 8,0 m, od sose‑
dnjega zemljišča najmanj 4,0 m, od cestnega telesa prometnic
najmanj 5,0 m, razen od ceste B. Izjema sta objekta 16 in 24,
kjer je odmik do sosednjega objekta minimalno 7,0 m. Odmiki
se merijo od fasade objekta osnovnega kubusa. Skrajna točka
izzidkov stanovanjskih objektov mora biti odmaknjena od sose‑
dnjega zemljišča najmanj 2,0 m, od cestnega telesa pa najmanj
3,0 m. Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti odmaknjeni
od sosednjega zemljišča min. 1,5 m oziroma manj s soglasjem
soseda, od cestnega telesa najmanj 0,5 m. Izvedba pomožnih
objektov v območju varovalnega pasu obstoječe občinske ce‑
ste Borovnica–Laze je dovoljena le s soglasjem pristojnega
upravljavca.
(7) Mirujoči promet: Na območju med prometnico in sta‑
novanjskimi objekti je določen pas manipulativnega dvorišča
(v grafičnem delu prikazan kot "območje možne ureditve ma‑
nipulacijskega dvorišča (parkiranja)"), kjer morajo biti urejena
tudi parkirna mesta. Na zemljišču vsakega objekta je potrebno
zagotoviti vsaj 2 PM za hišo z neto tlorisno površino do 170 m²
in 3 PM za hišo z neto tlorisno površino nad 170 m². V primeru
namembnosti CC SI 12203 ali 12304 določene v 8. členu tega
odloka in urejene v delu posameznega objekta, je za tak objekt
potrebno zagotoviti najmanj 3 PM. V območju manipulativnega
dvorišča je dopustno izvesti izzidke k osnovnemu gabaritu
objekta in nadstrešnico za avtomobile, potrebno pa je zagotoviti
prostor za obračanje vozil, da le-ti ne prihajajo na prometnico
vzvratno. Parkirna mesta je dopustno urediti tudi v sklopu tlori‑
snega gabarita stanovanjskega objekta.
(8) Nadstrešnica za avtomobile: Dopustno je izvesti nad‑
strešnico izključno za dva avtomobila, ki mora biti najmanj s
treh strani odprta. Najvišja višina nadstrešnice je lahko max.
3,5 m nad koto terena, streha mora biti ravna oziroma z mi‑
nimalnim tehničnim naklonom do 10°. Upoštevani morajo biti
predpisani odmiki. Dopustno je združevanje dveh sosednjih
nadstreškov na skupni parcelni meji.
(9) Ograje med posameznimi stanovanjskimi objekti pred‑
videnimi s tem odlokom morajo biti izvedene na parcelnih
mejah. Višina ograj znaša max. 1,3 m. Tip zidane ali AB ograje
ni dopusten.
(10) Toleranca: Natančnejši geodetski posnetek obstoje‑
čega terena lahko, v fazi pripravljanja projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pomeni spremembe v
poziciji posameznih objektov. Dopustne tolerance v takem pri‑
meru so ±2,0 m.
10. člen
(zasnova in oblikovanje: objekt tip B – mala
enodružinska hiša)
(1) Horizontalni gabarit: Osnovni tloris objekta mora biti
pravokotne oblike z razmerjem stranic min. 1:1,2. Maksimalne
bruto tlorisne dimenzije objekta znašajo 9,0 x 7,0 m. Dopustni
so izzidki (v kar se štejejo tudi balkoni), ki presegajo osnovni
gabarit, s skupno največ 10,0 m² bruto tlorisne površine v vsaki
etaži.
(2) Vertikalni gabarit znaša največ K+P+M. Višina sle‑
mena znaša max. 8,0 m nad koto pritličja. Najvišja višina
izzidka od terena pod izzidkom do najvišje točke izzidka ne
sme presegati 7,0 m in mora biti vsaj 1,0 m nižja od slemena
osnovnega objekta. Za klet se šteje najnižja etaža, ki je vsaj
delno vkopana. Glavni vhod v objekt mora biti urejen z nivoja
dovozne ceste, pri čemer je lahko višinska kota vhodne etaže
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dvignjena nad niveleto ceste max. 0,20 m. Relativna kota pri‑
tličja znaša max. +3,2 m nad relativno koto kleti. Izvedba druge
kleti je dopustna kolikor to dopušča teren, izvedena mora biti
pod nivojem kleti in v celoti vkopana.
(3) Streha mora biti dvokapnica naklona 40 do 45º (smer
slemena je v osnovi vzporedna s cesto in je prikazana v grafični
prilogi). Kritina mora biti v odtenkih temno sive do črne barve.
Odpiranje strešin s frčadami je dopustno do 50% na vsaki
strešini pod pogojem, da max. višina od terena pod frčado do
najvišje točke frčade ne presega 7,0 m.
(4) Oblikovanje: Oblika napušča ni predpisana, njegova
širina pa ne sme presegati 1,0 m na vzdolžni fasadi in 0,5 m
na čelni fasadi. Streha oblikovana s čopi ni dovoljena. Izzidki
različnih krožnih in lomljenih večkotnih oblik niso dovoljeni.
Uporaba živih fasadnih barv ni dovoljena, razen kot poudarek
na arhitekturi na največ 35% površine fasade. Okrogle, trikotne,
trapezoidne oblike frčad in frčade na firtah niso dovoljene.
(5) Lega in orientacija objekta na zemljišču, smer sle‑
mena, območje manipulativnega dvorišča, pozicija uvoza na
parcelo so prikazani v grafičnem delu.
(6) Odmiki: Stanovanjski objekti morajo biti od sosednjega
stanovanjskega objekta odmaknjeni najmanj 6,0 m, od sose‑
dnjega zemljišča najmanj 3,0 m. Najmanjši odmik od cestnega
telesa prometnic mora biti za objekte vzhodno od ceste (pod
cesto) 5,0 m, za objekte zahodno od ceste (nad cesto) pa
2,0 m. Odmiki se merijo od fasade objekta osnovnega kubusa.
Skrajna točka izzidkov stanovanjskih objektov mora biti od‑
maknjena od sosednjega zemljišča najmanj 2,0 m, od cestne‑
ga telesa pa najmanj 2,0 m. Enostavni in nezahtevni objekti
morajo biti odmaknjeni od sosednjega zemljišča min. 1,5 m
oziroma manj s soglasjem soseda, od cestnega telesa prome‑
tnice najmanj 0,5 m. Izvedba pomožnih objektov v območju
varovalnega pasu obstoječe občinske ceste Borovnica–Laze
je dovoljena le s soglasjem pristojnega upravljavca.
(7) Mirujoči promet: Na zemljišču vsakega enostanovanj‑
skega objekta je potrebno zagotoviti 2 PM na hišo z neto tlori‑
sno površino do 170 m² in 3 PM na hišo z neto tlorisno površino
nad 170 m². V primeru namembnosti CC SI 12203 ali 12304
določene v 8. členu odloka in urejene v delu posameznega
objekta, je za tak objekt potrebno zagotoviti najmanj 3 PM.
Za objekte vzhodno od ceste (pod cesto) veljajo naslednja
določila glede ureditve mirujočega prometa: Na območju med
prometnico in stanovanjskimi objekti je določen pas manipu‑
lativnega dvorišča (v grafičnem delu prikazan kot "območje
možne ureditve manipulacijskega dvorišča (parkiranja)"), kjer
morajo biti urejena tudi parkirna mesta. V območju manipulativ‑
nega dvorišča je dopustno izvesti izzidke k osnovnemu gabaritu
objekta in nadstrešnico za avtomobile. Parkiranje je dopustno
urediti z neposrednim dostopom na cesto (brez obračanja).
Parkirna mesta je dopustno urediti tudi v sklopu tlorisnega
gabarita stanovanjskega objekta.
Za objekte zahodno od ceste (nad cesto) je potrebno za‑
gotoviti zadostno število parkirnih mest znotraj gabarita objekta
– kot garaža. Postavitev nadstrešnic ali drugih elementov v
pasu med objektom in cestnim telesom ni dopustna. Parkira‑
nje mora biti urejeno z neposrednim dostopom na cesto (brez
obračanja).
(8) Nadstrešnico za avtomobile je dovoljeno postaviti le
pri objektih vzhodno od ceste (pod cesto). Dopustno je izvesti
nadstrešnico izključno za dva avtomobila, ki mora biti najmanj
s treh strani odprta. Najvišja višina nadstrešnice je lahko max.
3,5 m nad koto terena, streha mora biti ravna oziroma z mi‑
nimalnim tehničnim naklonom do 10°. Upoštevani morajo biti
predpisani odmiki. Dopustno je združevanje dveh sosednjih
nadstreškov na skupni parcelni meji.
(9) Ograje med posameznimi stanovanjskimi objekti pred‑
videnimi s tem odlokom morajo biti izvedene na parcelnih
mejah. Višina ograj znaša max. 1,3 m. Tip zidane ali AB ograje
ni dopusten.
(10) Toleranca: Natančnejši geodetski posnetek obstoje‑
čega terena lahko, v fazi pripravljanja projektne dokumentacije

Uradni list Republike Slovenije
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pomeni spremembe v
poziciji posameznih objektov. Dopustne tolerance v takem pri‑
meru so ±2,0 m.
11. člen
(zasnova in oblikovanje: objekt tip C – vrstna
enodružinska hiša)
(1) Horizontalni gabarit: Bruto tlorisne dimenzije pritlične
etaže in mansarde objekta morajo biti 7,0 x 8,0 m. Kletna
etaža bruto tlorisnih dimenzij 7,0 x 9,8 presega tlorisni gabarit
pritličja na cestni strani za 1,8 m. V nivoju pritličja se mora na
delu, kjer kletna etaža presega gabarite pritličja, izvesti zunanja
terasa. Terasa je lahko max. gabarita 7,0 x 3,0 m ter tako lahko
presega gabarit kletne etaže za največ 1,20 m. Kletno etažo
je dopustno na strani terena podaljševati oziroma krajšati pod
pogojem, da je povečan del v celoti vkopan in da so upoštevani
predpisani odmiki. Dopustna je izvedba svetlobnikov izven ga‑
baritov kleti. Dopustna je izvedba funkcionalnih niš na objektu
z največ 5,0 m² tlorisne površine posamezne niše (npr. loža,
vhodna niša ipd.). Dopustna je tehnična toleranca tlorisnih
gabaritov ±0,20 m.
(2) Vertikalni gabarit znaša največ K+P+1. Najvišja točka
strehe znaša max. 9,0 m nad koto pritličja. Za klet se šteje naj‑
nižja etaža, ki je vsaj delno vkopana. Glavni vhod v objekt mora
biti urejen z nivoja dovozne ceste (v etažo kleti), pri čemer je
lahko višinska kota vhodne etaže dvignjena nad niveleto ceste
max. 0,20 m. Relativna kota pritličja znaša max. +3,2 m nad
relativno koto kleti. Izvedba druge kleti je dopustna kolikor to
dopušča teren, izvedena mora biti pod nivojem kleti in v celoti
vkopana.
(3) Streha mora biti enokapnica naklona 10 do 15° z na‑
klonom strehe v smeri rasti naravnega terena (naklon strehe
raste oziroma pada z naklonom terena). Kritina mora biti v od‑
tenkih temno sive do črne barve. Odpiranje strešin s frčadami
ni dopustno.
(4) Oblikovanje: Oblika napušča ni predpisana, njegova
širina mora biti na vzdolžni fasadi hiše 0,0 m (izvedba strehe
brez napušča) in največ 0,5 m na končni vzdolžni fasadi, na
prečni fasadi (proti terenu in proti cesti) hiše pa ne sme pre‑
segati 0,7 m. Uporaba živih fasadnih barv ni dovoljena. Pri
oblikovanju posameznega niza vrstnih stanovanjskih hiš so
predpisani medsebojni tlorisni zamiki hiš, ki znašajo 1,0–3,0 m.
Vse hiše v posameznem nizu morajo biti nad terenom ena‑
kih tlorisnih in vertikalnih gabaritov, imeti morajo enak naklon
strehe in enak medsebojni tlorisni zamik. Terase v pritličju je
dopustno opremiti s pergolo.
Ob ne sočasni gradnji posameznih objektov v istem nizu,
je potrebno upoštevati, da bodo v končni fazi pri vseh objektih
v nizu zagotovljeni zahtevani odmiki od parcelnih mej. Zahte‑
vane odmike je potrebno dokazati v fazi pridobitve gradbenega
dovoljenja za posamezen objekt v nizu.
(5) Lega in orientacija objekta na zemljišču, največji hori‑
zontalni gabariti osnovnega tlorisa objekta in pozicija uvoza na
parcelo so prikazani v grafičnem delu.
(6) Odmiki: Stanovanjski objekti v enem nizu se morajo
dotikati drug drugega z vzdolžno stranico. Odmik čelne stra‑
nice v kletni etaži mora biti od parcelne meje s prometnico
odmaknjen min. 1,2 m, na nasprotni strani (na strani terena) pa
mora biti najbolj izpostavljen del vkopane kleti odmaknjen od
parcelne meje min. 1,0 m. Odmiki se merijo od fasade objekta.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti odmaknjeni od sose‑
dnjega zemljišča min. 1,0 m oziroma manj s soglasjem soseda,
od cestnega telesa prometnice najmanj 1,0 m.
(7) Mirujoči promet: V kletni etaži vsakega objekta je
potrebno zagotoviti 2 PM. Parkiranje mora biti urejeno z nepo‑
srednim dostopom na cesto (brez obračanja).
(8) Ograje med posameznimi stanovanjskimi objekti pred‑
videnimi s tem odlokom morajo biti izvedene na parcelnih
mejah. Višina ograj znaša max. 2,0 m. Tip zidane ograje ni
dopusten.
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(9) Toleranca: Natančnejši geodetski posnetek obstoje‑
čega terena lahko, v fazi pripravljanja projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pomeni spremembe v
poziciji posameznih objektov. Dopustne tolerance v takem pri‑
meru so ±2,0 m.
12. člen
(obstoječi objekt Laze pri Borovnici 13)
(1) Na obstoječemu objektu Laze pri Borovnici 13 ter nje‑
govih pomožnih objektih so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela
– odstranitev
– rekonstrukcija
– dozidava in nadzidava; do povečanja skupne bruto
etažne površine objekta za 150 m2,
– sprememba namembnosti
– novogradnja ob predhodni rušitvi obstoječega objekta.
(2) Obstoječi objekt se lahko priključi na vso infrastrukturo
načrtovano s tem OPPN.
(3) Ko se izvede kanalizacija za fekalne vode in/ali vodovod
v cesti do 30 metrov ali manj razdalje od objekta, se le-ta mora pri‑
ključiti nanjo. Obstoječo greznico je potrebno pravilno odstraniti.
13. člen
(krajinska ureditev)
(1) Obvezna je ozelenitev območij, ki so označena kot
"območje ureditev zelenih površin" na karti "Ureditvena situaci‑
ja". Status zelenih površin, ki sovpadajo s prikazom "javno do‑
bro" na karti "javno dobro", mora ostati javen – javno dobro.
(2) Na severnem stiku predvidene ceste A z obstoječo
občinsko cesto je potrebno v sklopu krajinske ureditve na
območju "skupnih servisnih površin" postaviti prostorski ozna‑
čevalec vhoda v območje OPPN.
(3) Središče območja (na predvideni parceli p120) je po‑
trebno urediti kot jasno razvidno središče območja. Središče
mora zadovoljevati potrebe prebivalcev območja OPPN.
(4) Za ozelenitev se sme uporabiti le avtohtone rastlinske
vrste. Pri zasaditvi je potrebno upoštevati zahtevane odmike
od komunalnih vodov, korenine ne smejo segati v območje
infrastrukture.
14. člen
(skupne servisne površine)
(1) Na območjih, ki so označena kot "območje skupnih
servisnih površin" na karti "Ureditvena situacija" so dopustne
le ureditve, ki služijo skupnih potrebam prebivalcev. To so zlasti
ureditve ekoloških otokov za zbiranje ločenih frakcij nenevarnih
odpadkov, ureditve centralnih plinohramov, ureditve skupne
kurilnice, toplotne postaje, črpališča ...
(2) Znotraj območij skupnih servisnih površin na stiku z
obstoječima občinskima cestama, na severu in na jugu obmo‑
čja, je obvezna ureditev ekoloških otokov za zbiranje ločenih
frakcij nenevarnih odpadkov.
(3) Obvezna je ureditev javnih parkirnih mest, kot so
prikazana v grafičnem listu "Ureditvena situacija" z oznako
"obvezna ureditev javnih parkirnih mest". Parkirna mesta na
predvideni parceli p112 so lahko urejena drugače, vendar se
njihovo število ne sme zmanjšati.
(4) Območje skupnih servisnih površin je dopustno ozele‑
niti, urediti z elementi urbane opreme, kot so npr. klopi, drogovi
za zastave, oder, kotalkališče, plesišče ...
(5) Skupno območje uporabnikov OPPN je prikazano na
karti "Javno dobro", ki je sestavni del tega OPPN in zavzema
središče območja. To območje služi vsem uporabnikom območja
OPPN pod enakimi pogoji in le-ti ga morajo tudi vzdrževati.
15. člen
(ceste)
(1) Normalni prečni profil ceste A je:
– hodnik, 1,5 metra
– cestišče, 2 x 2,5 metra.
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Na cesti je obvezna izvedba obračališča za vozila, kot je
prikazano v grafični prilogi.
Dovozi do objektov so možni na mestu, ki je prikazano v
grafičnem listu "Ureditvena situacija" z oznako ''uvoz do objekta
s ceste''.
(2) Na južnem delu, kjer se cesta A stika z obstoječo ozko
občinsko cesto je obvezna postavitev zapore za redni motorni
promet, ki se odpira na hidrantni ključ ali kako drugače. S tem
se omeji redni osebni promet iz območja OPPN na obstoječo
ozko občinsko cesto, dopusti se pa intervencijski promet.
Priključek oziroma križišče na južnem koncu ceste A je
potrebno prometno urediti.
(3) Normalni prečni profil dostopne ceste B je:
– hodnik, 1,5 metra
– cestišče, 2 x 2,25 metra.
Na cesti je obvezna izvedba obračališča za vozila, kot je
prikazano v grafični prilogi.
Južno od obračališča cesta nima več hodnika za pešce.
Prav tako nima hodnika za pešce priključni krak proti zahodu.
Na cesto je dopustna izvedba dovozov do predvidenih
objektov.
(4) Na vzhodnem delu je dopustna izvedba ceste do roba
območja, ki bo omogočila dostop in povezavo k obstoječim
stanovanjskim objektom izven območja OPPN. Posledično je
dopusten tudi premik objektov do 3 m.
16. člen
(peš poti)
(1) Peš poti, ki so prikazane na grafičnem listu "Uredi‑
tvena situacija" kot "peš poti (povezava zelenih površin)'' in se
hkrati nahajajo v območju Javnega dobrega kot je prikazano
na grafičnem listu "Javno dobro", je obvezno izvesti hkrati s
cesto.
(2) Peš poti morajo biti široke vsaj 1 meter.
17. člen
(podporni zidovi)
Če višine terena tehnično ni mogoče premostiti z breži‑
nami, je dopustna izgradnja podpornih zidov (opornih zidov,
škarp) pod naslednjimi pogoji: višina zidu sme biti do 1,0 m,
če je potrebna višja višina, mora na vsakih 1,0 m višine zidu
slediti horizontalni zamik globine vsaj 0,7 metra (vmesna ber‑
ma). Horizontalne zamike med posameznimi etažami opornih
zidov (vmesne berme) je potrebno zazeleniti z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami. Skupna višina podpornega zidu ne sme
preseči višine 3,0 metra.
18. člen
(protihrupne in zaščitne ograje)
(1) Ne glede na siceršnja določila je v skladu z veljavno
zakonodajo o dopustni meji hrupa dopustno postaviti protihru‑
pno ograjo proti železniški progi, če z njo soglaša upravljavec
železnice.
Protihrupna ograja mora biti delno transparentna (vsaj
50% površine ograje mora biti iz materialov, ki so prozorni:
steklo, prozorna plastika ...).
(2) Na stiku z železnico je s soglasjem upravljavca žele‑
znice potrebno postaviti zaščitno ograjo na mestih, kjer obstaja
nevarnost padca oseb na železniško progo.
19. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)
(1) Na zemljiščih objektov tipa A je dopustno postavljati
naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
nezahtevni objekti:
– drvarnica
– steklenjak
– uta ali lopa
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– bazen
– ograje; skladne z določili za posamezen tip objekta
– podporni zidovi (škarpe in oporni zidovi; v skladu z
zahtevami 17. člena)
enostavni objekti:
– nadstrešek
– zbiralnik za kapnico; le vkopani
– enoetažni pritlični objekt
– utrjena dvorišča; le na območju "možne ureditve mani‑
pulacijskega dvorišča"
– pomožni infrastrukturni objekti
– čebelnjak.
(2) Na zemljiščih objektov tipa B in C je dopustno posta‑
vljati naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– drvarnica ali uta ali lopa
– steklenjak; do bruto površine 20 m2
– bazen
– ograje; skladne z določili za posamezen tip objekta
– podporni zidovi (škarpe in oporni zidovi; v skladu z
zahtevami 17. člena)
enostavni objekti:
– nadstrešek; le pri tipu objekta B in objektih 60c, 61c in
62c
– zbiralnik za kapnico; le vkopani
– enoetažni pritlični objekt
– utrjena dvorišča; le na območju "možne ureditve mani‑
pulacijskega dvorišča"
– pomožni infrastrukturni objekti.
(3) Na ostalih zemljiščih je dopustno postavljati naslednje
enostavne in nezahtevne objekte:
nezahtevni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam
enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti
– čebelnjak
– ribnik
– začasni objekti; razen cirkusa
– vadbeni objekti; razen: smučišče, športno strelišče,
vzletišče
– spominska obeležja
– urbana oprema.
(4) Če v tem odloku ni drugače določeno, morajo biti
odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelnih mej
sosedov najmanj 1,0 metra, merjeno od skrajne točke objekta.
Manjši odmik je dovoljen le s soglasjem soseda.

IV. NAČRT PARCELACIJE
20. člen
(načrt parcelacije)
(1) S parcelacijo določenih zemljiških parcel ni dovoljeno
drobiti, dopustno jih je združevati.
(2) Načrt parcelacije je prikazan na grafičnem listu "Par‑
celacija", ki je sestavni del tega OPPN.
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka je znotraj par‑
cel obstoječih in predvidenih cest ter območij predvidenih kot
Javno dobro dovoljena poljubna parcelacija.
(4) Ne glede na določila prvega odstavka je dopustno
razparcelirati parcele za potrebe objektov gospodarske javne
infrastrukture (transformatorska postaja, črpališče, zadrževal‑
nik, protihrupna ograja ...).
(5) Če se nova parcelacija izvaja, ko so objekti načrtovani
s tem OPPN že zgrajeni, se morajo parcelne meje prilagoditi
sezidanim objektom (predvsem pri objektih tipa C – vrstne
hiše).
(6) Izvedba parcelacije ni pogoj za izvedbo posameznih
objektov oziroma za izdajo gradbenega dovoljenja.
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V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
21. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
(1) Gradbeno dovoljenje za posamezne objekte se lahko
izda šele, ko je bodisi zgrajena nova cesta in infrastruktura ali
pa je izdano gradbeno dovoljenje za novo cesto z infrastrukturo
do posameznega objekta. Gradbeno dovoljene se lahko izda
tudi sočasno ali skupaj za cesto z infrastrukturo in posamezne
objekte.
(2) Gradnja novih cest se lahko izvaja etapno. Hkrati s ce‑
sto je potrebno načrtovati in zgraditi vso predvideno infrastruk‑
turo, ki poteka v cestnem telesu. Med gradnjo mora biti stalno
omogočen prometni dostop za osebna vozila do obstoječega
objekta Laze pri Borovnici 13 (bodisi po obstoječi cesti, cesti B,
kombinaciji cest A in B ter obstoječe ceste, ali preko gradbišča
do objekta Laze pri Borovnici 13).
(3) Posamezni objekti se lahko začnejo graditi, če jih je
možno priključiti vsaj na obvezno komunalno infrastrukturo:
cesta, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod,
elektrika.
(4) Cesta A se lahko gradi z južne strani le do območja
kjer so objekti tipa A na obeh straneh ceste. V tem primeru se
do povezave ceste A na občinsko cesto na severu območja,
lahko cesta A uporablja za ves promet z navezavo na ozko ob‑
činsko cesto na jugu območja. Tudi v tem primeru je v cestnem
telesu potrebno zgraditi vso predvideno infrastrukturo, ki mora
biti kompatibilna z načrtovano infrastrukturo v cestnem telesu
predvidene ceste A na severnem delu.
(5) Ne glede na določila prejšnjih členov se lahko po‑
polnoma neodvisno in samostojno gradijo objekti 01, 02, 03
ter 50.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(kulturna krajina)
Območje se nahaja znotraj enote registrirane kulturne
dediščine Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljanskega barja (EŠD
11819). Objekti morajo oblikovalsko slediti osnovnim regio‑
nalnim značilnostim območja, kar se dosega z upoštevanjem
določil tega odloka glede oblikovanja novih objektov.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
23. člen
(zaščita površinskih in podzemnih voda)
(1) Območje se nahaja na širšem območju vodnega tele‑
sa vodonosnika Ljubljansko barje, z oznako VVO III. Vsi posegi
v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje
voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega rav‑
novesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Dosledno je potrebno
upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Lju‑
bljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08) oziroma drugo veljavno
zakonodajo s področja varstva voda.
(2) Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omilitve:
– Objekte, naprave ter izkope se sme graditi le 2 metra
nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 10 let.
Izjemoma je dovoljena gradnja, če se transmisivnost vodono‑
snika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10%,
– obvezna je gradnja vodotesnega javnega in internega
kanalizacijskega omrežja s priključitvijo vseh objektov in utrje‑
nih neprepustnih manipulacijskih površin,
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– vse povozne, parkirne in manipulativne površine ob
objektih morajo biti utrjene oziroma asfaltirane in obrobljene z
robniki. Meteorne vode s teh površin morajo biti speljane preko
usedalnikov in lovilcev maščob v meteorno kanalizacijo. Sistem
mora biti ustrezno dimenzioniran,
– pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni in drugi
materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin (npr. organskih ha‑
logeniranih spojin),
– izvedba betoniranih del mora biti takšna, da ne povzro‑
ča onesnaženja bližnjih jarkov oziroma vodotokov z betonom
(spiranje strojev v vodotok ipd.),
– potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje kanalizacij‑
skega sistema in čistilnih objektov in naprav,
– začasne in trajne deponije izkopanega materiala se
ne smejo uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov,
vključno z odpadnimi gradbenimi materiali,
– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih mani‑
pulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjene‑
ga in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le tehnično
ustrezna vozila,
– za čas gradnje morajo biti za delavce postavljena le
kemična stranišča.
(3) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti vodno soglasje.
24. člen
(varstvo zraka)
V času gradbenih del se mora:
– preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materia‑
la z območja gradbišča s transportnimi sredstvi,
– upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in
gradbenih strojev ter naprav,
– v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno vlaženje
nezaščitenih površin, pokrivanje prevoza sipkih materialov in
preprečevanje raznosa materialov z območja gradbišča, pred‑
vsem z deponij razsutega materiala,
– sipke materiale je potrebno skladiščiti čim dlje od sta‑
novanjskih območij,
– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in de‑
lovnih naprav za daljši čas je potrebno ugasniti motor.
25. člen
(varstvo tal in rastlin)
V času gradbenih del morajo:
– posegi v tla se morajo izvajati tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal,
– po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s
sanacijskimi in zasaditvenimi deli,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo
prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge ma‑
nipulativne površine,
– na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipu‑
lativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje
odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih mate‑
rialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena dela,
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opre‑
mljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo
ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge
nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,
– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih pose‑
gov, se naj v čim večji meri uporabi za sanacijo degradiranih
površin na drugih območjih oziroma za končno ureditev zelenih
površina na območju OPPN.
26. člen
(zaščita pred hrupom)
Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omejitve:
– znotraj območja urejanja so dopustni takšni posegi, da
hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih dopušča
veljavna zakonodaja,
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– hrupna gradbena dela smejo potekati le v dnevnem
času, med 7. in 18. uro.
27. člen
(ukrepi v času gradbenih del)
Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati v
času gradnje, so:
– na gradbišču je potrebno zagotoviti potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno one‑
snaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi,
– obstoječe cestno omrežje, ki se bo uporabljalo za grad‑
beni transport, je potrebno pred pričetkom gradnje pregledati,
med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v
prvotno stanje,
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup, naj bo
primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka
minimalni,
– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih
jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,
– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi
izključiti,
– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti more‑
bitno prašenje v smeri proti poseljenim območjem.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Varstvo pred požarom
Za vse objekte je za zaščito pred požarom treba zago‑

toviti:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti in površine
Do vseh objektov je potrebno predvideti dostope in povr‑
šine za delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom
SIST DIN 14090.
Intervencijske poti izven vozišč je dopustno ozeleniti. Vse
intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo ali enostav‑
no obračanje na manipulativnem dvorišču. Za intervencijske
poti se uporablja celotno cestno omrežje.
(3) Potresna varnost
Vsi objekti morajo biti načrtovani in grajeni potresno varno.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
29. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)
(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacij‑
ske infrastrukture se mora navezovati na obstoječo javno infra‑
strukturo v okolici. V območju OPPN se obvezno izvede ločen
sistem kanalizacije za odvajanje odpadnih in padavinskih vod,
vodovodno in hidrantno omrežje in podzemna elektroenerget‑
ska kanalizacija. Zagotovljena morata biti odvoz komunalnih
odpadkov ter javna razsvetljava novih cest. Dopustna je izved‑
ba telekomunikacijskega (TK) omrežja različnih operaterjev ter
morebitne druge infrastrukture.
(2) Vsi objekti na območju OPPN se morajo priključiti na
skupno infrastrukturo.
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(3) Izdelava projektne dokumentacije za komunalno,
energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo ter prometno
infrastrukturo mora biti medsebojno usklajena, z upošteva‑
njem predpisanih odmikov med posameznimi vodi.
(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora
potekati usklajeno.
(5) Dopustne so začasne ureditve (tudi individualne), ki
pa morajo biti usklajene z upravljavci javnih infrastrukturnih
omrežij in morajo biti izvedene na način, da jih bo možno
vključiti v predvideno končno komunalno in energetsko infra‑
strukturo območja OPPN.
(6) Površinsko odvodnjavanje in odvajanje meteornih
voda se rešuje s priključevanjem na že obstoječo meteorno
kanalizacijo. Odvajanje presežnih voda v obstoječe grape,
struge potokov ali brezna na področju OPPN je prepove‑
dano.
30. člen
(promet)
(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi novo cesto A,
ki povezuje območje od severa proti jugu. Potrebno je zgraditi
tudi dostopno cesto B.
(2) Vsi objekti se morajo priključevati na nove ceste,
razen objekti 01, 02 in 03, ki se morajo priključiti neposredno
na obstoječo občinsko cesto do Laz. Do izgradnje ceste A
oziroma ceste B se na obstoječo cesto do objekta Laze pri
Borovnici 13 lahko priključi objekt 50.
(3) V času gradnje ceste A in B je potrebno že zgrajenim
objektom omogočiti stalen in neoviran dostop.
(4) Izdelati je potrebno prometno-tehnično preveritev
obstoječega priključka na regionalno cesto glede na predvi‑
deno pozidavo.
(5) Kolikor se v preveritvi iz prejšnjega člena izkaže
potreba po rekonstrukciji obstoječega križišča je potrebno
na osnovi predhodno pridobljenih pogojev Direkcije RS za
ceste izdelati poseben projekt (PGD, PZI) ter si nanj pridobiti
soglasje Direkcije RS za ceste.
(6) Občina Borovnica se zavezuje ob izgradnji kanali‑
zacijskega omrežja v naselju Laze, pristopiti k rekonstrukciji
obstoječe ceste od priključka na državno cesto Borovnica–
Vrhnika do podvoza pod železnico Ljubljana–Postojna. Za
omenjeno rekonstrukcijo si mora pridobiti zemljišča, ki so
potrebna za cesto z enostranskim hodnikom za pešce.
31. člen
(električna energija)
(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi distribucijsko
elektro energetsko omrežje, ki poteka v cestnem telesu obeh
predvidenih cest.
(2) Objekti se morajo priključiti na elektro energetsko
omrežje z nizkonapetostnimi (0,4 kV) priključnimi vodi, ki jih
je potrebno pod urejenimi površinami izvesti v kabelski kanali‑
zaciji. Posamezni objekti se priključujejo preko skupnih prosto
stoječih merilnih omaric.
(3) V sklopu opremljanja območja z električno energijo je
potrebno zagotoviti odjemno mesto za javno razsvetljavo.
(4) Na območjih določenih kot "območje skupnih ser‑
visnih površin" je dopustno postavljati transformatorske po‑
staje.
32. člen
(javna razsvetljava)
(1) Nove ceste morajo biti opremljene z javno razsvetlja‑
vo z ekološko varčnimi žarnicami. Javna razsvetljava mora
upoštevati usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno sve‑
tlobo.
(2) S primerno javno razsvetljavo morajo biti osvetljene
vsaj peš poti, ki prečno povezujejo ceste in potekajo po pred‑
videnih parcelah p120, p111 in p113.
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33. člen
(kanalizacijsko omrežje za odpadne vode)
(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi sekundarno
kanalizacijo za odpadne vode, ki bo potekala po javnih povr‑
šinah. Za odvajanje odpadnih vod objektov, ki ležijo niveletno
pod nivojem ceste, je dopustno zgraditi kanalizacijsko omrežje
za odpadne vode tudi ob zahodnem robu območja, po parce‑
lah, ki niso javne.
(2) Sekundarna fekalna kanalizacija se mora priključiti na
javno čistilno napravo.
(3) Vsi objekti se morajo priključiti na kanalizacijo za od‑
padne vode (fekalna kanalizacija).
(4) Obstoječi objekt Laze pri Borovnici 13 se mora pri‑
ključiti na kanalizacijsko omrežje za odpadne vode (fekalna
kanalizacija) v roku 6 mesecev, ko se le-ta izvede do objekta.
(5) Trasa kanalizacije za odpadne vode (fekalne) predvi‑
dena za gradnjo po projektu PGD "Odvajanje odpadnih vod iz
naselij Dol in Laze s priključkom na CČN Borovnica, št. 6K2H310, november 2006, september 2008, izdelovalec: IEI Institut
za ekološki inženiring d.o.o.", se prilagodi zasnovi OPPN. V
primeru izgradnje pred izvedbo OPPN, je potrebno že zgrajeno
kanalizacijo po potrebi prestaviti in prilagodi objektom načrto‑
vanim s tem OPPN.
34. člen
(kanalizacijsko omrežje za padavinske vode)
(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi kanalizacijsko
omrežje za padavinske vode.
(2) Kanalizacija za padavinske vode se priključi na obsto‑
ječo kanalizacijo za meteorne vode, ki poteka v cestnem telesu
obstoječe občinske ceste. Za odvajanje meteornih vod objek‑
tov, ki ležijo niveletno pod nivojem ceste, je dopustno zgraditi
kanalizacijsko omrežje za meteorne vode tudi ob zahodnem
robu območja, po parcelah, ki niso javne.
(3) Vsi objekti se morajo z odvajanjem meteorne vode
obvezno priključiti na sistem odpadne padavinske vode.
(4) Odvajanje čistih padavinskih vod se izvede preko
peskolovov. Odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim
materialom prekritih površin je potrebno predhodno očistiti
preko standardiziranih lovilcev olj in maščob.
35. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za oskrbo s pitno vodo in za zagotavljanje požarne
varnosti se za območje OPPN zgradi nov sekundarni vodovod,
ki se priključi na primarni javni vodovod. Vodovod poteka v
cestnem telesu načrtovanih cest.
(2) Sekundarni vodovod se za zagotavljanje požarne var‑
nosti opremi z nadzemnimi hidranti DN 80.
(3) Vsak objekt se mora priključiti na sekundarno vodovo‑
dno omrežje, preko vodomernega jaška z vodomerom DN 20.
(4) Obstoječi objekt Laze pri Borovnici 13 se mora pri‑
ključiti na vodovodno omrežje v roku 6 mesecev, ko se le-ta
izvede do objekta.
36. člen
(TK omrežje)
Na celotnem območju OPPN je dopustno graditi različna
TK omrežja različnih operaterjev. Sekundarni vodi se speljejo v
cestnem telesu načrtovanih cest, na katere se lahko priključijo
objekti.
37. člen
(javna higiena)
(1) Znotraj območij skupnih servisnih površin na stiku z
obstoječima občinskima cestama, na severu in na jugu obmo‑
čja, je obvezna ureditev ekoloških otokov za zbiranje ločenih
frakcij nenevarnih odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti
vedno prost.
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(2) Dopustna je izvedba zaščite za ekološki otok pred
padavinami v obliki nadstreška ali podobnega elementa.
38. člen
(ogrevanje objektov)
(1) Za potrebe ogrevanja območja OPPN je potrebno
zgraditi centralni plinohram in razpeljati plinovodno omrežje
po območju OPPN, na katerega se z individualnimi napravami
priključujejo posamezni objekti. Plinovodno omrežje OPPN se
lahko priključi tudi na sistem zemeljskega plina, ko bo le-ta
dograjen. Namesto centralnega plinohrama je možno izvesti
toplarno na ekološko sprejemljiv energent (lesna biomasa,
toplotna črpalka ...) in namesto plinovodnega omrežja izvesti
toplovodno ali drugo energetsko omrežje, ki s toplotno energijo
oskrbuje objekte OPPN.
(2) Vsi objekti se morajo ogrevati preko centralnega sis‑
tema iz prvega odstavka.
(3) Ne glede na zgornja določila, se objekti lahko ogre‑
vajo tudi individualno na alternativne, ekološko in energetsko
ugodne vire ogrevanja; zlasti na sončno energijo, s toplotnimi
črpalkami ... V tem primeru priklop na sistem iz prvega odstav‑
ka tega člena ni obvezen.
39. člen
(javno dobro)
Območja javnega dobrega so prikazana na karti "Javno
dobro", ki je sestavni del tega OPPN in zavzemajo predvidene
ceste ter skupne zelene in servisne površine, ko bodo zgra‑
jene.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
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42. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi pa se tudi v občinskem glasilu
Naš časopis.
Št. 3505-0002/2007-34
Borovnica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

CELJE
4066.

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Ljubečna VIGRAD

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je
župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje Ljubečna - VIGRAD

40. člen

1. člen

(odstopanja)

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od teh‑
ničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehan‑
skih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih
izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše s prometno-tehnič‑
nega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Opisana odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi; z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
(2) V soglasju s pristojnim upravljavcem komunalne in‑
frastrukture je dopustno speljati komunalne vode in celotno
komunalno infrastrukturo tudi drugače kot je to določeno s tem
odlokom in prikazano na karti "Zbirni načrt komunalnih vodov",
če je drugačna rešitev primernejša in racionalnejša. Dopustno
je prilagoditi tudi tehnične karakteristike infrastrukturnih zahtev
iz tega OPPN.
(3) Parcelne meje določene za parcelacijo imajo toleranco
+/- 2,0 m. Pri določitvi parcel za cesto, so lahko odstopanja tudi
večja. Parcele na katerih so predvideni objekti tipa C ne smejo
biti ožje kot 7 metrov (na delu, kjer je predvien objekt).
(4) Z odstopanji se ne sme spremeniti načrtovani videz
območja, ne smejo se poslabšati bivalne in delovne razmere in
spremembe ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo.
XI. KONČNE DOLOČBE
41. člen
(vpogled)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled na:
– Občini Borovnica,
– Upravni enoti Vrhnika, oddelek za okolje in prostor.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na vpo‑
gled na Občini Borovnica.

Prostorsko urejanje dela naselja Ljubečna kot pomemb‑
nejšega lokalnega oskrbnega središča, ki je locirano na za‑
hodni strani regionalne ceste Arclin–Ljubečna–Proseniško,
je pokrito s prostorskimi ureditvenimi pogoji. V naravi je na‑
membnost obravnavanega prostora raznolika: predstavlja
območje industrijskih objektov nekdanje opekarne Ljubečna,
območja poslovnih objektov in centra soseske s šolo ter
manjšega števila ostalin kmečkih gospodarstev, ki so pred‑
met postopne transformacije. Značaj naselja na drugi strani
regionalne ceste je stanovanjski s pretežno individualnimi
stanovanjskimi objekti.
Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dol‑
goročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano
kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavno‑
sti, katerih podrobnejše prostorsko urejanje je opredeljeno s
Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Ljubečna. Le-ti
zemljišča znotraj območja nekdanje opekarne obravnavajo le
kot območje tovarne Industrije keramičnih izdelkov Ljubečna in
dopuščajo le dopolnilno gradnjo in prostorske ureditve v smislu
izboljšanja in zaključitve obstoječe tehnologije za potrebe to‑
varne, del obravnavanih zemljišč je opredeljen kot del območja
obcestne pozidave z oznako 10a, del pa ima še vedno status
kmetijskega zemljišča.
Ker se namembnost območja zaradi zmanjševanja ob‑
sega proizvodnje spreminja, želijo lastniki zemljišč severno od
že izgrajenega varstveno delovnega centra, med proizvodnimi
objekti na zahodu in regionalno cesto s stanovanjsko gradnjo
na vzhodu, oblikovno in smiselno zaključiti to prostorsko enoto
z objekti, ki bi pomenili dopolnitev poslovno proizvodne dejav‑
nost območja in obstoječega varstveno bivalnega centra.
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Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet OPPN za območje Ljubečna - VIGRAD je pro‑
storska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev
obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala po‑
goje prostorske umestitve objektov z namembnostjo poslovno
proizvodnih objektov za dopolnilno dejavnost obstoječega so‑
cialno varstvenega centra in naselja.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upo‑
števati kot robni pogoj obstoječo industrijsko gradnjo na eni in
stanovanjsko gradnjo na drugi strani.
Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg
gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev prometa,
tudi mirujočega in poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene
površine.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upošteva‑
ti priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Območje OPPN za območje Ljubečna - VIGRAD so
zemljišča s parc. št. 1395/18 in 1395/20, 1395/7, 1395/16
in 1395/17, 1395/4 in 1398/9, vse k.o. Trnovlje. Navedena
zemljišča so v lasti firme Vigrad d.o.o., Hypo Leasing podje‑
tja za financiranje d.o.o. Ljubljana, Krajnčan Jožice in Ivana,
Ljubečna ter firme STC Nepremičnine, družbe za upravljanje
z nepremičninami d.o.o. Celje. Za firmo Hypo Leasing d.o.o.
Ljubljana je dal pobudo Aleš Šentjurc, s.p. Šentjur.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi par‑
celami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za‑
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upošte‑
vati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Ljubečna (proj. št. 347/89/90 Razvojni Center PLANIRANJE
CELJE d.o.o.; Uradni list RS, št. 20/91, 49/95 in 56/99),
– Zazidalni načrt Ljubečna (proj. št. 30/86 Razvojni center
Celje, TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 14/89, Uradni list
RS, št. 37/97 in 22/99).
5. člen
Roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjema.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem na‑
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črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma
zaključi septembra 2010.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih
knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k
predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor
se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitorja OPPN sta pobudnika Aleš Šentjurc, s.p., F.
Vrunča 7, Šentjur in Vigrad d.o.o., Kocbekova cesta 30a, Lju‑
bečna.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA,
je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na
svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu
z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžen predati pri‑
pravljavcu dva izvoda sprejetega PA v pisni obliki in v digitalni
obliki.
8. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu
ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00016/2009-4200 MGM
Celje, dne 3. novembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4067.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Šmartno v Rožni dolini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je
župan Mestne občine Celje sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Šmartno
v Rožni dolini
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema staro
vaško naselje s cerkvijo, pokopališčem in podružnično šolo, ter
novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje je dolgoročno
opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V sklopu opredelje‑
nih ureditvenih območij stavbnih zemljišč v veljavnem PA je
možna dopolnilna stanovanjska gradnja, izven teh pa se sicer
po planu opredeljena nezazidana stavbna zemljišča varujejo za
usmerjeno gradnjo in so opredeljena kot kmetijska.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega
ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih pro‑
storsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi
pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno pa kot stavbna
zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta,
ki bi podal pogoje gradnje.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobu‑
dnika Knez Andreja, da na delu teh zemljišč zgradi individualni
stanovanjski objekt. Dostop do zemljišč je mogoč po obstoječi
dovozni cesti, ki je kategorizirana kot javna pot.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih uredi‑
tvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je novo
ureditveno območje zemljišča s parc. št. 143/5 k.o. Šmartno
za umestitev novega stanovanjskega objekta ob upoštevanju
danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih
normativov.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati
iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti rural‑
nega prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkorišče‑
nosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati
faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i)
= 1,2 in F(z) = 0,4.
Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP je potreb‑
no upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedenih
parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati
tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je zemljišče s parc.
št. 143/5 k.o. Šmartno. Velikost novega ureditvenega območja
je 1235 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi par‑
celami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
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Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upošte‑
vati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89).
5. člen
Roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem na‑
črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma
zaključi decembra 2008.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih
knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k
predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor
se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor Sprememb in dopolnitev PA je pobudnik Andrej
Knez, Ulica bratov Vošnjakov 12, 3000 Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA,
si je investitor dolžen pridobiti od pooblaščenega izvajalca na
svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu
z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).
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8. člen

3.

Končne določbe

Objava

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu
ter pošlje pristojnemu ministrstvu.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
Št. 350-0002/2008-88
Dobrova, dne 15. oktobra 2009

Št. 3505-0015/2009-4200 MGM
Celje, dne 2. novembra 2009

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

GORNJI PETROVCI
4069.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
4068.

Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 7., 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Naš časopis, št. 252/99, 351/08) župan Občine Dobro‑
va - Polhov Gradec sprejme

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Obči‑
ne Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet
Občine Gornji Petrovci na 10. izredni seji dne 12. 11. 2009
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2009
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 63/09 z dne 7. 8.
2009), ki se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

1.
I.

70

2.
Obrazložitev
Postopek priprave je bil pričet na pobudo investitorjev
bodoče ureditve, ki bi se izvedla na vzhodnem območju na‑
selja Podsmreka (2,5 ha) in bi bila predmetna sprememba
namenske rabe zemljišč v PA podlaga za izvedbo predvidene
investicijske namere.
Občina Dobrova - Polhov Gradec je ocenila, da gre
v primeru pobude za izgradnjo klinike na območju občine
za pobudo, ki je strateškega pomena za občino in v širšem
družbenem interesu. Zato se je sprememba namenske rabe
pripravljala namensko samo za izgradnjo zdravstvene de‑
javnosti.
V teku postopka je pobudnik spremembe in investitor
odstopil od investicijske namere, zato Občina Dobrova - Pol‑
hov Gradec meni, da ni več osnove za nadaljevanje začetega
postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Ru‑
dnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova
- Polhov Gradec.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD‑
KOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Sklep
Ustavi se postopek priprave in sprejemanja sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič
- Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova
- Polhov Gradec.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2009

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

2.836.119,26

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.626.210,73

DAVČNI PRIHODKI

1.539.506,00

700 Davki na dohodek in dobiček

1.427.556,00

703 Davki na premoženje

71.150,00

704 Domači davki na blago in storitve

40.800,00

706 Drugi davki
71

86.704,73

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

29.760,05

711 Takse in pristojbine

250,00

712 Globe in druge denarne kazni

0,00

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

0,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72

0,00

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

56.694,68
1.535,90
500,00
0,00
1.035,90

Uradni list Republike Slovenije
73

74

Št.

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

1.208.372,63

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.071.499,28

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evr.
unije

136.873,35

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

677.846,88

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

158.383,25

401 Prispevki delodajalcev za social‑
no varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

43

29.558,55
431.537,87

403 Plačila domačih obresti

58.367,21

409 Rezerve

12.943,04

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

3.853.726,03

443 Povečanje namenskega premože‑
nja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

0,00

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

0,00

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.046.933,18

50

ZADOLŽEVANJE

1.046.933,18

500 Domače zadolževanje

1.046.933,18

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

689.144,68

55

ODPLAČILA DOLGA

689.144,68

550 Odplačila domačega dolga

689.144,68

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED‑
STEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +

0,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

357.788,50

507.658,47

XI.

412 Transferi neprofitnim organizaci‑
jam in ustanovam

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

357.788,50

135.102,13

413 Drugi tekoči domači transferi

279.070,09

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.223.758,24

420 Nakup in gradnja osnovnih sred‑
stev

1.223.758,24

INVESTICIJSKI TRANSFERI

344.254,80

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.

182.236,14

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

162.018,66

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV (750+751+752)

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

44
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26.217,15

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

V.

Stran

C.

948.047,84

III.

75

VI.

94 / 20. 11. 2009 /

–357.788,50

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

921,80

9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

921,80

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 1.046.933,18 eurov.«
3. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2009, ki se s tem odlokom ne spremenijo,
ostanejo še naprej v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2009.
Št. 007-0002/2009-4
Gornji Petrovci, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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GRAD
4070.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Grad za leto 2009

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.897.017

40

TEKOČI ODHODKI

1.204.353

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16., 96.
in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 24. redni
seji dne 13. 11. 2009 sprejel

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2009 se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

3.749.574

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.948.059

70

DAVČNI PRIHODKI

1.464.815

700 Davki na dohodek in dobiček

1.362.795

703 Davki na premoženje

92.020

704 Domači davki na blago in storitve

10.000

706 Drugi davki
71

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

72

483.244

108

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

290.000

714 Drugi nedavčni prihodki

170.900

KAPITALSKI PRIHODKI

100.000

43

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.000

741 Prejeta sredstva iz državnega pro‑
računa iz sredstev proračuna Evropske
unije
78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evrop‑
skih institucij

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.081.637

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.081.637

INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

51.400

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

51.400
–147.443

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

1.022

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.022

750 Prejeta vračila danih posojil

1.022

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

100.000
4.000

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

70.640
165.840

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

313.147

440 Dana posojila

731 Prejete donacije iz tujine
74

10.000

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

721 Prihodki od prodaje zalog

73

559.627

414 Tekoči transferi v tujino
42

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

TEKOČI TRANSFERI

413 Drugi tekoči domači transferi

19.236
3.000

10.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

Proračun
leta 2009

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

60.000

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

v eurih

I.

34.223
858.557

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine Grad
za leto 2009

241.573

1.697.515
473.113

1.224.402

443 Povečanje namenskega premože‑
nja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI.

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

1.022

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

220.000

50

ZADOLŽEVANJE

220.000

500 Domače zadolževanje

220.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

75.000

55

ODPLAČILA DOLGA

75.000

550 Odplačila domačega dolga

75.000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

145.000

XI.

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

147.443

–1.421

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

1.421

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova
razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 220.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, ka‑
terih ustanoviteljica je Občina Grad, v letu 2009 ne sme preseči
skupne višine glavnic 100.000 eurov.«
3. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lah‑
ko zadolži do višine 880.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-1104/09-OS
Grad, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

GROSUPLJE
4071.

Sklep o začetku priprave Sprememb in
dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Grosuplje ter Sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev –
Generalni PUP Občine Grosuplje

Na podlagi 96., 46. in 57. člena Zakona o prostorskem na‑
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine
Grosuplje dne 12. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje ter Sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP
Občine Grosuplje
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne‑
ga plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, (Uradni list
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RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04
in 136/04) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve občinske‑
ga prostorskega plana) ter Sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje za
PPC I/1 – I/9, (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07, 34/07,
115/07, 90/08, 94/08) (v nadaljevanju: Spremembe in dopol‑
nitve PUP-a), ki se nanašajo na naselje Grosuplje – območje
med Adamičevo cesto in železnico. Spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega plana in Spremembe in dopolnitve
PUP-a obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve tekstual‑
nega dela in pripadajoče kartografske dokumentacije.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Mesto Grosuplje za svoj razvoj potrebuje dodatne central‑
ne mestotvorne funkcije.
Namen Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je oživitev in dodatna
ponudba še ne urbaniziranega dela ob zahodnem vstopu v
mesto, ki trenutno ne kaže mestotvornosti. Prostor je neurejen
in za kmetijstvo neprimeren.
Območje med Adamičevo cesto in železnico je z veljav‑
nim občinskim prostorskim planom opredeljeno kot kmetijsko
zemljišče, vendar intenzivna kmetijska dejavnost na tem ob‑
močju nima prihodnosti, saj so zemljišča prostorsko omejena
in vpeta v mestni prostor. Glede na to, da območje s severne
strani obkroža cesta, z južne strani železnica, na zahodu obr‑
tno industrijska cona in na vzhodu vstop v center mesta, se
predlaga sprememba zemljišč za namen centralnih dejavnosti
(trgovskih in storitvenih s spremljajočim programom).
3.
Območje predvidene spremembe namembnosti zemljišča
Območje Sprememb in dopolnitev občinskega prostor‑
skega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a se nanaša na
naselje Grosuplje – območje med Adamičevo cesto in železni‑
co, opredeljeno trenutno kot drugo območje kmetijskih zemljišč,
parc. št. 401/2, 403/5, 403/8, 401/3, 402/1 ter 1227/1, 1228/1,
1228/2, 1229, 1231/1 in 1232, vse k.o. Grosuplje, naselje ter
morebitna z njimi neposredno povezana zemljišča potrebna za
funkcioniranje območja.
4.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostor‑
skega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je potrebno
zagotoviti strokovne podlage, ki jih zagotovi pobudnik in kolikor
bodo zahtevane strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
se slednje pridobi v fazi pridobivanja smernic.
5.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
Izdelava osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je pred‑
videna v decembru 2009, priprava dopolnjenega osnutka pa ne‑
posredno po pridobitvi smernic. Sprejem predloga Sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in
dopolnitev PUP-a je predvidena pol leta po začetku veljavnosti
tega sklepa, sprejem sprememb in dopolnitev PUP-a se izvaja
skladno z dinamiko sprejemanja prostorskih dokumentov.
6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih se pridobijo smernice
in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za pro‑
stor,
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2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
varstvo okolja, Urad za okolje,
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
5. RS, Ministrstvo za promet, DRSC,
6. RS, Ministrstvo za kulturo,
7. Slovenske železnice d.o.o.,
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
9. Javna agencija RS za železniški promet,
10. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje,
12. Telekom Slovenije d.d.,
13. Elektro Ljubljana d.d.,
14. Geoplin, d.o.o., Ljubljana.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugo‑
tovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prosto‑
ra, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi
njihove smernice.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine
Grosuplje http://www.grosuplje.si.
Št. 35000-0151/2001
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IVANČNA GORICA
4072.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec
Ivančna Gorica

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in
36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne
29. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna
Gorica
1. člen
Vsebina 16. člena Odlok o ustanovitvi javnega vzgoj‑
novarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljnjem
besedilu: Odlok) (Uradni list RS, št. 63/08) se spremeni tako,
da se glasi:
»Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki usta‑
novitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev vrtca,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se voli:
– 3 predstavnike vzgojiteljic
– 1 predstavnik pomočnic vzgojiteljic
– 1 predstavnik izmed upravno administrativnih in tehnič‑
nih delavcev.

Uradni list Republike Slovenije
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno
na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa odlok
in ob smiselni uporabi Zakona o sodelovanju delavcev pri upra‑
vljanju /ZSDU-UPB1/ (Uradni list RS, št. 42/07, 23/09 – Odl.
US: U-I-268/06-35).«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008-3
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4073.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na
področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna
Gorica

Na podlagi prvega odstavek 46. člena Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in
36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne
29. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju
osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
1. člen
Vsebina 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizo‑
braževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini
Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Odlok) (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00) se spremeni
tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavni‑
ki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
a) v svet OŠ Stična
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih delavcev
– matične šole v Ivančni Gorici
2 člana,
– podružnične šole v Višnji Gori
1 član,
– vseh ostalih podružničnih šol
1 član,
– upravno-administrativnih ter tehničnih delav‑
cev;
1 član.
b) v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih
delavcev
4 člani,
– upravno-administrativnih ter tehničnih delav‑
cev
1 član.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa ta odlok in ob smiselni uporabi Zakona o sodelova‑
nju delavcev pri upravljanju /ZSDU-UPB1/ (Uradni list RS,
št. 42/07, 23/09 – Odl. US: U-I-268/06-35).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 60100-0003/1997-4
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KAMNIK
4074.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet
Občine Kamnik na 27. seji dne 11. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2009 (Ura‑
dni list RS, št. 121/08 in 44/09) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sred‑
stev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

70

71

72

73
74

v EUR
Rebalans
2009
23.068.488
21.447.163
16.396.838
14.146.858
1.782.500
467.480
5.050.325
820.779
16.000
50.000
130.448
4.033.098
85.100
35.100
50.000
8.968
8.968
1.488.923
1.338.166
150.757

78
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PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

12551
38.334

38.334
24.137.208
6.267.714
1.305.690
224.780
1.964.244
2.773.000
10.603.521
126.600
4.388.416
1.009.216
5.079.289
6.559.089
6.559.089
706.884
435.154
271.730
–1.068.720

327.350
327.350
350
327.000
145.000
145.000
0
145.000
182.350
0
0
0
0
0
0
–886.370
0
1.068.720
886.370

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
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občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2009 (Ura‑
dni list RS, št. 121/08 in 44/09) se peti odstavek 7. člena spre‑
meni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnov‑
no šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na
področju osnovnega šolstva se v letu 2009 oblikuje v višini
2.480.000 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»Občina Kamnik za otroke, za katere je v skladu s pred‑
pisi dolžna kriti del cene programa, in ki so vključeni v dnevno
varstvo, ki ga organizirajo varuhi predšolskih otrok, vpisani
v register pri Ministrstvu za šolstvo in šport, sofinancira 20%
cene programa, ki velja za prvo starostno obdobje v vrtcih v
Občini Kamnik.
Sofinanciranje se prične s 1. 1. 2010 in traja do 31. 8.
2010.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim dnem
naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Št. 410-0278/2007-3/3
Kamnik, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

4075.

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

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 in 25/08), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08),
19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra‑
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 27. seji
dne 11. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
cen programov za predšolsko vzgojo
v Občini Kamnik
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 22/09) se spremeni 6. člen
sklepa tako, da se glasi:
»Cicibanove urice so organizirane za otroke, ki niso vklju‑
čeni v redne programe vrtca. Cena cicibanovih uric znaša na
otroka 26,06 € mesečno.
Ceno programa cicibanovih uric za otroke, ki imajo v
občini Kamnik stalno bivališče vsaj z enim od staršev in otroke
tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju
začasno bivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji, krije v celoti Občina Kamnik.«
2. člen
7. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Montessori program je organiziran za otroke, ki niso
vključeni v redne programe vrtca in starše. Cena znaša na
otroka 39,53 € mesečno.
Ceno Montessori programa za otroke, ki imajo v Občini
Kamnik stalno bivališče vsaj z enim od staršev in otroke tujcev,
katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno
bivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji,
krije v celoti Občina Kamnik.«

KRŠKO
4076.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Krško

Na podlagi 1., 3., 4., 25. in 135. člena zakona o uresni‑
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– ZUJIK-UPB1 in 56/08), 9. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 in 123/08),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter
16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško, na svoji 35. seji, dne 16. 11. 2009, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško
1. člen
V pravilniku o merilih za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list
RS, št. 100/07) se v 4. členu doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Letno višino sredstev določi Občinski svet s proračunom,
višino sredstev za sofinanciranje posameznih sklopov upra‑
vičencev v razpisni dokumentaciji določi strokovna komisija.
Glede na prijave lahko strokovna komisija pred dokončno raz‑
delitvijo sredstev določi drugačno razdelitev, ki pa od navedene
v razpisni dokumentaciji ne sme odstopati več kot 10%.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za prvim stavkom doda nov
stavek, ki glasi:
»Za programe sofinancirane na podlagi 8. člena pravilni‑
ka, ki so bili izvedeni v istovrstni kakovosti v preteklih dveh letih,
se lahko v pogodbi dogovori sofinanciranje v mesečnih obrokih
pred izvedbo samega programa v višini do 60% vrednosti sofi‑
nanciranja programa, v celoti pa po izvedbi.«.
3. člen
V 6. členu se za besedo »vodi« doda besedna zveza
»javno evidenco«.

Uradni list Republike Slovenije
Doda se nov drugi stavek, ki glasi:
»Evidenca se objavi enkrat letno, predvidoma do konca
januarja na spletni strani Občine Krško.«.
4. člen
V peti točki alinee a.), drugega odstavka 7. člena se za
besedo »javnosti« doda besedna zveza »v občini Krško«.
V peti točki alinee b.), drugega odstavka 7. člena se za
besedo »javnosti« doda besedna zveza: »v občini Krško«.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Če je projekt ali obnova kulturne dediščine uvrščena v
sofinanciranje, je doseženo število točk tudi osnova za določi‑
tev višine sofinanciranja. Pri določitvi višine sofinanciranje se
upošteva število točk, razpoložljiva sredstva in višina upravi‑
čenih stroškov.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nova četrta alinea,
ki glasi:
»4. sofinanciranje prostora.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki glasijo:
»Pri študiju programa se lahko ob predložitvi ustrezne
dokumentacije upoštevajo dodatne točke tudi za več mentorjev
po naslednjih skupinah:
Pihalni, jazz in simfonični orkestri
– pihalni orkester – 3 mentorji (dirigent in 2 mentorja
sekcij)
– jazz orkester – 3 mentorji (dirigent in 2 mentorja sek‑
cij)
– simfonični orkester – 11 mentorjev (dirigent in 10 men‑
torjev sekcij).
Pevski zbori
– 2 mentorja (dirigent in korepetitor).
Folklorne skupine
– 2 mentorja (ples in glasba).
Gledališke in lutkovne skupine
– 2 mentorja (režiser in scenograf – kostumograf – dra‑
maturg).
Ostalim skupinam se prizna 1 mentor.
Za vsakega mentorja se oba indeksa seštejeta in sešte‑
vek se pomnoži s številom točk priznanih vaj. Skupni indeks za
enega mentorja ne sme presegati 6.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek
se v tabeli, ki opredeljuje število priznanih vaj, pri točki 1.a, za
besedo »Pihalni« doda vejica in beseda »jazz«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane deveti od‑
stavek se doda nov deseti odstavek, ki glasi:
»Do konca novembra Zveza kulturnih društev Krško stro‑
kovni komisiji posreduje mnenje z oceno izvedenih sofinanci‑
ranih programov za zadnje leto in predlogom dodelitev točk
v skladu s spodnjo tabelo. Komisija obravnava predlog ZKD,
vendar pa ni nanj vezana. Če ZKD komisiji ne posreduje ocene,
komisija programe samostojno ovrednoti v skladu s spodnjo
tabelo.«.
V tabeli dosedanjega šestega odstavka, ki postane del
desetega odstavka, in ki opredeljuje število točk, se pri točki
2.a, za besedo »Pihalni« doda vejica in beseda »jazz«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane dvanajsti
odstavek se za besedno zvezo »60 let in« doda besedna zveza
»za vsakih 10 let«.
Za dosedanjim devetim odstavkom, ki postane trinajsti
odstavek se doda nov štirinajsti odstavek, ki glasi:
»Ad 4: Sofinanciranje prostora
Društvom se za materialne stroške prostorov za vaje in za
izvedbo letnega programa prizna dodatek:
1. Društva, ki uporabljajo javno kulturno infrastrukturo –
gospodarijo s kulturnimi domovi in plačujejo materialne stroške
za te kulturne domove: 2000 točk.«.

Št.

94 / 20. 11. 2009 /

Stran

12553

6. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-53/2007-O703
Krško, dne 16. novembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LAŠKO
4077.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Laško, p.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih jav‑
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93), in 21. člena Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) ter 6. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS,
št. 42/08) je Občinski svet Občine Laško na 20. seji dne 4. 11.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Javnega podjetja
Komunala Laško, p.o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Laško, p.o., (Uradni list RS, št. 60/95) se spremeni 4. člen
tako, da se glasi:
»Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110
Gradnja cest
42.130
Gradnja mostov in predorov
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za tekočine in pline
42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za elektriko in telekomunikacije
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.330
Oblaganje tal in sten
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
49.410
Cestni tovorni promet
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami

Stran
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68.200
68.310
68.320
71.112
71.129
73.120
81.100
81.210
81.220
81.290
81.300
96.030
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Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
in opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Pogrebna dejavnost

Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejav‑
nost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi
drugo obliko izvajanja javne službe.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Laško, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

4078.

4079.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 114/03,
1/05, 99/07) in 21. člena Statuta Občine Laško (UPB, Uradni list
RS, št. 99/07), 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni
list RS, št. 2/08) je Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji
dne 4. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010
I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča v Občini Laško za leto 2010 znaša za stano‑
vanjske površine 0,0159 € in poslovne površine 0,0265 €.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 2010.
Št. 422-02/2009
Laško, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki
sestavljajo javno infrastrukturo na področju
kulture v Občini Laško

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Ob‑
činski svet Občine Laško na 20. seji dne 4. 11. 2009 sprejel

MAJŠPERK
4080.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2008

SKLEP
o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo
javno infrastrukturo na področju kulture
v Občini Laško

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine
Majšperk na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

1. člen
Opredeljene nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in
so namenjene kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na podro‑
čju kulture v Občini Laško. Te nepremičnine so:

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2008

Lokacija
k.o.
Št. Nepremičnina/
uporaba oziroma
namen
1 Kartuzija Jurklo‑ Jurklošter Jurklo‑
šter
šter

Zk.vl. Parc.št.
67

1/1,1/2,
1/3,1/4, 2

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi
zaznamujejo kot javna kulturna infrastruktura.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-02/2009/2
Laško, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine
Majšperk za leto 2008.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2008
so naslednji:
v EUR
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Prejeta vračila posojil in prodaja kapital‑
skega deleža
Dana posojila in povečanja kapitalskih
deležev

4.014.871
4.010.281
4.590

4.451
0

Uradni list Republike Slovenije
VI.

Prejeta minus dana posojila in spremem‑
be kapitalskih deležev
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih
X.
Neto zadolževanje
XI. Neto financiranje
X.
Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. 2008

Št.

4.451
0
0
105.497

3. člen
Sredstva, ki so ostala na računu v višini 596.590 EUR,
se po zaključnem računu za leto 2008 razporedi za prenos v
naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-39/2009-3
Majšperk, dne 12. novembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 122/08 in 40/09) se spremeni 3. člen odloka, ki glasi:
»Proračun Občine Majšperk za leto 2009 se določi v višini
4.455.719,00 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kon‑
tov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

I.
70

71

4081.

Odlok o porabi proračunske rezerve

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99 in 92/03) in 49. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) je Občinski svet Obči‑
ne Majšperk na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o porabi proračunske rezerve
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz prora‑
čunske rezerve v letu 2009.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2009 v višini
112.840,69,00 EUR porabijo za odpravo posledic neurja avgu‑
sta 2008 in za plaz na Ptujski Gori.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

72

74

II.
40

Št. 032-39/2009-4
Majšperk, dne 12. novembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r

4082.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah

12555
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(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B,
56/02 ZJU, 127/06 ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99,
92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni seji dne
12. 11. 2009 sprejel

–96.456
–105.497
–4.590
596.590
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41

42
43

1
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi osebam,
ki niso proračunski uporabniki

EUR
Pred. reb.
2009
4
4.455.719
2.862.098
2.553.277
2.440.916
30.090
82.271
308.821
186.221
1.500
3.100
23.000
95.000
109.350
103.550
5.800
1.484.271
678.168
806.103
4.933.369
1.046.697
191.945
29.135
707.927
54.850
62.840
1.166.010
642.753
158.392
364.865
2.617.854
2.617.854
102.809
76.109

Stran

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIHDELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEVNA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. pret. leta

Uradni list Republike Slovenije
26.700
–477.650

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.940
119.940
119.940
–597.590
–119.940
477.650
596.590
«

2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Maj‑
šperk za leto 2009 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-39/2009-2
Majšperk, dne 12. novembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
4083.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih
finančnih pomoči iz občinskega proračuna

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Ko‑
stanjevica na 26. seji dne 27. 10. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih
pomoči iz občinskega proračuna
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih
pomoči iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 43/08) se
v prvem stavku v 1. členu doda besedo »učencem«.
2. člen
V 2. členu se črta zadnji stavek.
3. člen
V 4. členu se črta četrta alineja.
4. člen
V 7. členu se črta četrta alineja.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV FINANČNIH PO‑
MOČI
1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:
Kategorija

Št. točk

– učenec

20

– dijak

30

– študent

50

– izredni študent

50

– študijska izmenjava v tujini

80

2. Dosežena stopnja uspeha:
– dober

5

– prav dober

15

– odličen

40

– dodatna znanja

do 50

– izjemni dosežki

do 100

3. Kraj šolanja:
– izven kraja bivanja (do 30 km)

5

– izven kraja bivanja (nad 30 km)

10

– v študijskih centrih

20

– v tujini

do 60

Minimalna enkratna študijska finančna pomoč je
200 EUR. V primeru, da število prosilcev za denarno pomoč
presega razpoložljiva proračunska sredstva, je potrebno opra‑
viti selekcijo. Prednost imajo prosilci, ki dosegajo izjemne
dosežke na svojem področju oziroma so dosegli v doseda‑
njem izobraževanju višjo povprečno oceno ali so aktivni na
področju dejavnosti, za katere se izobražujejo in pridobivajo
dodatna znanja.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni
strani Občine Miren - Kostanjevica.
Št. 007-0006/2009-3
Miren, dne 16. oktobra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4084.

Sklep o pričetku priprave Sprememb in
dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan občine
Miren - Kostanjevica sprejme

SKLEP
o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega plana Občine Miren Kostanjevica za obdobje 1986–1990
(Uradno glasilo št. 15/97)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb in
dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje
1986–1990 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
plana
Občina Miren - Kostanjevica je z aktivnostmi za pripravo
občinskega prostorskega načrta (OPN) po Zakonu o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju
ZPNačrt) pričela in že pripravila osnutek prostorskega akta ter
ga posredovala nosilcem urejanja prostora v smernice.
ZPNačrt v svojem 96. členu omogoča, da se do sprejetja
Občinskega prostorskega načrta po ZPNačrt prostorske sesta‑
vine planskih aktov lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
Postopek sprejemanja OPN je zaradi obsežnih sprememb
in zaradi prostorskih in okoljskih presoj teh sprememb in po‑
trebnega usklajevanja z nosilci urejanja prostora zelo dolgotra‑
jen. Zato je investitor ene od obsežnejših sprememb namenske
rabe prostora družba Habestor d.o.o. za turistični center »Ha‑
bestor – Kras resort« na lokaciji Gomila ob vasi Lokvica, Občini
Miren - Kostanjevica predlagala, da se postopek te spremembe
vodi ločeno v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskega plana.
Obseg nameravanih sprememb in dopolnitev je vezan le
na eno pobudo, to je pobudo za izgradnjo turistične kraške vasi
s spremljajočo ponudbo. Omenjeni poseg je že voden skozi
postopek priprave OPN in ga je Občina Miren - Kostanjevica že
ocenila kot razvojno sprejemljivega in perspektivnega.
Predmet sprememb in dopolnitev plana je sprememba
namenske rabe prostora za območje načrtovanih stavbnih
zemljišč, določitev podrobnejše namenske rabe prostora za
turistične in spremljajoče namene, določitev načina urejanja
prostora s prostorskim izvedbenim aktom ter določitev usmeri‑
tev za izvedbena merila in pogoje, ki bodo določena v prostor‑
skem izvedbenem aktu.
Investitor pričakuje, da bi lahko na osnovi ločenega
postopka spremembo namenske rabe prostora končal pred
zaključkom postopka OPN. Ker je terminski plan vodenja po‑
stopka in časovna realizacija projekta za investitorja izjemnega
pomena, je investitor pripravljen v celoti financirati stroške tega
postopka.
Zaradi navedenih razlogov je župan Občine Miren - Ko‑
stanjevica sprejel pobudo investitorja za vodenje ločenega
postopka sprememb in dopolnitev plana.
Vse ostale razvojne in druge pobude bodo obravnavane v
postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta.
2. Opis predvidenih sprememb in dopolnitev
Celotno območje sprememb in dopolnitev plana je na‑
menjeno izgradnji oziroma vzpostavitvi turističnega komple‑
ksa v obliki kraške vasi. Kompleks obsega izgradnjo okvirno
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devetih apartmajskih objektov v obliki kraških hišic (120 m2 +
dvorišče 100 m2), dveh apartmajskih objektov v obliki kraških
hiš (250 m2 + dvorišče 200 m2), wellness centra, restavracije,
recepcije s pisarniškimi prostori, ločenega objekta kmetije s
prikazom življenja na kmetiji in za oskrbo kompleksa, spre‑
mljajočih športnih in rekreacijskih površin (teniško igrišče, mini
golf, konjeništvo, ipd.) ter spremljajoče komunalne prometne in
energetske infrastrukture.
3. Območja sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev obsega območje kom‑
pleksa v okvirni velikosti 15 ha, pri čemer se v stavbna zemlji‑
šča spreminjajo funkcionalna zemljišča načrtovanih objektov v
okvirni velikosti 6 ha, ostala zemljišča pa pretežno ostajajo v
primarni rabi, torej izvajanju kmetijske dejavnosti, kot vzpore‑
dne dejavnosti in s tem vzdrževanju kulturne krajine. Celotno
območje se celovito krajinsko ureja v smislu turističnega kom‑
pleksa ob upoštevanju varovanj in omejitev in prepoznavnosti
kraške krajine.
Točno območje sprememb in dopolnitev se določi s stro‑
kovnimi podlagami v postopku teh sprememb in dopolnitev
plana.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev bodo upoštevane ne‑
katere že izdelane strokovne podlage za območja obdelave.
Strokovne rešitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt.
Strokovne podlage v celoti zagotovi investitor.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev plana in
posameznih faz
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz
sprememb in dopolnitev plana:
– izdelava osnutka v decembru 2009,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v aprilu 2010,
– obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev na seji
občinskega sveta v juniju 2010.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev plana je Občina
Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice k osnutku
sprememb in dopolnitev, so naslednja ministrstva in organi v
njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sek‑
tor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di‑
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode;
5. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja
reke Soče;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja
narave;
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
8. Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000
Nova Gorica;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica;
10. Občina Miren - Kostanjevica.
Če se pri pripravi sprememb in dopolnitev plana ugotovi
potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem
seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju
povabi tudi druge organe in organizacije.
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Zako‑
nom o varstvu okolja se v postopku sprememb in dopolnitev
plana pridobi tudi odločbo Ministrstva za okolje in prostor,
Direktorata za okolje o potrebi po vodenju postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
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7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev plana
Stroške priprave sprememb in dopolnitev plana v celoti
pokrije investitor in pobudnik za vodenje postopka družba
Habestor d.o.o..
8. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati s sprejemom. Sklep se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0012/2009-1
Miren, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

ROGAŠKA SLATINA
4085.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Rogaška
Slatina

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, Uradno prečiščeno besedilo),
32., 33. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06) v
zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena
Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) ter
skladno s 3. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96, 25/03, 52/05)
in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 91/09) je Občinski svet Občine Roga‑
ška Slatina na 28. redni seji dne 28. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe »odlaganje preostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov« v Občini Rogaška Slatina pred‑
stavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji
za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izva‑
janjem podeljene koncesije v Regionalnem centru za ravnanje
s komunalnimi odpadki Celje (v nadaljevanju: Center).
(2) Lokalno gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov izvaja OKP d.o.o. Rogaška Slatina na
celotnem območju Občine Rogaška Slatina.
(3) Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
»odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunal‑
nih odpadkov« (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zajema:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem nenevarnih
odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo odpadkov pred odlaganjem z MBO postopkom
ter zagotavljanje zakonsko določenih parametrov za odstrani‑
tev preostanka po metodi D1,
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja
objektov in naprav Centra ter izločanje uporabnih frakcij za
kasnejšo predelavo,

Uradni list Republike Slovenije
– prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa v skladu z
veljavno zakonodajo,
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih od‑
padkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in
ostankov komunalnih odpadkov v Centru in
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje.
(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na kra‑
jevno običajen način.
2. člen
(Definicije)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, uredbah, odlokih ter
drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je
lokalna gospodarska javna služba iz 1. in 2. točke 1. člena
tega odloka;
– koncedent: je Občina Rogaška Slatina;
– občinski svet: je Občinski svet Občine Rogaška Slatina;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe iz 1. točke 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarsko javno služ‑
bo iz 1. točke 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku;
– izvajalec javne službe zbiranja in prevoza odpadkov je
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o.
3. člen
(Enotnost koncesijskega razmerja)
V Občini Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) se de‑
javnost iz 1. točke 1. člena izvaja enotno s podelitvijo koncesije
enemu izvajalcu (koncesionarju).
4. člen
(Tehnični pravilnik)
(1) Občinski svet sprejme Tehnični pravilnik o odlaganju
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljeva‑
nju: pravilnik) na predlog župana. Obrazložen osnutek pravil‑
nika iz prejšnjega odstavka mora na zahtevo župana pripraviti
izvajalec (koncesionar). V enaki obliki in postopku se sprejmejo
tudi vse dopolnitve in spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo
postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega lo‑
čevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in
obdelave pred odlaganjem ter drugih načinov predelave;
– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih
iz tega odloka;
– podrobnejšo vsebino katastra Centra, evidenc in zbirk
podatkov po tem odloku ter načinu vodenja le-teh;
– druge sestavine, določene s tem odlokom;
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizira‑
no, s predpisi usklajeno ter nemoteno delovanje javne službe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče uskla‑
jevan z spremembami, tehnološkega, kulturnega in sociološke‑
ga značaja ter drugimi dogajanji v prostoru.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
5. člen
(Način podelitve in izvajanje koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi
Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. (v nadaljevanju:
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koncesionar) v upravnem postopku, skladno s predpisi, ki ure‑
jajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku
pristojni upravni organ občine.
(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina s
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
6. člen
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe)
Pogoji javne službe, ki je predmet te koncesije so dolo‑
čeni v odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in
v tem odloku.
7. člen
(Uporabniki)
(1) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.
(2) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo
storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpad‑
kov na odlagališče).
(3) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje od‑
padkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način
opravljanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih od‑
padkov na območju občine.
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služijo za izvajanje javne službe odlaganja ostankov, predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izva‑
janje in kvalitetno opravljanje javne službe po tem odloku, v
skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja de‑
javnosti iz 1. točke 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem
imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu kon‑
cedenta edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem
območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju
koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru
katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne
službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne jav‑
ne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
11. člen
(Razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku
določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta in uporabni‑
kov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in
za svoj račun.
12. člen
(Uporaba javnih dobrin)

III. KONCESIJA
8. člen
(Začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. točke 1. člena
tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dol‑
žnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske po‑
godbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost iz 1. toč‑
ke 1. člena tega odloka, ki je predmet lokalne gospodarske
javne službe, je 30 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok
koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve kon‑
cesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar‑
jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
9. člen
(Način izvajanja)
Koncesionar je dolžan izvajati javne službe, ki so pred‑
met koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih
predpisih, ki urejajo način izvajanja javne službe, ki je predmet
koncesije in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
10. člen
(Koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno služ‑
bo iz 1. točke 1. člena tega odloka;
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki

(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovlje‑
ne vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga do‑
ločajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe, za
uporabnike obvezna.
13. člen
(Neustreznost odpadkov)
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče neu‑
strezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ni
dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo deklariranim,
jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik pa jih mora od‑
peljati na ustrezno skladiščenje. Izvajalec lahko dovoli začasno
skladiščenje zavrnjene pošiljke odpadkov na območju odlagali‑
šča največ za štiri mesece, da se dopolni ali ponovno izdela oce‑
na odpadkov. O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki
odpadkov se obvesti pristojno inšpekcijsko službo. V primeru
spora o ustreznosti odpadkov za odlaganje na odlagališču, o tem
v upravnem postopku odloči pristojni občinski organ.
IV. JAVNA POOBLASTILA
14. člen
(Vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc)
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno poobla‑
stilo za vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc, kot
izhaja iz tega odloka.
(2) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov,
vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obsto‑
ječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov
posameznih javnih služb ureja koncesijska pogodba.
(3) Kataster javne službe z vsemi zbirkami podatkov je
last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbir‑
nega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
in ga je dolžan koncesionar po prenehanju koncesijskega raz‑
merja v celoti predati koncedentu.
(4) Kataster mora biti voden ažurno, koncesionar, ki pri‑
dobi koncesijo na podlagi tega odloka, pa ga mora uskladiti

Stran

12560 /

Št.

94 / 20. 11. 2009

skladno z veljavno zakonodajo in kolikor z odlokom o načinu
izvajanja gospodarske javne službe ni določen drugačen rok,
v 12 mesecih po podpisu koncesijske pogodbe.
(5) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opre‑
me v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.
15. člen
(Vsebina katastra)
(1) Izvajalec je dolžan voditi naslednje katastre, evidence
in zbirke podatkov:
– zbirke evidenčnih listov za zavezance,
– evidenco obrazcev in ocen odpadkov ter skladno s
predpisi podatke o vrsti in količini odloženih oziroma odstra‑
njenih odpadkov,
– podatke o obdelanih odpadkih in o ločenih frakcijah,
predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstra‑
njevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumenta‑
cijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster Centra,
– poročila o vseh izvedenih delih v Centru,
– zbirke listin, potrebnih za napoved okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu s
predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe po tem odloku.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine.
Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa,
skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geograf‑
skega informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar konce‑
dentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v
celoti v last in posest občini.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(5) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžen posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Infor‑
macije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posre‑
dovanje informacij javnega značaja.
(6) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati
na predpisan način.
16. člen
(Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe
in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z
zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za pred‑
pisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij po tem odloku,
kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
(2) Izvajalec je dolžen na vlogo stranke izdelati tudi pred‑
hodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja
zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ima izvajalec, kolikor
to ni v nasprotju z zakonom, tudi javno pooblastilo za izdajo
soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(4) Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžen pred‑
hodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo
soglasja seznaniti se z le-tem.
(5) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem
odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajal‑
ca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih
pooblastil, odloča župan.
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17. člen
(Kontrolna knjiga)
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava in/ali oprema, ki je bila na novo dobavljena
in/ali postavljena,
– naprava in/ali oprema s katero je bilo delo opravljeno,
– opis dela,
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objek‑
tov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev
koncedentu do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
V. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
18. člen
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in upo‑
rabnikov.
19. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj,
načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko
načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in
sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripravljati predlog programa odlaganja odpadkov;
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih
vzorcev;
– izvajati redne preglede Centra;
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobri‑
nami 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, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma
vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena iz‑
vajanju dejavnosti;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– pripraviti besedilo osnutka in obrazložitve pravilnika iz
4. člena odloka;
– v sodelovanju s pristojnim organom sprejeti Poslovnik
za obratovanje Centra, in sicer v skladu z določbami tega odlo‑
ka in predpisov, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe
po tem odloku;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komu‑
nalne infrastrukture, če ni vnaprej skladno s predpisi drugače
določeno;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opra‑
vljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
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– 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, kot je določeno v odloku o izvajanju javne
službe;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kr‑
šitvah.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora iz‑
vajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapital‑
ske 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 konce‑
sijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka,
razdre koncesijsko pogodbo.
20. člen
(Interventno izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse
naprave, opremo in objekte javne službe po tem odloku. Vse
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki po‑
menijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi
in varstva okolja, mora koncesionar odpraviti v roku 14 dni od
ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
21. člen
(Odgovornost koncesionarja)
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23. člen
(Dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z za‑
konom, 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 onemo‑
gočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo‑
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
24. člen
(Pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑
ritev koncesionarja,
– pravico do zagotovljenih cen storitev po tem odloku,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto‑
pnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih
služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat‑
kov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
25. člen
(Dolžnosti uporabnikov)

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občine Rogaška Slatina,
uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne za‑
varovalne vsote, določeno s sklepom župana – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali neve‑
stnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o
zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno
v korist Občine Rogaška Slatina.

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira‑
no opravljanje storitev javne službe po tem odloku,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo oziroma odložitvijo
skladno s tem odlokom,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne služ‑
be oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje kata‑
stra – obveznih zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu
to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.

22. člen

(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

(Ločeno računovodstvo)
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za javno službo voditi ločeno ra‑
čunovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske
družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opra‑
vlja posamezno gospodarsko javno službo na območju drugih
lokalnih skupnosti.

26. člen
(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravlja‑
nje javne službe po tem odloku;
– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju jav‑
ne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine;
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma po‑
trebnih sredstev za delo;
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– biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobri‑
ne, ki so predmet javne službe;
– sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvali‑
teten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsa‑
kem času;
– usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z
ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN,
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
27. člen
(Izbira koncesionarja)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve konce‑
sijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
28. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesij‑
skega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij‑
sko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar‑
jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
29. člen
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon‑
cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav‑
na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
30. člen
(Pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.
31. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja
pristojni občinski organ v okviru svojega delovnega področja
in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v
zvezi z izvajanjem javne službe po tem odloku, zlasti pa zako‑
nitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo pristojni in‑
špektorji, komunalni nadzornik in občinski redarji. Občina lahko
za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti zavod
oziroma drugo institucijo.
(3) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena,
lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali kon‑
cesijske pogodbe.
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(4) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovne‑
ga in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
32. člen
(Organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
33. člen
(Finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja iz‑
vaja pristojni občinski organ in pooblaščeni zunanji revizor.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in
finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s kon‑
cesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vo‑
dene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V prime‑
ru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom kon‑
cedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred‑
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
34. člen
(Letni programi izvajanja in koncesionarjeva poročila)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih in‑
vesticijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja kon‑
cesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa za javno službo za prihodnje leto in ga skupaj
z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju javne
službe, najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu. Letni program sprejme Občinski svet.
(3) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževa‑
nja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav, stro‑
škovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju
ravnanja z odpadki,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe s
stroškovno oceno in cenikom,
– ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zako‑
nodajo,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– poročilo o izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesi‑
onar po koncesijski pogodbi,
– poročilo o pritožbah uporabnikov storitev (izvajalca lo‑
kalne javne službe zbiranja in prevoza odpadkov) do koncesi‑
onarja in o reševanju le-teh,
– poročilo o zavrnitvah dostavljenih pošiljk odpadkov s
strani izvajalca lokalne javne službe zbiranja in prevoza od‑
padkov,
– poročilo o oddaji poslov podizvajalcem,
– poročilo o spremembah v podjetju koncesionarja,
– poročilo o škodnih dogodkih,
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– poročilo o spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske
pogodbe,
– poročilo o koriščenju zavarovanj in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistve‑
no vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.
(5) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku iz‑
vajanja javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti
in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana
javne službe za obdobje naslednjih petih let. Kasnejše predloge
dolgoročnih planov je izvajalec dolžen pripravljati vsako peto
leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi
njegove morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
35. člen
(Nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
VII. PRENOS KONCESIJE
36. člen
(Oblika)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s konceden‑
tom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
37. člen
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
38. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
39. člen
(Potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate‑
rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
40. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konce‑
dentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insol‑
ventnosti, 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,
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– 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 na‑
staja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar ne izpolnjuje okoljskih ciljev in kljub
zahtevanim ukrepom ne izboljša okoljskega poslovanja,
– iz drugih razlogov določenih s predpisi.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe),
če je uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če
je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje
ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z
vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice.
Pogoji iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostran‑
sko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko
postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesio‑
narju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.
Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po‑
godbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje konce‑
sijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu‑
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dol‑
žan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
41. člen
(Odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali de‑
janje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v kon‑
cesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
42. člen
(Sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogod‑
be v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
43. člen
(Prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
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(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, pre‑
oblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
44. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon‑
cedent 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 izvaja‑
ti kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski po‑
godbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o od‑
vzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko‑
liščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
45. člen
(Odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uve‑
ljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortizira‑
nih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
46. člen
(Višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle‑
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni mo‑
žno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra‑
vljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih oko‑
liščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra‑
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
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(4) 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 pre‑
vzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
47. člen
(Spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko‑
liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon‑
cesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudo‑
ma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske po‑
godbe.
X. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
48. člen
(Uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko do‑
govori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
49. člen
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije
tujega sodišča ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za od‑
ločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Vsa določila se pričnejo uporabljati, ko obstoječe odlaga‑
lišče nenevarnih odpadkov Tuncovec preneha z obratovanjem,
razen 2. točke 1. člena, kjer je opredeljeno, da zbiranje in odvoz
odpadkov izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki se uporablja od
sprejema. Prav tako se za vse določbe odloka, ki so pomensko
enakovredno opredeljene v tem odloku in »Odloku o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina« oziroma vse
njegove novelacije in spremembe uporablja slednji.
51. člen
(Pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni‑
ja, ko ga sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2009-015
Rogaška Slatina, dne 28. oktobra 2009
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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Odlok o občinskih taksah v Občini Straža

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, ZLS‑UPB2, 27/08 Odl. US: U‑I‑21/07‑18,
76/08 – ZLS‑O in 100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9), 9. člena Za‑
kona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07,
17/08 in 21/08) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na
23. seji dne 5. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Občini Straža
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse na
območju Občine Straža (v nadaljevanju: občina), vrsto in vi‑
šino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere,
obračuna in plačila takse.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
V občini se plačujejo občinske takse za naslednje pred‑
mete in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– parkiranje na javnih površinah, za uporabo javnega
pločnika in javne površine pred poslovnim prostorom,
– uporabo javnega prostora za kampiranje,
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa
zakon.
– glasbene avtomate in za igralna sredstva v javnih lo‑
kalih,
– uporaba glasbenih in igralnih avtomatov v javnih loka‑
lih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati,
biljard, igralne karte ipd.),
– uporaba trgov in drugih javnih prostorov (razen ploč‑
nikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene,
– uporaba javnega prostora za začasne namene (za stoj‑
nice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, prekope in
druge začasne namene),
– za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja
dejavnost zunaj poslovne stavbe,
– za reklamne napise, objave in oglase na: samostoječih
ali stenskih (svetlobnih in nesvetlobnih) tablah, samostoječih
svetlobnih vitrinah, svetlobnih vitrinah na avtobusnih postajali‑
ščih, plakatnih stebrih, v obliki slikovno ali pisno obdelanih sten
zgradb, v obliki svetlobnih ali vrtljivih prikazovalnikov, obešan‑
kah na drogovih javne razsvetljave, prenosljivih uličnih panojih,
transparentih, zvočnih objektih ali napravah, plakatih, nalep‑
kah, napisi in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni na javnih mestih; za reklamne napise na zunanjih
površinah mobilnih sredstev, za reklamne napise na zunanjih
in notranjih površinah javnih prevoznih sredstev, za reklamne
napise na razstavljenem vozilu, za elektronsko oglaševanje na
javnih prostorih, zvočno oglaševanje.
Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma
na javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporo‑
čilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastni‑
štvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z za‑
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konom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen
drug način plačila.
3. člen
(Prijava in namestitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega pred‑
meta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje
oziroma soglasje občinske uprave za vse taksne predmete, ki
fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih
napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je po‑
trebno dovoljenje ali soglasje iz prvega odstavka tega člena, ni
dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega
oddelka.
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki
opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo ta‑
ksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo
taksnih predmetov preveriti, če je občinska taksa odmerjena
in plačana.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega
predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca
prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od na‑
stale spremembe.
5. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o
zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.), ter
vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine
občinske takse.
6. člen
(Višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in
storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema
določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
7. člen
(Taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja
predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom dolo‑
čene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine,
na kateri se nahaja taksni predmet, za katere je s tem odlokom
predpisana taksa.
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec
lastnik taksnega predmeta.
Taksa za določen taksni predmet in storitev se lahko od‑
meri le enemu zavezancu.
8. člen
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali na‑
mestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja sto‑
ritve, preneha pa z dnem pretekom dneva oziroma meseca, v
katerem je zavezanec občino obvestil o odstranitvi taksnega
predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe oziroma s
prenehanjem izvajanja storitve. Taksni zavezanec je dolžan
obvestiti občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma o prenehanju uporabe.
Zavezanec je dolžan občini prijaviti nastanek taksne ob‑
veznosti v 15 dneh pred njenim nastankom, če v taksni tarifi ni
drugače določeno.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
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9. člen
Takse so določene za določeno časovno obdobje; leto,
mesec, dan.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v me‑
sečnem oziroma letnem znesku, nastane z dnem namestitve
taksnega predmeta oziroma začetka uporabe.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je
taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo
taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo.
10. člen
(Odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z dovoljenjem, če
gre za taksne predmete iz 3. člena tega odloka in z odločbo, če
taksni zavezanec ne plača takse v naprej.
Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na
podlagi prijav zavezancev in izdanih dovoljenj za postavitev
taksnega predmeta iz 3. člena tega odloka, ki ga izda občin‑
ska uprava. V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne
obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni
občinski organ inšpekcijskega nadzora.
Zavezancu se za postavitev ali namestitev taksnega pred‑
meta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in drugih javnih po‑
vršinah (zelenicah, parkih ipd.), taksa poveča za 20 odstotkov.
Kadar je zavezanec pridobil z javnim razpisom pooblastilo
za izvajanje dejavnosti, ki podleže taksni obveznosti, se s po‑
godbo določi višina, način obračunavanja in plačevanja takse
glede na pogoje javnega razpisa.
11. člen
Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v
katerem se nahaja taksni predmet.
Za potrebe tega odloka se območje občine razdeli na I. in
II. območje.
I. območje obsega:
– območje jedra Straže na področju avtobusne postaje,
prostor pred občino, kulturnim domom in ob cestah v dolžini
200 m od omenjenih objektov v obe strani in obeh straneh.
II. območje obsega:
– ostalo območje Občine Straža.
12. člen
(Plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno ozi‑
roma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo
oziroma dovoljenjem.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem
znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma
uporabo taksnega predmeta plačati predpisano takso.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku,
se ta prisilno izterja z zamudnimi obrestmi.
Veljavno dovoljenje iz 3. člena tega odloka poteče, če
zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v dovo‑
ljenju.
Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa taksne
predmete in takso, ki je določena v točkah.
13. člen
Obveznost plačila takse nastane z dnem namestitve ta‑
ksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa z
dnem prenehanja uporabe oziroma z dnem, ko je taksni zave‑
zanec pisno obvestil pristojni oddelek o odstranitvi taksnega
predmeta oziroma o prenehanju uporabe
14. člen
O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu izda
potrdilo.
15. člen
Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti
pristojnemu oddelku do dneva nastanka taksne obveznosti, če
ni v tarifi taks drugače določeno.
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Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati po‑
datke o zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za
določitev višine takse, kot so:
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega pred‑
meta,
– opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.).
Okoliščine, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni
mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti občinski upravi vsa‑
ko spremembo, ki bi lahko vplivala na evidenco in obračun
občinske takse.
16. člen
(Oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo državni, občinski organi ter
javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustano‑
vitelj je občina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne,
športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo
društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem občini, ter
za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih
kandidatov v predvolilnem obdobju.
Takse ne plačujejo verske organizacije, kadar gre za
obveščanje o svojih dejavnostih na svojih objektih in napravah
za oglaševanje,
Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organi‑
zacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko pristojni
organ občinske uprave oprosti posamezne taksne zavezance
plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je poseb‑
nega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini.
Pristojni organ občinske uprave lahko oprosti taksnega
zavezanca plačila občinske takse iz prejšnjega odstavka, če
gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega
pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani
občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev
prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina
Straža, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali sou‑
stanovitelj je Občina Straža;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij
in društev.
Plačila takse lahko oprosti taksnega zavezanca tudi žu‑
pan s sklepom na podlagi vloge in z utemeljitvijo.
Taksa se ne plača za en napis firme, ki je skladen z za‑
konom. Če velikost napisa z zakonom ni določena, se plača
taksa, ko velikost napisa firme presega 2 m2.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
17. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski or‑
gan inšpekcijskega nadzora in občinski organ pristojen za
finance.
18. člen
(Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora)
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugota‑
vlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta
prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne
obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so
bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki
vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila
plačana ali plačana v celoti, lahko občinski organ inšpekcijske‑
ga nadzora odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev
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taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja
taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki
jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje
taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
Če se taksni predmet uporablja nad obsegom, za katerega
je bila taksa odmerjena ali plačana, se za prekoračitev zaračuna
taksa v 10‑kratni višini takse, obračunane po taksni tarifi.

so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu
oddelku najkasneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega
odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem za‑
četka veljavnosti tega odloka.

19. člen

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

(Ukrepanje občinskega organa, pristojnega za finance)

24. člen
(Začetek veljavnosti odloka)

Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski
organ pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle
obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
Prisilna izterjava taks se opravi po določbah Zakona
o upravnem postopku, ki določajo izvršbo odločb, izdanih v
upravnem postopku.

Št. 00700-12/2009-6
Straža, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

III. DOLOČBE O SANKCIJAH
20. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 EUR se sankcionira za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je pred‑
pisano plačilo občinske takse
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napač‑
ne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem
(3. člen odloka)
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo
na odmero taksne obveznosti (4. člen odloka).
Z globo 800 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekr‑
šek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 EUR se sankcionira fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
21. člen
(Sankcioniranje pooblaščene organizacije)
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje
transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje in izobeša‑
nje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno
plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav
občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega
člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(Vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini
znaša vrednost točke taksnih tarif 0,050 EUR.
Vrednost točke se usklajuje z gibanjem rasti cen na drob‑
no v Republiki Sloveniji. Sklep o revalorizirani vrednosti točke
sprejme in javno objavi župan Občine Straža najmanj enkrat
letno.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vre‑
dnost točke na dan odmere takse.
23. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo
taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete,

TARIFE OBČINSKIH TAKS
k Odloku o občinskih taksah v Občini Straža, sprejete na
seji Občinskega sveta Občine Straža dne 5. 11. 2009
Tarifna št. 1
Uporaba glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih
lokalih
Tarifna št.
1.1
1.2

Število
točk/dan
glasbeni avtomat v javnih lokalih, druga
10
igralna sredstva
20
igralna sredstva v javnih lokalih (biljard,
elektronski ali računalniški igralni avto‑
mat
Opis taksnega predmeta

Pojasnila:
1. Med glasbene avtomate po tarifni postavki 1.1 se ne
štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski spreje‑
mniki. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni
stenski avtomati, namizna igralna sredstva (nogomet, košarka,
marjanca ipd.) in podobne naprave ne glede na vrsto pogona in
način plačevanja uporabe teh sredstev, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po Zakonu o igrah na srečo.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
menze, bifeji, nočni lokali, obrati družbene prehrane, okrepče‑
valnice, bari ipd.) kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni
za sestajanje društvenih članov zaradi zabave oziroma raz‑
vedrila.
3. Občinska taksa se ne plača za uporabo šaha, domine,
igralnih kart, balinišča in kegljišča.
4. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
dejavnosti se plača polovica predpisane takse.
5. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija ali
zasebnik, ki ima v svojem ali najetem javnem lokalu glasbene
ali igralne avtomate in igralna sredstva ne glede na lastništvo
le‑teh.
Tarifna št. 2
Uporaba javnega pločnika in javne površine pred poslov‑
nim prostorom
Tarifna št.
2.1

Opis taksnega predmeta
pločnik ali druge javne povr‑
šine pred poslovnimi prostori
za opravljanje gostinsko
turistične dejavnosti

Število točk/dan/m2
I. obm. II. obm.
10
6
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Opis taksnega predmeta
pločnik ali druge javne povr‑
šine pred poslovnimi prostori
za razstavljanje ali reklamira‑
nje blaga, ki ga v poslovnih
prostorih prodajajo ter za
prodajo blaga ali opravlja‑
nje storitev pred poslovnim
prostorom
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Število točk/dan/m2
I. obm. II. obm.
6
4

Pojasnila:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne po‑
vršine ali prireditelj oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni
prostor uporablja.
Tarifna št. 3
Uporaba trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov)
za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabav‑
nih prireditev za gospodarske namene
Tarifna
št.
3.1

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Opis taksnega predmeta
javne površine za razsta‑
vljanje predmetov, prirejanje
razstav in zabavnih prireditev
za gospodarske namene
javne površine za začasne
namene:
za kioske za prodajo pijače,
hrane, sadja in zelenjave
za kioske za prodajo časopi‑
sov, knjig, spominkov, cvetja,
obrtnih in drugih izdelkov
za stojnice in za mobilna pro‑
dajna mesta za prodajo pijač,
hrane, sadja in zelenjave
za stojnice za prodajo
časopisov, knjig, spominkov,
cvetja, obrtnih in drugih
izdelkov
za cirkuse in zabavne parke
za gradbišča, prekope in
druge začasne namene
uporaba javnih površin za
parkiranje
za vsako rezervirano parkir‑
no mesto za osebni avtomo‑
bil za poslovno dejavnost
za vsako rezervirano parkir‑
no mesto za taksi vozilo
za nerezervirano uporabo
posebnih javnih parkirnih
prostorov z dovolilnico za
osebni avtomobil

Število točk/dan/m2
I. obm.
II. obm.
15
5

20

15

10

8

15

10

10

6

4
6

4
3

– za uporabo javne površine, za katero je uporaba in pla‑
čilo urejeno s pogodbo, sklenjeno z pristojnim oddelkom, če je
v pogodbi to izrecno navedeno.
4. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne po‑
vršine ali prireditelj oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni
prostor uporablja.
5. Uporabo javnih površin za parkiranje dovoljuje za pro‑
met pristojni oddelek v skladu s predpisi, ki urejajo promet v
naseljih na območju Občine Straža.
6. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene in
neurejene javne površine na območju občine ter javni prostori
v lasti občine.
Tarifna št. 4
Uporaba vitrin ali panojev v oziroma na katerih se razsta‑
vlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe
Tarifna
št.
4.1

50

Tarifna št. 5
Reklamni napisi, objave in oglasi
Tarifna
št.
6.1

6.3
6.4

50

Pojasnila:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na kateri
je zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni št. 3, začasno
njena javna raba omejena ali izključena.
2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino
vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno
robo in opremo, povečana za 1 m na vse strani od zaokrože‑
nega roba tako zasedene javne površine.
3. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
– za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih na‑
menov, če je investitor lokalna skupnost, javno podjetje, javni
zavod ali družbeno politična skupnost;
– za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah,
ki so v upravljanju javnega komunalnega podjetja;

razstavne površine m2

Število točk/dan/m2
I. obm.
II. obm.
6
3

Pojasnila:
1. Takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije
s področja športne, kulturne in humanitarne dejavnosti in dru‑
štva.
2. Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki raz‑
stavlja blago oziroma predstavlja svojo dejavnost ali fizična ali
pravna oseba, ki reklamira.

6.2
100

Opis taksnega predmeta

6.5

6.6
6.7

Opis taksnega predmeta
reklamni napisi in objave na
tablah, prenosljivih uličnih
panojih ipd., ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih ali na vozi‑
lih, namenjenih za mobilno
oglaševanje, velikosti:
– do 1 m2
– za vsak nadaljnji m2
slikovno ali pisno obdelane
stene – fasade
reklamni napisi, objave in
oglasi na transparentih, pritr‑
jenih na javnih mestih
veliki reklamni panoji, posta‑
vljeni ali pritrjeni na javnih
mestih (m2 enostranske
oglasne površine)
plakati, izobešeni na pla‑
katnih stebrih in tablah, od
vsakega izvoda, velikosti
formata:
– do A3
– od A3–A2
– A2 in večji
plakatni stebri
zvočni objekti ali naprave
(pavšal za vsakih 100 m2
talne površine)

Število točk/dan/m2
I. obm.
II. obm.

8
3
2

5
2
1

14

8

4

2

3
4
5
5
60

Za osvetljene oziroma kakorkoli drugače svetlobno opre‑
mljene reklamne panoje, napise, objave in oglase se število
točk, določenih po zgornji tabeli, pomnoži oziroma poveča za
1,80.
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Št.

Pojasnila:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,
kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena
navzven v odprt prostor ne glede na lastništvo nepremičnin, na
katerih je taksni predmet nameščen.
2. Takse iz te tarifne številke so oproščene humanitarne
organizacije in dobrodelna društva v zvezi z opravljanjem nji‑
hove dejavnosti in akcij ter kulturne in športne organizacije in
društva pri obveščanju javnosti o svojem delovanju in kulturnih
oziroma športnih prireditvah.
3. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni napisi
v zaprtih prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na
blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost, ki se v
zgradbi odvija.
4. Kot površino taksnega predmeta iz tarifne postavke 5.1
štejemo celotno površino reklamnega sporočila oziroma površi‑
no pravokotnika, ki zaobjame vse dele reklamnega sporočila.
5. Tarifni številki 5.5 in 5.6 se izključujeta in se taksa pla‑
čuje po eni ali drugi tarifi glede na sklenjeno pogodbo.
6. Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija, dru‑
štvo ali posameznik, čigar dejavnost oziroma prireditve se
reklamira, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja marketing.
Tarifna št. 6
Oglaševanje za lastne potrebe
Tarifna
št.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.4
6.5

Opis taksnega predmeta
napis firme nad 2 m2
napisi, znaki, nalepke, zasta‑
ve, drugi simboli izdelka in
podobno:
– nesvetlobni
– svetlobni
– vrtljivi
oglaševalne vitrine
elektronski prikazi
(pavšal/leto)
napisi na razstavljenem
(reklamnem) vozilu
(pavšal/dan)

Število točk/dan/m2
I. obm.
II. obm.
1
0,5

3
2
2
1000

1,5
1
1
500
150

Pojasnila:
1. Kjer je točkovna vrednost oglaševanja odvisna od po‑
vršine, se oglaševalne površine enega zavezanca seštevajo in
zaokrožijo navzgor na 0,5 m2.
2. Takse ne plačujejo zavezanci, ki oglašujejo za lastne
potrebe v naslednjih primerih:
– za javne prireditve v notranjosti zgradb ali za to do‑
ločenih pročelij objektov, če se nanašajo na prireditev (kino,
gledališče ipd.),
– za oglaševanje, namenjeno prodaji časopisov v izložbah
kioskov,
– za zastave (državne, občinske), obešene na podlagi
državnih in občinskih predpisov.
Tarifna št. 7
Za uporabo javnega prostora za kampiranje in šotorjenje
Tarifna
št.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Opis taksnega predmeta
asfaltirane, betonske, tla‑
kovane in podobne utrjene
površine
utrjene makadamske povr‑
šine
zelene površine
druge (neutrjene) površine

Število točk/dan/m2
I. obm.
II. obm.
1,5
1
1,0

0,75

2,0
0,75

1,5
0,5
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Pojasnila:
1. Kjer je točkovna vrednost javnega prostora za kam‑
piranje odvisna od površine, se površine enega zavezanca
seštevajo in zaokrožijo navzgor na 0,5 m2.

4087.

Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega
premoženja Občine Straža s stvarnimi
služnostmi

Na podlagi 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na
23. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
Občine Straža s stvarnimi služnostmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za vzpo‑
stavitev stvarne služnosti na nepremičnem premoženju v lasti
oziroma upravljanju Občine Straža ter višina odškodnine zaradi
ustanovljenih stvarnih služnosti.
2. člen
Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s
stvarnimi služnosti je odplačno, razen v primerih, za katere ta
pravilnik določa drugače.
3. člen
(1) Brezplačno se lahko ustanovi služnost le izjemoma,
če se z ustanovitvijo zasleduje javni interes. Vsebina javnega
interesa se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru posebej.
(2) Javni interes je izkazan praviloma v naslednjih pri‑
merih:
– kadar investitor izvaja novogradnjo gospodarske javne
infrastrukture sočasno z gradnjami, ki so v interesu Občine
Straža in so kot take določene v izvedbenih prostorskih aktih
občin ali v načrtu razvojnih programov občine,
– kadar investitor izvaja rekonstrukcijo obstoječe gospo‑
darske javne infrastrukture in upošteva nadgradnjo obstoječe
gospodarske javne infrastrukture v smislu razvoja pozidave
v Občini Straža, določene v sprejetih izvedbenih prostorskih
aktih občine,
– kadar investitor izvaja novogradnjo v koridorjih obstoječe
gospodarske javne infrastrukture in pri gradnji upošteva razvoj
pozidave v Občini Straža, določen v sprejetih izvedbenih prostor‑
skih aktih občine ali v načrtu razvojnih programov občine,
– kadar izvaja gradnjo oziroma investicije gospodarske
javne infrastrukture investitor, katerega ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je Občina Straža.
II. POSTOPEK USTANOVITVE SLUŽNOSTI
IN DOLOČITEV ODŠKODNINE
4. člen
(1) Postopek za vzpostavitev služnostne pravice se začne
na podlagi vloge stranke za sklenitev pogodbe o ustanovitvi
služnostne pravice.
(2) Investitor mora k vlogi priložiti:
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase oziroma
posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja služnostna
pravica, in površino posega, izraženo v m²,
– katastrske podatke za posamezno nepremičnino, na
kateri se ustanavlja služnostna pravica,
– opis namena posega.
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5. člen
(1) Služnost se praviloma ustanovi z neposredno po‑
godbo, sklenjeno z zainteresirano osebo. Če se izkaže, da
obstaja interes dveh ali več oseb za pridobitev istih služnostnih
pravic na isti nepremičnini, se z interesenti izvede postopek
pogajanj.
(2) V pogodbi o ustanovitvi služnosti je treba služnost
natančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno
in gospodarno.
6. člen
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice se obraču‑
na v enkratnem znesku oziroma izjemoma v obliki periodičnega
obračunavanja in znaša:
a. za stavbna zemljišča in javno dobro: 6 EUR/m²,
b. za kmetijska in ostala zemljišča (njiva, travnik, pašnik,
sadovnjak, gozd …): 2 EUR/m².
7. člen
V primerih, ko višina odškodnine, izračunana na način, do‑
ločen v prejšnjem odstavku, preseže vrednost 2.000,00 EUR,
ugotovi višino odškodnine pooblaščeni cenilec vrednosti ne‑
premičnin. Stroški postopka ugotavljanja višine odškodnine s
cenitvijo bremenijo služnostnega upravičenca.
8. čen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-14/2009-3
Straža, dne 5. novembra 2009

Uradni list Republike Slovenije
4089.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS,
115/05 – odl. US in 126/07), na podlagi 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08)
ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07 in 27/08 – popravek) je Občinski svet Občine Straža
na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Straža dne 5. 11.
2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič‑
nine parc. št. *288, poslovna stavba površine 44 m², parcelna
št. 3170/2, poslovna stavba, površine 184 m², obe vpisani pri
zemljiško knjižnem vložku 2066, k.o. Jurka vas.
II.
Zemljišči iz prve točke tega sklepa, prenehajo imeti status
javnega dobra in postanejo last Občine Straža.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2009-3
Straža, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

4088.

Sklep o cenah najemnin grobov v Občini
Straža

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07 in 27/08) in Odloka o pokopališki in pogrebni de‑
javnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti v Občini
Straža (Uradni list RS, št. 62/09) je Občinski svet Občine Straža
na 23. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o cenah najemnin grobov v Občini Straža
1. člen
Občinski svet Občine Straža sprejme letne cene najemnin
grobov in so naslednje:
– enojni grob ………… 13,68 €
– družinski grob ……... 18,24 €
– rodbinski grob ……... 27,36 €.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35401-1/2009-4
Straža, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

SVETI TOMAŽ
4090.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba
US) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik
Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž
na 24. redni seji dne 11. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s
– Parc. številka 452/1 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 453/1 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 453/2 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 454/1 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 454/2 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 454/3 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 454/4 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 454/5 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 455/1 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 455/2 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 455/3 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 456/1 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 456/2 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 457/1 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 457/2 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 458 pot k.o. Pršetinci

Uradni list Republike Slovenije
– Parc. številka 459 pot k.o. Pršetinci
– Parc. številka 460/1 vodotok k.o. Pršetinci
– Parc. številka 460/2 pašnik k.o. Pršetinci
– Parc. številka 460/3 vodotok k.o. Pršetinci
– Parc. številka 461/1 vodotok k.o. Pršetinci
– Parc. številka 461/2 vodotok k.o. Pršetinci
– Parc. številka 569/6 neplodno k.o. Tomaž
– Parc. številka 571/2 pot k.o. Tomaž
– Parc. številka 1385/2 pot k.o. Gornji Ključarovci.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2009 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 11. novembra 2009

Št.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 118/08)
se črta besedilo v prvem odstavku 7. člena: »Cesta Goriške
fronte 11« in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: »Trg
Ivana Roba 3a«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2009-18
Šempeter pri Gorici, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

TABOR
ŠEMPETER - VRTOJBA
4091.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba

4093.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor
za leto 2009

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) je Občinski
svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 30. seji dne 12. 11. 2009
sprejel naslednje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 6. in 15. člena Statuta Ob‑
čine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine
Tabor na 23. redni seji dne 11. 11. 2009 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Šempeter - Vrtojba

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Tabor
za leto 2009

1. člen
V Statutu Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS,
št. 88/04, 74/05 in 132/06) se črta besedilo v prvem odstavku
5. člena: »Cesta Goriške fronte 11« in se ga nadomesti z na‑
slednjim besedilom: »Trg Ivana Roba 3a«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati petnaj‑
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2009-16
Šempeter pri Gorici, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2009 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz‑
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: pod‑
kontov).

4092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) je Občinski
svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 30. seji dne 12. 11. 2009
sprejel

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

Rebalans
2009
1.979.399
1.670.484

Stran
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70

DAVČNI PRIHODKI
905.160
700 Davki na dohodek in dobiček
824.824
703 Davki na premoženje
39.179
704 Domači davki na blago in storitve
41.157
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
765.323
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
9.281
711 Takse in pristojbine
706
712 Globe in denarne kazni
667
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.000
714 Drugi nedavčni prihodki
736.669
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
PREJETE DONACIJE
1.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.200
TRANSFERNI PRIHODKI
307.715
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
307.715
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.186.991
TEKOČI ODHODKI
540.310
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
142.220
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
23.339
402 Izdatki za blago in storitve
338.626
403 Plačila domačih obresti
14.386
409 Rezerve
21.739
TEKOČI TRANSFERI
505.664
410 Subvencije
20.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
299.196
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
59.057
413 Drugi tekoči domači transferi
127.411
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.028.559
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.028.559
INVESTICIJSKI TRANSFERI
112.457
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU
1.762
432 Investicijski transferi PU
110.695
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
–207.592
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
0

71

72
73
74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.

VI.
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C.
VII.
50

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
–ali 0 ali +

400.000
400.000
400.000
235.018
235.018
235.018
–42.610
164.982
207.592

4.683

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz‑
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte
(varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke‑kon‑
ta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe‑
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri‑
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne‑
ga uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli‑
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic pora‑
be.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.

Št.
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ta‑
bor, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR,
vezano na proračun Občine Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen

7. člen

(uveljavitev odloka)

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

Št. 03201-Ir 02/2009
Tabor, november 2009
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

8. člen

TREBNJE

(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
7.246,44 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.246,44 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 400.000,00 EUR.

4094.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07) in Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 38/00, 78/03) je Občinski svet Občine Trebnje na 29. redni
seji dne 11. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri‑
dobijo zemljišča parc. št. 2832/29 pot v izmeri 1 m2, parc.
št. 2832/30 pot v izmeri 1336 m2, parc. št. 2832/31 pot v izmeri
1129 m2 in parc. št. 2840/5 pot v izmeri 1101 m2, vse katastrska
občina 1418 Lukovek.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 34405-9/2005
Trebnje, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 38/00, 78/03) je Občinski svet Občine Trebnje na
29. redni seji dne 11. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcele
številka 1003/2 pot v izmeri 476 m2, številka 1003/3 pot v
izmeri 2 m2, številka 1003/4 pot v izmeri 21 m2, vse vpisane
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 456 katastrska občina 1404
Dolga njiva.
II.
Parcele številka 1003/2, 1003/3 in 1003/4 katastrska obči‑
na 1404 Dolga njiva postanejo lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-53/2004
Trebnje, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

4096.

Uradni list Republike Slovenije
4097.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 38/00, 78/03) je Občinski svet Občine Trebnje na
29. redni seji dne 11. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za ze‑
mljišča parc. št. 4229/6 pot v izmeri 18 m2, parc. št. 4229/7
pot v izmeri 2 m2, parc. št. 4229/12 pot v izmeri 69 m2, parc.
št. 4229/10 pot v izmeri 74 m2, parc. št. 4229/4 pot v izmeri
1148 m2, parc. št. 4248/3 pot v izmeri 284 m2, parc. št. 4248/5
pot v izmeri 1818 m2, parc. št. 4230/1 pot v izmeri 1154 m2,
parc. št. 4228/3 pot v izmeri 713 m2, parc. št. 4246 pot v izmeri
901 m2, parc. št. 752/3 pot v izmeri 230 m2, parc. št. 4250 pot
v izmeri 547 m2, parc. št. 4230/2 pot v izmeri 105 m2,
vse vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 2003 katastrska
občina 1418 Lukovek.
II.
Parcele iz tč. I. sklepa postanejo lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-3/2003
Trebnje, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 38/00, 78/03) je Občinski svet Občine Trebnje na
29. redni seji dne 11. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
številka 1000/2 pot v izmeri 138 m2, vpisana pri zemljiškoknji‑
žnem vložku številka 429 katastrska občina 1406 Škovec.
II.
Parcela številka 1000/2 katastrska občina 1406 Škovec
postane lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-8/2006
Trebnje, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TRŽIČ
4098.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje urejanja Bistrica B-10 in stari
del naselja Bistrica pri Tržiču – izboljšanje
opremljenosti stavbnih zemljišč

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek,
92/05 – ZJC‑B, 111/05 – odločba USD, 93/05 – ZVMS in 126/07),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispev‑
ka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine
Tržič na 25. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja
Bistrica B-10 in stari del naselja Bistrica
pri Tržiču – izboljšanje opremljenosti
stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje urejanja Bistrica B‑10 in stari del naselja

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Bistrica pri Tržiču – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč
z novo kanalizacijo in podrobnejša merila za odmero komunal‑
nega prispevka.
2. člen
Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema,
ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodar‑
ske javne službe.
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunal‑
no opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na
katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni
bila omogočena njena uporaba.
Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki
so načrtovani v prostorskem aktu občine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje ko‑
munalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opre‑
me je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to
vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komu‑
nalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški,
izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za
delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načr‑
tov razvojnih programov občinskega proračuna.
Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je
zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma zemljišče namenje‑
no za gradnjo, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjeno
za graditev objektov.
Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski planski
akti občine, prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti
(ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski
načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP‑1 ter občinski podrobni
prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
3. člen
Skupni stroški načrtovane komunalne opreme obsegajo
vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo ko‑
munalne opreme na obračunskem območju. Skupni stroški
vsebujejo celotno vrednost izgradnje kanalizacijskega omrežja,
t.j. skupaj z deležem, ki bo financiran s strani RS in iz Kohezij‑
skega sklada Evropske unije.
Tabela 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja:
Vrsta komunalne
opreme
Kanalizacijsko
omrežje
Inženiring
Nadzor
Skupaj

%

Delež

100,00% 94,79%
3,00%
2,84%
2,50%
2,37%
105,50% 100,00%

Cena
(ocena investicije)
30. 9. 2009
532.046,23 €
15.961,39 €
13.301,16 €
561.308,78 €

Stroški odkupa zemljišč v izračunu skupnih stroškov niso
upoštevani.
Cene so preračunane na nivo cen september 2009. Vse
cene so z DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračun‑
skem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opre‑
me (Tabela 2).
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku‑
pnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev,
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance. Obračunski stroški za območje urejanja so skupni
stroški, zmanjšani za pridobljena nepovratna sredstva s strani
Republike Slovenije (29,95%) in Kohezijskega sklada Evropske
unije (60,05%).
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Delež skupnih stroškov, ki bo bremenil določene zavezan‑
ce, je tako le 13,56% skupnih stroškov opremljanja območja
Bistrica B‑10 in stari del naselja Bistrica pri Tržiču.
Tabela 2: Obračunski stroški komunalnega opremljanja z
načrtovano komunalno opremo:
Vrsta komunalne
opreme
Kanalizacijsko
omrežje
Inženiring
Nadzor
Skupaj

%

Delež

Cena
(ocena investicije)
30. 9. 2009

100,00% 69,88%
3,00% 16,43%
2,50% 13,69%
105,50% 100,00%

53.204,62 €
12.508,70 €
10.423,92 €
76.137,24 €

V obračunskih stroških ni upoštevanih stroškov odkupov
zemljišč.
Cene so preračunane na nivo cen september 2009. Vse
cene so z DDV.
Na območju opremljanja Bistrica B‑10 in stari del naselja
Bistrica pri Tržiču gre za izboljšanje opremljenosti stavbnih
zemljišč s komunalno opremo.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA
ZA GRADNJO IN NA m2 NETO TLORISNE
POVRŠINE OBJEKTOV
4. člen
Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov na enoto m2:
Cena/m² zemljišča namenjenega za gradnjo
Obračunski stroški komunalne opreme
(ps) prispevna stopnja zavezanca
Površina obračunskega območja
Površina neto tlorisnih površin objektov
Cpi1 (indeksirani stroški opremljanja parcel)
Cti1 (indeksirani stroški opremljanja objektov)

Stroški
76.137,24 €
1,0
74.437 m²
24.595 m²
1,023 €/m²
3,096 €/m²

Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja
Bistrica B‑10 in stari del naselja Bistrica pri Tržiču komunalno
opremlja v enem obračunskem območju, meri 74.437 m².
Vrednost gradbene izgradnje komunalne infrastrukture
skupaj s stroški nadzora ter gradbenega inženiringa znaša
76.137,24 €, preračunano na nivo cen 30. september 2009.
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m²
zemljišča, predvidenega za pozidavo, znaša 1,023 €/m².
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m²
neto tlorisne površine objektov znaša 3,096 €/m².
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se
izračunava po naslednji formuli:
KPi = (Aparcela x Cpi1 x Dpi) + (Kdejavnost x Atlorisna x Cti1 x Dti)
KPi
Aparcela
Cpi
Dp
Kdejavnost

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada po‑
samezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
površina parcele,
obračunski stroški, preračunani na m2 zemljišča
predvidenega za gradnjo na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne opreme,
delež zemljišča predvidenega za pozidavo pri izra‑
čunu komunalnega prispevka,
faktor dejavnosti,
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Cti
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neto tlorisna površina objekta,
obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posa‑
mezno vrsto komunalne opreme,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
posamezna vrsta komunalne opreme.

6. člen
Zavezancu, ki se mu izboljša opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel pri‑
ključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba,
se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremlje‑
nosti stavbnega zemljišča. V primeru izboljšanja komunalne
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo se
zavezancem komunalni prispevek odmerja v skladu s sedmim
odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura‑
dni list RS, št. 33/07). Pristojni organ občinske uprave izda
odločbo po uradni dolžnosti.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine (Dpi in Dti)
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom
zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne
površine predvidenih objektov (Dpi in Dti) pri izračunu komu‑
nalnega prispevka
Dpi : Dti = 0,5 : 0,5.
Faktor dejavnosti (Kdejavnost)
Glede na načrtovano gradnjo kanalizacijskega omrežja se
s tem odlokom določi faktor dejavnosti – Kdejavnost = 1.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
V primeru območja Bistrica B‑10 in stari del naselja Bistri‑
ca pri Tržiču se kot olajšava pri plačilu komunalnega prispev‑
ka za izboljšanje komunalne opremljenosti upošteva preteklo
plačevanje kanalščine. Zavezanci, ki so plačevali kanalščino
in se niso priključevali na omrežje odpadne kanalizacije, so
ob dokazilu plačil (blagajniški prejemek, cenitev, izpisek iz žiro
računa in podobno) upravičeni do določenih olajšav.
Olajšava pri plačilu komunalnega prispevka je odvisna od
obdobja plačevanja kanalščine glede na merila:
– zavezancem, ki so plačevali kanalščino manj kot 10 let,
se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 25% olajšava;
– zavezancem, ki so plačevali kanalščino 10 ali več let, se
pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 50% olajšava.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri
plačilu komunalnega prispevka
Znižanje odmerjenega zneska komunalnega prispevka
zaradi minulih vlaganj investitorja v komunalno opremo je mo‑
žno, kadar je ugotovljeno, da je investitor v preteklosti sam
financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
V primeru območja Bistrica B‑10 in stari del naselja Bistri‑
ca pri Tržiču tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunani vrednosti Cpi in Cti veljata na dan 30. septem‑
ber 2009. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se
pri izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizi‑
rajo z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združe‑
nje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod: »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
8. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
na območju urejanja Bistrica B‑10 in starem delu naselja Bi‑
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strica za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del ko‑
munalnega prispevka Občini Tržič.
9. člen
Zavezanci plačajo komunalni prispevek v roku določenim
z odločbo iz 6. člena tega odloka v enkratnem znesku ali v
največ štirih obrokih. Rok plačila se na vlogo zavezanca lahko
podaljša največ za eno leto, o čemer odloča tričlanska komisija,
ki jo za ta namen imenuje župan.
Rok plačila se zavezancu s posebnim sklepom lahko
podaljša za največ eno leto, če se na podlagi potrdila o nje‑
govem premoženjskem stanju ugotovi nezmožnost plačila v
predpisanem roku. Podaljšanje roka plačila zaradi gmotnega
položaja zavezanca se obravnava po predpisih, ki urejajo so‑
cialno področje.

VI. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namen‑
sko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komu‑
nalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja
na območju.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje urejanja Bistrica B‑10 in stari del
naselja Bistrica pri Tržiču, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA,
Andrej Novak s.p., Paradiž 3, Trebnje, z datumom oktober
2009, št. projekta PO‑010/2009‑BIS.
12. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za urejanje
prostora Občine Tržič.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-010/2009-34/1
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

4099.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje
urejanja naselja Zvirče – izboljšanje
opremljenosti stavbnih zemljišč

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov (Ura‑
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popravek, 92/05 – ZJC‑B, 111/05 – odločba USD, 93/05
– ZVMS in 126/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji
dne 12. 11. 2009 sprejel
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Št.

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja
naselja Zvirče – izboljšanje opremljenosti
stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje urejanja Zvirče – izboljšanje opremljenosti
stavbnih zemljišč z novo kanalizacijo in podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka.
2. člen
Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema,
ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodar‑
ske javne službe.
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunal‑
no opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na
katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni
bila omogočena njena uporaba.
Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki
so načrtovani v prostorskem aktu občine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje ko‑
munalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opre‑
me je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to
vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komu‑
nalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški,
izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za
delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načr‑
tov razvojnih programov občinskega proračuna.
Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je
zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma zemljišče namenje‑
no za gradnjo, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjeno
za graditev objektov.
Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski planski
akti občine, prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti
(ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski
načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP‑1 ter občinski podrobni
prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
3. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem
območju. Skupni stroški vsebujejo celotno vrednost izgradnje
odpadnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočim deležem
tlačnega voda in črpališča k CČN Tržič, tj. skupaj z deležem, ki
bo financiran s strani RS in iz Kohezijskega sklada Evropske
unije.
Tabela 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja za
območje urejanja Zvirče:
Vrsta komunalne
opreme
Padavinsko kanalizacij‑
sko omrežje
(št. proj. P‑2402/3)

%

Delež

39,40% 37,34%

Cena
(ocena
investicije)
30. 9. 2009
683.036,92 €
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Vrsta komunalne
opreme
Padavinsko kanalizacij‑
sko omrežje
(projekt odvodnjavanja
cest)
Odpadno kanalizacijsko
omrežje
(št. proj. P‑2402/3)

%

4,66%

Delež

Stran
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Cena
(ocena
investicije)
30. 9. 2009

4,41%

80.710,83 €

48,33% 45,81%

837.814,06 €

Črpališče na odpadnem
kanalizacijskem omrežju
(št. proj. P‑2402/3)

3,74%

3,54%

64.835,35 €

Povezovalni kanal –
tlačni vod s črpališčem

3,88%

3,68%

67.274,04 €

Inženiring

3,00%

2,84%

52.010,14 €

Nadzor

2,50%

2,37%

43.341,78 €

Skupaj

105,50% 100,00% 1.829.023,11 €

Stroški odkupa zemljišč v izračunu skupnih stroškov niso
upoštevani.
Cene so preračunane na nivo cen september 2009. Vse
cene so z DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračun‑
skem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opre‑
me (Tabela 2). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti
del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
določljive zavezance.
Obračunski stroški za območje urejanja so skupni stroški
zmanjšani za pridobljena nepovratna sredstva s strani Re‑
publike Slovenije (29,95%) in Kohezijskega sklada Evropske
unije (60,05%). Obračunski stroški, ki bremenijo zavezance za
plačilo komunalnega prispevka, predstavljajo le 9,5% skupnih
stroškov opremljanja naselja Zvirče.
Tabela 2: Obračunski stroški komunalnega opremljanja z
načrtovano komunalno opremo za območje urejanja Zvirče:
Vrsta komunalne
opreme

%

Delež

Cena
(ocena investi‑
cije) 30. 9. 2009

Padavinsko kanalizacij‑
sko omrežje
(št. proj. P‑2402/3)

41,32% 39,17%

68.303,69 €

Odpadno kanalizacijsko
omrežje
(št. proj. P‑2402/3)

50,69% 48,04%

83.781,41 €

Črpališče na odpadnem
kanalizacijskem omrežju
(št. proj. P‑2402/3)

3,92%

3,72%

6.483,54 €

Povezovalni kanal –
tlačni vod s črpališčem

4,07%

3,86%

6.727,40 €

Inženiring

3,00%

2,84%

4.958,88 €

Nadzor

2,50%

2,37%

4.132,40 €

105,50% 100,00%

174.387,32 €

Skupaj

V obračunskih stroških ni upoštevanih stroškov odkupov
zemljišč.
Cene so preračunane na nivo cen september 2009. Vse
cene so z DDV.
Na območju opremljanja Zvirče gre za izboljšanje opre‑
mljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo.
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III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA
ZA GRADNJO IN NA m2 NETO TLORISNE
POVRŠINE OBJEKTOV
4. člen
Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov na enoto m2:
Cena/m² zemljišča namenjenega za gradnjo
Obračunski stroški komunalne opreme za
drugo obračunsko območje (območje oskr‑
bovanih stanovanj)

Stroški

174.387,32 €

(ps) prispevna stopnja zavezanca
Površina obračunskega območja
Površina neto tlorisnih površin objektov

1,0
110.400,46 m²
40.732,65 m²

Cpi1 (indeksirani stroški opremljanja parcel)

1,580 €/m²

Cti1 (indeksirani stroški opremljanja objek‑
tov)

4,281 €/m²

Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja
Zvirče komunalno opremlja v enem obračunskem območju
meri 110.400,46 m2.
Vrednost gradbene izgradnje komunalne infrastrukture in
stroški nadzora, tehničnega svetovanja in gradbenega inženi‑
ringa znaša 174.387,32 €, preračunano na nivo cen 30. sep‑
tember 2009.
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m²
zemljišča predvidenega za pozidavo znaša 1,580 €/m².
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m²
neto tlorisne površine objektov znaša 4,281 €/m².
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se
izračunava po naslednji formuli:
KPi = (Aparcela x Cpi1 x Dpi) + (Kdejavnost x Atlorisna x Cti1 x Dti)
KPi
Aparcela
Cpi
Dp
Kdejavnost
Atlorisna
Cti
Dt
i

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada po‑
samezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
površina parcele,
obračunski stroški, preračunani na m2 zemljišča
predvidenega za gradnjo na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne opreme,
delež zemljišča predvidenega za pozidavo pri izra‑
čunu komunalnega prispevka,
faktor dejavnosti,
neto tlorisna površina objekta,
obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posa‑
mezno vrsto komunalne opreme,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
posamezna vrsta komunalne opreme.

6. člen
Zavezancu, ki se mu izboljša opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel pri‑
ključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba,
se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremlje‑
nosti stavbnega zemljišča. V primeru izboljšanja komunalne
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo se

zavezancem komunalni prispevek odmerja v skladu s sedmim
odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura‑
dni list RS, št. 33/07). Pristojni organ občinske uprave izda
odločbo po uradni dolžnosti.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine (Dpi in Dti)
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom
zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne
površine predvidenih objektov (Dpi in Dti) pri izračunu komu‑
nalnega prispevka
Dpi : Dti = 0,5 : 0,5.
Faktor dejavnosti (kdejavnost)
Glede na načrtovano gradnjo kanalizacijskega omrežja se
s tem odlokom določi faktor dejavnosti – Kdejavnost = 1.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunal‑
nega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri
plačilu komunalnega prispevka
Znižanje odmerjenega zneska komunalnega prispevka
zaradi minulih vlaganj investitorja v komunalno opremo je mo‑
žno, kadar je ugotovljeno, da je investitor v preteklosti sam
financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
V primeru naselja Zvirče tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost Cpi in Cti velja na dan 30. september
2009. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri
izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo
z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
8. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
na območju urejanja Zvirče za komunalno infrastrukturo plačati
sorazmerni del komunalnega prispevka Občini Tržič.
9. člen
Zavezanci plačajo komunalni prispevek v roku določenim
z odločbo iz 6. člena tega odloka v enkratnem znesku ali v
največ štirih obrokih. Rok plačila se na vlogo zavezanca lahko
podaljša največ za eno leto, o čemer odloča tričlanska komisija,
ki jo za ta namen imenuje župan.
Rok plačila se zavezancu s posebnim sklepom lahko
podaljša za največ eno leto, če se na podlagi potrdila o nje‑
govem premoženjskem stanju ugotovi nezmožnost plačila v
predpisanem roku. Podaljšanje roka plačila zaradi gmotnega
položaja zavezanca se obravnava po predpisih, ki urejajo so‑
cialno področje.
VI. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namen‑
sko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komu‑
nalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja
na območju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje urejanja Zvirče, ki ga je izdelalo
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podjetje MATRIKA, Andrej Novak s.p., Paradiž 3, Trebnje, z
datumom oktober 2009, št. projekta PO‑008/2009‑ZVI.
12. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za urejanje
prostora Občine Tržič.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-010/2009-34/2
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

4100.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Tržič

Na podlagi 29. in 49.a člena Zakona o lokalni samoupra‑
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US) in 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Ura‑
dni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine
Tržič na 25. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Tržič
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 114/03 in 61/05 – v na‑
daljevanju: odlok) se doda tretji odstavek 3. člena, ki se glasi:
»Naloge na področju notranje revizije za Občino Tržič ter
njihovih posrednih proračunskih uporabnikov opravlja organ
skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj,
kar se uredi z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-003/2007-21
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

4101.

Pravilnik za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Tržič

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09), 7. in 9. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in
10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01
in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne
12. 11. 2009 sprejel
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PRAVILNIK
za sofinanciranje letnih programov športa
v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za izbor
in sofinanciranje programov športa, pomembnih za razvoj špor‑
ta v Občini Tržič ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Za dodelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa, lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih
društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– Olimpijski komite Slovenije,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi‑
zacije, vsi registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje
strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi,
– združenja in zveze.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le
za tisti športni program, ki ga tudi dejansko sam izvaja ali
organizira.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi in delujejo najmanj leto dni,
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih pro‑
gramov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, evidenco o pla‑
čani članarini (velja za društva),
– da imajo društva urejeno ostalo dokumentacijo, kot to
določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo Občini Tržič potrdilo o pla‑
čanih članarinah, poročila o realizaciji športnih programov
in doseženih rezultatih ter programa aktivnosti s področja
športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro‑
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih programov.
3. člen
Občina Tržič – Urad za gospodarstvo in družbene de‑
javnosti na področju športa spremlja namensko porabo javnih
sredstev za izvajanje letnega programa športa.
II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev športnih
programov vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje
župan s sklepom. V sklepu se podrobno opredeli naloge ko‑
misije. Komisijo sestavljajo delavec občinske uprave Občine
Tržič in štirje predstavniki izvajalcev športnih programov, katere
predlagajo športna društva oziroma po njihovem pooblastilu
Športna zveza Tržič. Predsednik komisije mora zaradi odlo‑
čanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
imeti opravljen izpit iz upravnega postopka. Tajniške naloge
za potrebe komisije zagotavlja občinska uprava Občine Tržič
v sodelovanju s sekretarjem Športne zveze Tržič na podlagi
sklenjene pogodbe.
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5. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa, ki ga
sprejme Občinski svet Občine Tržič, občinska uprava Občine
Tržič pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih
dokazil, ki jih morajo izvajalci športnih programov predložiti k
vlogi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo javnega razpisa,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s športnimi programi,
– športne programe, ki so predmet razpisa,
– merila za sofinanciranje letnih programov športa,
– skupno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinan‑
ciranje izvajanja športnih programov,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvigne‑
jo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega
razpisa na razpolago vlagateljem na vpogled in za izročitev.
6. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov
se objavi na spletni strani Občine Tržič, v lokalnem časopisu,
najkasneje v mesecu decembru za prihodnje leto s predvideni‑
mi sredstvi. Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov
društev bodo podpisane s strani Občine Tržič po sprejetju
in uveljavitvi predloga Odloka o proračunu Občine Tržič za
razpisano leto.
7. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je
določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v za‑
pečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se
nanaša in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge
se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpi‑
ranja vlog in obravnave.
8. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija iz 4. člena
tega pravilnika (v nadaljevanju: strokovna komisija) in se iz‑
vede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene in
pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
bile predložene.
9. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev športnih programov,
mora strokovna komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov strokovne komisije, ter
navedbo kateri člani strokovne komisije so odsotni,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev,
ki niso dostavili popolne vloge,
– število prispelih vlog za sofinanciranje, formalno nepo‑
polnih vlog in število popolnih vlog.
Zapisnik podpišejo predsednik in navzoči člani strokovne
komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko vlagatelj do‑
polni v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če
vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu,
kot je določeno s pozivom, se s sklepom Strokovne komisije
zavrže.
10. člen
Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in jih
oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumen‑
taciji.

Uradni list Republike Slovenije
Strokovna komisija na podlagi meril za sofinanciranje
letnih programov športa v Občini Tržič vrednoti športne progra‑
me vlagateljev na podlagi zbranih točk in določene vrednosti
točke ter pripravi poročilo, v katerem se ovrednotijo posamezni
športni programi v skladu z določbami meril. Na podlagi poro‑
čila Strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih
izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani strokovne
komisije. Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s
strani komisije, direktor občinske uprave z odločbo obvesti
izbrane izvajalce športnih programov o višini in namenu odo‑
brenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za
katere so kandidirali na razpisu.
11. člen
Vlagatelj, ki meni, da je bila njegova vloga neutemeljeno
zavrnjena ali napačno točkovana, lahko v roku 8 dni od dneva
vročitve navedene odločbe vloži pritožbo, s katero zahteva
preveritev pravilnosti (utemeljenosti) izpodbijane odločbe o
odobritvi ali zavrnitvi. V pritožbi za preveritev pravilnosti (ute‑
meljenosti) odločbe o odobritvi ali zavrnitvi, mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi
zoper odločbo odloča župan Občine Tržič.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene na‑
vedbe in v roku 30 dni izdati odločbo, s katero odloči o pritožbi.
Zoper odločitev župana je možen upravni spor.
12. člen
Z odločbo o odobritvi sredstev iz 10. oziroma 11. člena
tega pravilnika, se izbrane izvajalce športnih programov pozo‑
ve k podpisu pogodbe. Če izbrani izvajalec v roku, določenem
v odločbi, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od
vloge za sofinanciranje posameznih programov na področju
športa.
13. člen
Obvezne sestavine pogodbe med Občino Tržič in izbra‑
nim izvajalcem športnega programa so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter transakcij‑
ski ali drugi račun izvajalca športnih programov,
– vrste, vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe
oziroma naloge, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju
programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja športnih programov oziroma
nalog,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sred‑
stev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občin‑
skega proračuna do dneva vračila le‑teh v občinskem prora‑
čunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz
določil tega pravilnika.
14. člen
Občina Tržič – Urad za gospodarstvo in družbene dejav‑
nosti spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega
programa izvajalcev. O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin
morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega pro‑
grama,
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa
in porabi sredstev,
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski
porabi in izvedbi letnega programa.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa po sklenjenih po‑
godbah ostanejo neporabljena ali so ostala neporabljena zaradi
ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan lahko na
predlog Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine
Tržič ta sredstva s posebnim sklepom razporedi za nabavo
športnih rekvizitov, opreme in izobraževanje kadrov ali nameni
izvajalcem drugih športnih programov.
16. člen
V primeru, da občinski proračun za tekoče leto ni sprejet,
se športni programi, izbrani na javnem razpisu za tekoče leto,
začasno sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo
leto.
Sofinanciranje programov športa poteka skladno z določili
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 109/08 in 49/09) in drugih zakonskih aktov, ki oprede‑
ljujejo izplačila iz občinskega proračuna v obdobju začasnega
financiranja.

III. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA
17. člen
Merila oziroma njihove sremembe in dopolnitve za sofi‑
nanciranje letnih programov športa v Občini Tržič, ki jih pripravi
strokovna komisija po predhodni obravnavi vseh izvajalcev
letnega programa športa v Občini Tržič, sprejme Občinski svet
Občine Tržič.
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opre‑
deli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma, kot izhaja iz
posameznih točk meril. Vrednost točke se določi po sprejetem
proračunu za vsako leto posebej.
18. člen
Skupni obseg sofinanciranja vsebin na področju športa
določi Občinski svet Občine Tržič. Občinski svet Občine Tržič
z letnim programom športa določi tudi vsebine športa, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti.
Programi in dejavnosti na področju športa se sofinanci‑
rajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine
Tržič.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za
sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič (Uradni
list RS, št. 108/08 z dne 17. 11. 2008).
20. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo
po istem postopku, kot sam pravilnik.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto
2010.
Št. 671-0002/2009-41
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Št.
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Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 14. člena Odloka o nado‑
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03
in 1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne
12. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče
ter za nezasedene poslovne prostore na območju Občine Tržič
za leto 2010 znaša 0,000243743 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 422-08/2009-34
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VOJNIK
4103.

Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik,
znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 20. člena Statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet Občine
Vojnik na 27. seji dne 10. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik,
znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji
1. člen
1. Prvo starostno obdobje
od 1–3 let starosti
A) Celodnevni program do 9 ur
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
B) Poldnevni program 4–6 ur
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
2. Drugo starostno obdobje
od 3–6 let starosti
A) Celodnevni program do 9 ur
od 3–4 let – homogena mlajši, kombinirana
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
B) Poldnevni program 4–6 ur
od 3–4 let – homogena mlajši, kombinirana
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
C) Celodnevni program do 9 ur
od 4–6 let – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

432,70 EUR
373,90 EUR

390,25 EUR
335,60 EUR
330,50 EUR
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D) Poldnevni program 4–6 ur
od 4–6 let – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
E) Celodnevni program do 9 ur
od 3–6 let – heterogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
F) Poldnevni program 4–6 ur
od 3–6 let – heterogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
3. Cena prehrane
cena prehrane v celodnevnem in
poldnevnem programu

Uradni list Republike Slovenije
ŽALEC
286,00 EUR
330,50 EUR
286,00 EUR
35,00 EUR

2. člen
Cene programov iz 1. člena sklepa so podlaga za
izstavitev računov staršem, za katere Občina Vojnik po ve‑
ljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa in lokalni
skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo razlike.
Staršem otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke
vpisane v Vrtec Mavrica Vojnik ali enote drugih vrtcev, ki
se nahajajo na območju občine Vojnik, se plačilo zniža za
6,06% od cen, ki veljajo za programe predšolske vzgoje v
Vrtcu Mavrica Vojnik.
3. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, av‑
gust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je
otrok odsoten, 40% višine njihovega plačilnega razreda kot
rezervacijo. To določilo se upošteva za vse starše otrok, za
katere je Občina Vojnik po veljavni zakonodaji dolžna kriti
del cene programa.
Starši, ki otroka izpišejo iz Vrtca Mavrica Vojnik ter ga
nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar največ
za obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini
njihovega plačilnega razreda, znižane za stroške nepora‑
bljenih živil.
4. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni
neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni se, ob predložitvi
ustreznega zdravniškega potrdila obračuna 10% od prispev‑
ka staršev, določenim z odločbo o višini plačila za program
vrtca. To določilo se upošteva za vse starše otrok, za katere
je Občina Vojnik po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
5. člen
Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz dru‑
žine, veljajo drugi odstavek 2. člena, prvi odstavek 3. člena in
4. člen tega sklepa samo za najstarejšega otroka, vključenega
v vrtec.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sklepa o do‑
ločitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu
Mavrica Vojnik (Uradni list RS, št. 138/06 in 121/07).
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0024-2009/2(7)
Vojnik, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

4104.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žalec

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLV‑UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in
45/08) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je
Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Žalec
1. člen
Odlok določa volilno enoto za volitve članov Občinskega
sveta Občine Žalec in volilno enoto za volitve župana Občine
Žalec.
2. člen
Območje Občine Žalec obsega območje, ki ga določa
zakon.
3. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Žalec se dolo‑
či ena volilna enota, ki obsega območje Občine Žalec. V volilni
enoti se voli 29 članov Občinskega sveta Občine Žalec.
4. člen
Volilna enota za volitve župana Občine Žalec je območje
Občine Žalec.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot (Uradni list RS, št. 25/02).
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-0001/2009
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4105.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu – Spremembe in dopolnitve
Zazidalnega načrta Ferralit

Na podlagi 61. člena v povezavi z 98. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena
Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 100/05) in
16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25,02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06)
je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
– Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta
Ferralit
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se sprejema Občinski podrobni prostorski
načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v

Uradni list Republike Slovenije
nadaljevanju OPPN), ki jih je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za ure‑
janje prostora iz Celja pod št. proj. 39/06 v septembru 2007.
OPPN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97,
7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
B. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PRO‑
STORA
C. PRILOGE
D. GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam posameznih sestavin OPPN se na‑
haja v gradivu OPPN iz 1. člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
(lega območja)
Ureditveno območje zajema površine na jugozahodnem
delu naselja Žalec. Območje omejujejo: na severu trasa žele‑
znice Celje–Velenje, na zahodu funkcionalna zemljišča obsto‑
ječih stanovanjskih objektov in poslovnega objekta, na jugu
Cesta Žalskega tabora in nova servisna cesta ter na vzhodu
Cesta Žalskega tabora.
4. člen
(ureditveno območje)
Okvirno OPPN Ferralit vključuje zemljišča parc.
št. 1324/2, 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/5, 1302/6,
1302/7, 1302/9, 1302/10, 1302/11, 1302/12, 1302/13, 1302/14,
1302/16, 1302/17, 1302/18, 1302/19, 1302/20, 1302/21,
1302/22, 1286/6, 1292/4, 1292/6, 1292/7, 1292/9, 1293/7,
1293/8, 1293/12, 1393/13, 1295/1, 1306/1, 1306/3, 1306/4,
1306/5, 1326/2 in 2054, vse k. o. Žalec.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN meri cca 4,72 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
5. člen
(funkcija in prostorske ureditve)
Območje z zemljišči in objekti nekdanjega lastnika Fer‑
ralit je skladno s Sklepom o pripravi sprememb in dopolnitev
ZN Ferralit (Uradni list RS, št. 63/07), z razvojnimi programi
investitorjev, s smernicami nosilcev urejanja prostora ter ob
upoštevanju prostorskih danosti zemljišča (meja ureditvenega
območja, ki jo opredeljuje plan, pretežno raven teren, obsto‑
ječi objekti z opredeljeno namembnostjo, obstoječa prometna
infrastruktura in manipulacijske površine, obstoječa komunalna
in energetska infrastruktura ter omrežje zvez, obstoječa par‑
celacija) namenjeno za poslovno, proizvodno, skladiščno in
trgovsko dejavnost.
Na območju OPPN so predvidene naslednje ureditve.
Prometne ureditve:
– uporaba obstoječih dovoznih priključkov in dovoznih
poti;
– ureditev novih dovoznih priključkov;
– ureditev novih manipulacijskih površin;
– ureditev internih parkirnih površin na obstoječih asfal‑
tiranih površinah.
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Obstoječi objekti:
– za vse ohranjene obstoječe objekte je dovoljena na‑
domestna gradnja, sprememba namembnosti ali adaptacija in
rekonstrukcija;
– predvidena je rušitev objektov na lokaciji predvidenih
objektov in ureditev ter odprtih deponij; predvidene rušitve so
prikazane v grafični prilogi list št. 3.
Predvideni objekti:
– proizvodni objekti
– poslovni objekti
– skladišča
– pokrite deponije
– vratarnica
– protihrupna ograja.
Zelene površine:
– obnova obstoječih zelenih površin
– ureditev novih zelenih površin
– zasaditev drevja ob parcelnih mejah.
6. člen
(povezava prostorskih ureditev OPPN s sosednjimi območji)
S sosednjimi območji je kompleks povezan preko javnega
cestnega omrežja: Cesta na Vrbje in Cesta Žalskega tabora.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
7. člen
(urbanistično oblikovanje območja)
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev oziroma ustrezno preoblikovanje obstoječih
objektov;
– ohranitev, obnova in razširitev obstoječe prometne, ko‑
munalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez;
– gradnja predvidenih objektov;
– napajanje območja preko obstoječe Ceste na Vrbje in
Ceste Žalskega tabora ter servisne ceste;
– načrtovanje parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce
znotraj gradbenih parcel posameznih uporabnikov;
– ustreznejša namenska raba in oblikovanje zunanjih
površin;
– obvezna zasaditev drevja v zelenicah in ob mejah
gradbenih parcel.
8. člen
(urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov)
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objek‑
tov so:
– tlorisni gabariti objektov so okvirni in so pogojeni s funk‑
cionalnimi zasnovami objektov;
– gradbene linije upoštevajo obstoječe in potrebne odmi‑
ke med objekti, od prometnic ter obstoječih parcelnih mej;
– arhitekturna podoba objektov mora slediti čistim linijam
z racionalno razporeditvijo odprtin, ki morajo biti razporejene
skladno s kompozicijsko zasnovo objekta;
– členitev fasad je mogoča do gradbene linije s poudarje‑
nimi sodobnimi arhitekturnimi elementi in materiali;
– objekt lahko presega gradbeno linijo le z manjšimi funk‑
cionalnimi element fasade, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni
vtis mase;
– z izbiro barv v hišnem slogu bo poudarjena identiteta
posamezne funkcionalne enote;
– objekti so lahko grajeni s klasičnimi gradbenimi materiali
v masivni konstrukciji ali montažni izvedbi;
– izdelava fasad je lahko klasična – zidana in ometana
ali iz montažnih – betonskih ali drugih elementov; za finalno
obdelavo se lahko uporabijo elementi tradicionalne arhitekture
(kamen, omet) ali sodobni materiali (steklo, jeklo, pločevina,
polimerne fasadne plošče …);
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– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov (ma‑
ksimalno P+2); predvideni objekti ne smejo znatno presegati
višine obstoječih objektov; podkletitev objektov zaradi nivoja
talne vode ni predvidena; izjemoma je podkletitev dovoljena
na osnovi ugotovitev predhodnih geotehničnih raziskav terena;
točne višine objektov bodo določene s PGD;
– objekti morajo biti projektirani v skladu z veljavnim pra‑
vilnikom za projektiranje objektov brez ovir;
– pred izvajanjem del je treba pridobiti geotehnične po‑
goje za gradnjo.
Okvirni tlorisni in višinski gabariti predvidenih objektov:
Oznaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Objekt
skladišče
proizvodna hala
deponija livarskega peska
uprava
vratarnica
poslovno‑proizvodni‑skladiščni objekt
barvarna
poslovno‑proizvodni‑skladiščni objekt
poslovno‑proizvodni‑skladiščni objekt
poslovno‑proizvodni‑skladiščni objekt
poslovno‑proizvodni‑skladiščni objekt
poslovno‑proizvodni‑skladiščni objekt

Tlorisne dimenzije
24.00m x 48.00m
39.00m x 16.00m
11.50m x 17.00m + 35.00m x 24.00m
35.00m x 30.00m
5.00m x 4.00m
40.00m x 20.00m
20.00m x 15.60m
50.00m x 25.00m
20.00m x 12.00m
32.00m x 10.00m
15.00m x 12.00m (6.00m)
35.00m x 12.00m + 19.00m x10.00m
+ 22.00m x 20.00m
prizidek k obstoječemu proizvodno poslovnemu 36.94m x 5.00m
objektu
etažno skladišče polizdelkov
12.00m x 18.50m
pokrito prosojno dvorišče
12.00m x 36.50m
skladišče s parkiriščem na strehi
12.50m 36.50m
podaljšanja žerjavna proga
11.50m x 7.20m
poslovno trgovski objekt s parkiriščem na strehi
13.13m x 30.94m
rampa za uvoz in izvoz avtomobilov na streho
5.50m x 36.00m

9. člen
(gradbene parcele)
– izvedba skladno z namembnostjo območja;
– glavni dovozi do funkcionalnih enot so z javne ceste –
Ceste Žalskega tabora in obstoječe servisne ceste;
– vhodi in uvozi v objekte bodo v pritličnih etažah na nivo‑
ju notranjih internih cest;
– gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah
OPPN;
– ureditev gradbenih parcel kot dovozne, parkirne in ma‑
nipulacijske površine ter zelenice;
– izvedba utrjenih površin v asfaltu oziroma tlakovanje
utrjenih površin;
– obveznost ureditve parkirnih mest za tovornjake, zapo‑
slene in obiskovalce v mejah gradbene parcele;
– postavitev primerno oblikovane transparentne varoval‑
ne ograje višine 2 m v primeru varnostnih razlogov;
– postavitev protihrupne ograje.
10. člen
(zelene površine)
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– ureditev zelenic ob mejah gradbenih parcel, ob servisni

cesti;

– obvezna je zasaditev drevja – zelenega tampona na
stiku s stanovanjsko zazidavo;
– zasaditev drevja ob parcelnih mejah v smislu ločevanja
posameznih območij in ustvarjanja določenih zaključenih pro‑
storov s specifičnimi in ambientalnimi rešitvami;
– skrbni izbor sadik (upoštevanje higienske in oblikoval‑
ske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone,

Etažnost
P (P+1)
P
P
P+1 (+2)
P
P (P+1)
P (P+1)
P (P+1)
P (P+1)
P (P+1)
P (P+1)
P (P+1)
P
1
P
P+S
P+1+S

odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere in ki za‑
dovoljujejo potrebe – zadrževanje prahu, habitus, zmanjšanje
hrupa, višina krošnje – nizka krošnja dreves ob železnici);
– uporaba zemljine iz izkopov pri urejanju zelenih površin
in ravnanje z viški materiala skladno z občinskim odlokom o
ravnanju s plodno zemljo.
11. člen
(tolerance)
OPPN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in
višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni tlorisni gaba‑
riti, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic.
Odmiki od prometnic so obvezujoči.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev;
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi
prostorske preveritve v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja
ter pod pogojem, da spremembe dimenzij ne bodo ovirale ka‑
snejših izvajanj in realizacije OPPN in da bodo spremembe v
skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo
na posege v prostor ter varovanje okolja;
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov
ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da nova namembnost
ne bo prekomerno obremenjevala okolja;
– na podlagi ustrezne projektno‑tehnične dokumenta‑
cije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te
spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega
koncepta OPPN.

Uradni list Republike Slovenije
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati re‑
alizacije OPPN, spreminjati vplivov objektov in naprav na okolje
ter na načrtovani videz območja. Prav tako ne smejo poslabšati
bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
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Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem
terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki
bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
15. člen

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA UREJANJA
12. člen
(prometno omrežje)
Območje OPPN se napaja preko obstoječega dovoznega
priključka servisne ceste na lokalno Cesto Žalskega tabora.
Za predvideni objekt 6 se izvede nov cestni priključek z
ustreznimi priključnimi radiji ter izvede razširitev lokalne ceste
zaradi izvoza in uvoza tovornih vozil.
Dostop na cestni priključek mora biti urejen tako (zasadi‑
tev, ograje), da je zagotovljena zadostna preglednost.
Na celotnem območju OPPN se izvede ustrezna verti‑
kalna in horizontalna signalizacija v skladu s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in
Zakona o varnosti cestnega prometa.
Parkiranje bo urejeno v mejah funkcionalnih zemljišč.
Na območju Sigmanove bo za 48 zaposlenih na sedežu
podjetja urejenih 38 parkirnih mest na strehi objektov z oznako
16 in 18 ter 6 parkirnih mest ob interni servisni cesti. Skupno je
načrtovanih 44 parkirnih mest.
13. člen
(vodovod)
Za napajanje območja OPPN je že izveden vodovod z
nadzemnimi hidranti.
Za napajanje objekta 6 se izvede v lokalni cesti nov se‑
kundarni vodovod, ki se priključuje na obstoječ glavni vodovod
na južnem robu območja.
Za predvideno oskrbo bo zgrajen vodovod DN 100 iz no‑
dularne litine. Za zagotovitev požarne varnosti bodo izvedeni
na predvidenem vodu nadzemni hidranti DN 80. Vsi odcepi in
jaški se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri
se vgradijo v zunanje vodovodne jaške.
14. člen
(kanalizacija)
Na območju OPPN je izvedena kanalizacija v mešanem
sistemu. Zaradi izgradnje objekta 8 se izvede prestavitev ob‑
stoječega zbirnega kanala. Obstoječa kanalizacija omogoča
direktno priključitev na javni kanal preko revizijskih jaškov.
Fekalne in tehnološke vode
Vse odpadne tehnološke in fekalne vode se vodijo preko
zbirnega kanala na ČN Kasaze. Tehnološke vode je potrebno
pred vtokom v javni kanal očistiti do stopnje, ki dovoljuje nadalj‑
nje čiščenje na centralni čistilni napravi.
Meteorne odpadne vode
Meteorne vode z območja posameznih objektov je po‑
trebno pred izpustom na javno kanalizacijo izvesti skladno z
92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 58/07)
z zadrževanjem in zmanjšanjem odtoka. Meteorne vode s
strešin in utrjenih površin je potrebno pred izpustom v javno
kanalizacijo očistiti skladno z veljavno zakonodajo (peskolo‑
vi, lovilci olj..). Lokalno ponikanje meteornih odpadnih vod je
dovoljeno samo v skladu z veljavno zakonodajo in je omejeno
predvsem z globino podtalnice (kriterij posrednega izpusta).
Zadrževanje meteornih vod je predvideno v suhih ali cevnih
zadrževalnikih na posameznih gradbenih parcelah. Detajlno
bo način zadrževanja ali ponikanja in zmanjševanja odtoka
določen v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
posameznega objekta.
Priključevanje objektov
Posamezni objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko
omrežje samo preko jaška z enim priključkom.

(plin)
Preko območja poteka plinovod P2341A RP Novo Celje
– MP Ferralit (premer 150 mm, tlak 1bar), ki je v upravljanju
Geoplina d.o.o. Za poseganje v varnostni pas 2 x 2.00 m se
upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do
vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Sistem‑
ska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 89/05).
Na območju, ki ga obravnava OPPN, poteka v lokal‑
ni in servisni cesti nizkotlačni plinovod 20 mbar. Predvidena
je izgradnja plinovoda na vzhodu preko železnice d 125 ter
navezava v lokalni cesti na obstoječ plinovod na jugovzhodu
območja. Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi
upravljalec.
16. člen
(elektrika)
Energija za napajanje obstoječih objektov območja OPPN
je na voljo na TP Obrtna cona Ferralit.
Kolikor bi zaradi predvidene gradnje obstoječe kapacitete
ne zadoščale, bo potrebno zgraditi novo transformatorsko po‑
stajo. Za potrebe realizacije novih objektov bo potrebno izdelati
detajlno projektno dokumentacijo.
17. člen
(telefon)
Za priključitev predvidenih objektov na TT omrežje je
potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s
pogoji soglasodajalca.
18. člen
Vsak zaključen kompleks se priključuje na javno infra‑
strukturo samo preko enega (obstoječega ali predvidenega)
priključka.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(ocena vplivov na okolje)
Za vse objekte, za katere je pričakovati, da bi lahko pre‑
komerno onesnaževali okolje, je treba v postopku pridobivanja
dovoljenja za gradnjo izdelati oceno vplivov na okolje. Izdelati
jo mora pooblaščena strokovna organizacija.
20. člen
(varovanje narave)
Ureditveno območje OPPN ne posega na območja varo‑
vanja naravne dediščine.
21. člen
(varovanje tal)
Za varstvo tal veljajo naslednji ukrepi:
– Površine, namenjene zelenim površinam, ki bodo v
času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti oziroma
zasaditi.
– Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira
tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, ter uporabi za
rekultivacijo razgaljenih ali manj kakovostnih tal.
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– Z odpadki in drugim materialom, vključno z odpadnim
izkopom ali gradbenim materialom, je potrebno ravnati skladno
z veljavnimi področnimi predpisi.
– Pri gradnji je potrebno uporabiti transportna sredstva
in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, ter le z dokazili o
neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter
deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije pra‑
hu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu.
S teh površin je preprečiti tudi odtekanje vode na obdelovalne
površine.
22. člen
(varstvo voda)
Ureditveno območje leži izven zavarovanih območij za
pitno vodo.
Obstoječe sanitarne vode so speljane preko javnega ka‑
nalizacijskega omrežja na čistilno napravo. Predvidene sanitar‑
ne vode bodo vodene preko javnega kanalizacijskega omrežja
na čistilno napravo.
Tehnološke vode, ki nastajajo v tehnološkem proce‑
su OMCO‑FENIKS so pred izpustom v javno kanalizacijsko
omrežje očiščene v interni čistilni napravi do stopnje, ki dovo‑
ljuje nadaljnje čiščenje na centralni čistilni napravi.
Vse tehnološke odpadne vode, ki bi nastajale v času
obratovanja predvidenih objektov, je treba pred izpustom v
javno kanalizacijo očistiti do zakonsko predpisane stopnje.
Meteorne vode s strešin predvidenih objektov bodo preko
peskolovov speljane v ponikovalnice, kolikor to dopušča nivo
podtalnice (lokacije ponikovalnic bodo določene v PGD) ali v
meteorno kanalizacijo.
Meteorne vode z manipulacijskih in parkirnih površin bodo
preko interne meteorne kanalizacije in ustrezno dimenzionira‑
nih lovilcev olj vodene v javno kanalizacijo.
Zadrževanje meteornih vod je načrtovano v ustrezno di‑
menzioniranih ceveh kanalizacije ali suhih zadrževalnikih.
Detajlno bo način zadrževanja ali ponikanja in zmanjša‑
nja odtoka določen v dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
V primeru nesreč in razlitij večjih količin goriv, olj ali drugih
za vodo škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov se
pred začetkom gradnje novih objektov pripravi načrt varnostnih
ukrepov za preprečevanje vdora teh snovi v tla in podtalnico
ter njihovo odstranitev.
23. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Ureditveno območje OPPN leži izven zavarovanih arhe‑
oloških območij.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN sodi v skladu z Uredbo o mejnih vre‑
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) v
IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne
dnevne 75 dBA in nočne ravni hrupa 65 dBA.
Ureditveno območje OPPN meji na območje, namenjeno
stanovanjski rabi, za katerega velja III. stopnja varstva pred
hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60 dBA in nočno
50 dBA.
Investitorji morajo zagotoviti, da pri svoji dejavnosti ne
bodo presežene zakonsko dovoljenje ravni hrupa.
Urbanistično‑arhitektonska zasnova predvideva na sever‑
nem robu gradnjo protihrupnega zida, kar zagotavlja primerne
obremenitve s hrupom v mejah zakonsko predpisanih ravni.
Med gradnjo ne smejo biti presežene ravni hrupa, določe‑
ne v predpisih, ki urejajo hrup v okolju. Upoštevani morajo biti
ukrepi za varovanje pred hrupom in zmanjšanje vibracij:
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izde‑
lani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev
za uporabo na prostem,
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– vsa hrupna dela se izvajajo samo podnevi med 7. in
19. uro. Upošteva se ustrezna izpostavljenost hrupu in kar naj‑
bolj omeji čas obratovanja hrupnih operacij, vključno z uporabo
zvočnih signalov. Po potrebi se sprejmejo dodatni protihrupni
ukrepi.
25. člen
(varstvo zraka)
Dejavnosti v predvidenih objektih ne bodo povzročale
prekomernih emisij v zrak, ker je kot energetski vir predviden
zemeljski plin.
Investitorji morajo zagotoviti, da v tehnološkem po‑
stopku ne bo prišlo do prekomernih emisij v zrak. Kolikor je
pričakovati takšen vpliv, je ravnati skladno s prvim odstav‑
kom 18. člena.
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se
čim bolj prepreči dodatno onesnaževanje zraka:
preprečevanje prašenja in raznosa gradbenega mate‑
riala z območja gradbišča
ter upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbe‑
ni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Fer‑
ralit upoštevajo določila 60. člena Zakona o varstvu pred narav‑
nimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06) in 22. člena
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) tako,
da predvideva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s ka‑
terimi je zagotovljeno naslednje:
– Ureditveno območje ni poplavno, erozivno in plazovito
ogroženo.
– Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo
potresne ogroženosti po EMS, oziroma pospeške tal (v primeru
potresa) PGA (g) do 0,125 po EC8.
– Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične rešitve in način
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
– Za dopolnilno zaščito zaposlenih in obiskovalcev pred
vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebna ojačitev prve plo‑
šče.
– Dostopi in dovozi omogočajo dovoz in delovne površine
interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi in
premoženja.
– Odmiki med objekti (min. 4,00 m) in protipožarne ločitve,
ki jih je treba načrtovati, preprečujejo širjenje požara.
– Oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko obsto‑
ječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi
hidranti, ki je v skladu s smernicami upravljavca priključeno na
javno vodovodno omrežje.
– Investitorji objektov, za katere je skladno s pravilni‑
kom občine izdelana študija požarne varnosti pri pripravi
projektne dokumentacije PGD, so dolžni pridobiti požarno
soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in
reševanje.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
Predvideni objekti bodo vključeni v javni odvoz odpad‑
kov. Za vsak objekt je potrebno zagotoviti ustrezen prostor za
namestitev posod za odpadke in odjemno mesto v skladu s
soglasjem upravljavca.
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posodah za odpadke
in bodo povzročitelji zanje zagotavljali zakonsko predpisane
obveznosti (ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in predaja
pooblaščenim zbiralcem).
Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v
skladu z veljavno zakonodajo.
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VII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
(etapnost izvedbe)
Za etapno izvajanje OPPN veljajo naslednji pogoji:
Izvajanje OPPN lahko poteka v etapah v skladu s potre‑
bami in finančnimi možnostmi investitorja.
Posamezna etapa OPPN mora biti izvedena v celoti z
vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala
ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vo‑
dnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolje,
morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.
Do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati na‑
membnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo
posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter
načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z OPPN.

Št.

goje:

30. člen
(dodatne obveznosti po gradnji)
Po gradnji je potrebno izpolniti predvsem naslednje po‑

– Investitor posameznih objektov je dolžan sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
– Investitor zagotovi sanacijo vseh začasno uporabljenih
kmetijskih zemljišč.
– Investitor zagotovi sanacijo poškodovanih delov lokal‑
nih cest in drugih infrastrukturnih objektov zaradi poškodb, ki
nastanejo zaradi prevozov pri izvedbi del.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
31. člen
Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta bo za obmo‑
čje podrobnega načrta v OPN določena enota urejanja prostora,
v kateri so dovoljeni posegi v prostor skladno z določili OPN.
X. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Za ureditveno območje ZN »Ferralit« Žalec, ki ga ne
obravnava ta odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Ferralit,
veljajo določila Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega ob‑
močja Ferralit Žalec (Uradni list RS, št. 1/92) in Odloka o spre‑
membah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Ferralit« (Uradni
list RS, št. 7/97).
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33. člen
OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri
Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj‑
ne inšpekcijske službe za posamezna področja.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350‑05‑0004/2007‑2/4
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
29. člen
(obveznosti pred in med gradnjo)
Pred začetkom gradnje izvajalec izvede predvidene za‑
ščitne ukrepe na cesti in zaščiti oziroma prestavi komunalne
priključke.
Med gradnjo je poleg ukrepov, navedenih v poglavju VI.
tega odloka, potrebno izpolniti predvsem naslednje pogoje:
– zavarovati gradbišča tako, da bosta zagotovljena var‑
nost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, izvajati grad‑
bene posege s težkimi gradbenimi stroji v suhem vremenu,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaževanje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in skladiščenja,
– na gradbišču je dovoljeno skladiščiti le najmanjšo ko‑
ličino nevarnih snovi na za to primerno urejenih skladiščnih
površinah,
– med gradnjo je zagotoviti nemoteno komunalno in ener‑
getsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih
in napravah.
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4106.

Odlok o Letnem načrtu pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2009-B

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 9. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2009-B
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpo‑
laganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2009
(v nadaljevanju: letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti
220.500,00 EUR in je prikazano v prilogi »Letni načrt pridobiva‑
nja nepremičnega premoženja Občine Žalec za leto 2009‑B«.
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti
1.072.949,00 EUR in je prikazano v prilogi »Letni načrt raz‑
polaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto
2009‑B«.
3. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2009‑A z dne 18. 5. 2009.
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009‑B zač‑
ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 465-02-48/2008
Žalec, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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PRILOGA 1

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009‑B
OKVIRNA LOKACIJA
območje Občine Žalec, Heroja Staneta 5, Žalec
in Prežihova 3, Žalec
zemljišče na območju športnih igrišč v Šempetru, zraven
osnovne šole
nakupi zemljišč, za urejanje nekategoriziranih občinskih
cest:
– območje k.o. Levec, parc. št. 93/8
– območje k.o. Železno,
– območje k.o. Petrovče
del ceste JP 990921
LC Žalec – Vrbje, odsek Vrbje – Rizmal
LC Gotovlje – Sveti Jedert
območje k.o. Železno, del JP
Lokalna lesta skozi Arjo vas
del LC 32041
del LC 490011
Del ceste LC 490023 Zabukovica – Liboje
del JP 990881
del LC Žalec – Vrbje
javna pot Zabukovica ‑ Zabukovška vas
LC 490081 Zabukovica – Podgozdnik
LC Zabukovica – Matke
LC Gotovlje – Sveti Jedert
Brezplačni prenosi nekategoriziranih cest:
– območje k.o. Kasaze
– območje k.o. Zabukovica
– območje k.o. Liboje
– območje k.o. Studence
– območje k.o. Gotovlje
Lokalna cesta 490012
JP 991321 Levec 17/81a
nekategorizirana cesta proti Šmohorju, k.o. Pongrac
JP 992871 Vrbje, Trgovina ‑ Herzog
LC 490061 Šempeter ‑ Vrbje

OKVIRNA
VELIKOST
50‑60 m2

VRSTA NEPREMIČNINE
stanovanja

OKVIRNA VRE‑
DNOST
150.000,00

5096 m2

stavbno zemljišče, objekt

13.850,40

2500 m2
63 m2
1400 m2
400 m2
60 m2
26000 m2

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

8.100,00
630,00
13.796,40
2.800,00
1.285,20
0,00
0,00
0,00
4.000,00
30,00
982,00
38,00
4.194,00
2.118,00
4.000,00

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
SKUPAJ:

0,00
9.760,00
1.680,00
270,00
2.790,00
176,00
220.500,00

2500 m2
15 m2
500 m2
19 m2
5770 m2
1000 m2
2.000 m2

2000 m2
1100 m2
168 m2
270 m2
279 m2
88 m2

PRILOGA 2
LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009
STANOVANJSKA STAVBA
Upravljavec stavbe je Občina Žalec.
Zap.
št. Vrsta nepremičnine
1003 ‑ k.o. Zabukovica, stanovanjska stavba, Občina Žalec, Griže, Zabukovica 64, št. Stavbe 1454,
1
parc.št. 62.S, stavba v izmeri 69 m2, lastniški delež 1/1, stavba je v uporabi
SKUPAJ STANOVANJSKE STAVBE:

Orientacijska
vrednost v €
5.200,00
5.200,00

POSLOVNA STAVBA
Upravljavec poslovne stavbe je Sipro d.o.o.
Zap.
št. Vrsta nepremičnine
996 ‑ k.o. Žalec, Občina Žalec, Žalec, Pečnikova 1, št.stavbe 1389, poslovna stavba in dvorišče
1
v izmeri 648 m2, lastniški delež 1/1, parc. št. 54/3.S, je v uporabi
SKUPAJ POSLOVNE STAVBE:

Orientacijska
vrednost v €
405.013,00
405.013,00
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STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
Zap.
št. Vrsta nepremičnine
1001‑k.o.Petrovče, parc. št. 154/9, njiva v izmeri 884 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1,
1
stavbne pravice ni
995‑k.o. Šempeter, parc.št. 435/1 ‑ travnik v izmeri 1476 m2 in parc. št. 437/1 ‑ travnik v izmeri 337
2
m2, parc. št. 437/4 travnik 523 m2 je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
977‑k.o. Železno, parc. št. 2144 ‑pot v izmeri 1083 m2, javno dobro, je v uporabi, lastniški delež
3
1/1, stavbne pravice ni
977‑k.o. Železno, del parc. št. 2144, pot v izmeri 233 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1,
4
stavbne pravice ni
977‑k.o. Železno, parc. št. 2137/2 ‑ pot v izmeri 109 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne
5
pravice ni
996 ‑ k.o. Žalec, parc. št. 357 travnik v izmeri 2417 m2, parc. št. 359 travnik v izmeri 2323 m2, parc.
št. 360/1 travnik v izmeri 1015 m2, parc. št. 360/2 travnik v izmeri 2253 m2, parc. št. 368/1 travnik
v izmeri 407 m2, parc. št. 368/2 travnik v izmeri 3002 m2, parc. št. 369/1 neplodno v izmeri 254 m2,
6
parc. št. 369/2 travnik v izmeri 548 m2, parc. št. 361 travnik v izmeri 322 m2, parc. št. 362 travnik
v izmeri 6035 m2, parc. št. 363 travnik v izmeri 5301 m2, parc. št. 302/1 pot v izmeri 230 m2, parc.
št. 1965/4 pot v izmeri 2679 m2, vse lastniški delež 1/1, parc. št. 2001/1 neplodno v izmeri 752 m2,
javno dobro v lasti Občine Žalec, je v uporabi, stavbne pravice ni
996 ‑ k.o. Žalec, parc. št. 2245, dvorišče v izmeri 68 m2, lastniški delež 1/1, je v uporabi, stavbne
7
pravice ni
SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA

Orientacijska
vrednost v €
5.250,00
29.580,00
1.440,00
2.340,00
1.720,00

616.290,00
4.760,00
661.380,00

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
Zap.
št. Vrsta nepremičnine
997 ‑ k.o. Gotovlje, parc. št. 1707/1, pot v izmeri 1195 m2, ni v uporabi, lastniški delež 1/1,
1
stavbne pravice ni.
977 ‑ k.o. Železno, parc.št. 2144/1, pot v izmeri 243 m2, ni v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne
2
pravice ni
SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
SKUPAJ RAZPOLAGANJE

4107.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta za območje asfaltne baze
in upravnega kompleksa Velika Pirešica

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 –
ZZK‑1), 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec
na seji dne 9. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za območje asfaltne baze in upravnega
kompleksa Velika Pirešica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureditveni načrt za območje asfaltne
baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica, ki ga je izdelal
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 101/92 in je bil

Orientacijska
vrednost v €
775,00
581,00
1.356,00
1.072.949,00

sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 61/92,
dopolni s projektom Spremembe in dopolnitve ureditvenega na‑
črta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika
Pirešica (v nadaljevanju UN), ki ga je izdelal Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje pod št. proj. 200/06.
Ureditveni načrt je skladen s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročne‑
ga družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90,
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96,
43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopol‑
nitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
– za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00
in 94/02).
2. člen
Spremembe in dopolnitve UN iz prejšnjega člena vsebu‑
jejo naslednje sestavine:
A.
B.
C.
D.

TEKSTUALNI DEL
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
PRILOGE
GRAFIČNE PRILOGE

Podrobnejši seznam posameznih sestavin UN se nahaja
v gradivu UN iz prvega člena tega odloka.
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II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
V tretjem členu odloka se nadomesti tretji odstavek z
novim besedilom, ki glasi:
»Izhodiščna točka opisa meje je v jugozahodnem delu
obravnavanega območja, na parc. št. 1183/5 in poteka proti
severu po parcelni meji ob robu gozda, nato se nadaljuje ob
robu kmetijskih zemljišč po robu parcele proti vzhodu do lo‑
kalne ceste Velika Pirešica–Ponikva. Meja obodne parcelacije
se obrne proti jugu do priključka ceste Arja vas–Velenje, kjer
poteka po robu kmetijskih zemljišč prosti zahodu do izhodiščne
točke. Ureditveno območje vključuje zemljišči parc. št. 1183/5
in 1182/6, k. o. Velika Pirešica.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
V četrtem členu odloka se besedilo v celoti opusti in na‑
domesti z novim:
»Proizvodni del ureditvenega območja je namenjen as‑
faltni bazi, betonarni, delavnicam in skladiščem, laboratoriju,
nadstrešnici za agregat, zbiralniku meteorne vode in dovo‑
znim, parkirnim ter manipulativnim površinam; upravni kare
je predviden za upravna poslopja s športnimi površinami in
zelenicami.
Za vse obstoječe objekte je dovoljena nadomestna gradnja,
sprememba namembnosti ali adaptacija in rekonstrukcija.«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
V petem členu se na koncu točke a) doda nova alinea:
»– pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati pričako‑
vano 8. potresno stopnjo po MCS.«
6. člen
Šesti člen se opusti in nadomesti z novim besedilom:
»Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij objek‑
tov v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi pro‑
storske preveritve v fazi pridobitev gradbenega dovoljenja, ter
pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne
bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije UN in da bodo v
skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo
na posege v prostor ter varovanje okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti po‑
sameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v prime‑
ru, da le‑ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
UN povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so do‑
voljene spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne
tehnične dokumentacije, če to pogojujejo obratovalni parametri,
ekonomsko primernejša vlaganja in če prestavitve ne spremi‑
njajo koncepta UN.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov
in naprav na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se
ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavane‑
ga območja.«
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA,
KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
TER OMREŽJA ZVEZ
7. člen
V sedmem členu odloka se črtata četrta in peta alinea
prvega odstavka in nadomestita z novimi alineami, ki glasijo:
»– obstoječe sanitarne vode so speljane v greznico na či‑
ščenje. Sanitarne odplake predvidenih objektov bodo speljane
v individualno čistilno napravo,
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– meteorne vode s strešin in manipulacijskih površin so
preko interne meteorne kanalizacije preko lovilcev olj speljane
v meteorni kanal z iztokom v vodotok Pirešica,
– meteorne vode s strešin nadstrešnice za agregat in
predvidenih delavnic ter skladišč bodo speljane v zbiralnik
meteorne vode s kapaciteto 450 m3 za nadaljnjo uporabo v teh‑
nološkem procesu. Viški bodo speljani po meteorni kanalizaciji
v obstoječi meteorni kanal z iztokom v Pirešico,
– tehnološke odpadne vode v obstoječem proizvodnem
procesu se očistijo in ponovno uporabijo – zaprti krog,
– zadrževanje meteornih vod se zagotavlja z zbiranjem v
zbiralniku bazena kapacitete 450 m3.«
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
V osmem členu odloka se tekst četrte alinee opusti in
nadomesti z novim, ki glasi:
»– v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je obravnavano območje
razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, zato mora in‑
vestitor izvesti vse aktivne in pasivne protihrupne ukrepe, da
pri obratovanju ne bodo presežene meje dnevne ravni hrupa
75dBA in nočne ravni hrupa 65dBA, ki so dovoljene za območja
proizvodnih dejavnosti. Ureditveno območje meji na območje
namenjeno kmetijski rabi, za katerega velja III. stopnja varstva
pred hrupom z dovoljeno mejno dnevno ravnjo 60dBA in nočno
50dBA.«
9. člen
V osmem členu odloka se zaradi opustitve proizvodnje
kalcijevega klorida črta drugi odstavek.
VII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
UN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri
Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj‑
ne inšpekcijske službe za posamezna področja.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2007-2/4
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4108.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. 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 14/07 – ZSPDPO)
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06)
je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 9. 11. 2009
sprejel
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413 Drugi tekoči domači transferi
42
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2.830.685

INVESTICIJSKI ODHODKI

11.577.616

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.577.616

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 34/08 in 124/08) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

43

A.

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

20.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

20.000

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

70

24.171.967

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.098.453

DAVČNI PRIHODKI

12.123.804

700 Davki na dohodek in dobiček

10.214.252

704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

74

712 Globe in druge denarne kazni

2.000

KAPITALSKI PRIHODKI

492.516

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

667.736

PREJETE DONACIJE

32.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

32.000

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

752 Kupnine iz naslova privatizacije

8.865.760
4.159.252

609.742
–2.496.924

0
0
20.000

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

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

20.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

3.400.000

50

ZADOLŽEVANJE

3.400.000

500 Domače zadolževanje

3.400.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

282.670

55

ODPLAČILA DOLGA

282.670

550 Odplačila domačega dolga

282.670

4.706.508

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

IX.

15.502

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

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

3.117.330

15.502

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

2.496.924

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12.2008

–204.872

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

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

41

751 Prodaja kapitalskih deležev

866.489
1.160.252

1.335.042

750 Prejeta vračila danih posojil

30.608

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

78

1.067.552
8.000

714 Drugi nedavčni prihodki

73

668.452
1.974.649

1.944.784

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

1.241.100

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

Proračun
leta 2009

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

703 Davki na premoženje
71

v EUR

INVESTICIJSKI TRANSFERI

26.668.891
5.297.827
868.768
141.050
2.683.416
90.825

409 Rezerve

1.513.768

TEKOČI TRANSFERI

7.848.664

410 Subvencije

249.295

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

3.728.905

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.039.779

640.406

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V 8. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
155.018 evrov. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike
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Slovenije v višini 576.377 evrov znaša proračunska rezerva
skupaj 731.395 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2009
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4109.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2010

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11.
2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2010

Uradni list Republike Slovenije
Občine Žalec, ki so v upravljanju občine oziroma so v javni lasti
in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti, in sicer:
– Savinova hiša z gospodarskim poslopjem, ki stoji na
parc. št, 21/1.S, 21/2.S, 21/3.S in 809, k.o. Žalec, lastnik Ob‑
čina Žalec;
– Umetniška skulptura umetnika Janeza Boljke, ki stoji na
parc. št. 844.S, k.o. Žalec, lastnik Občina Žalec;
– Obrambni stolp, ki stoji na parc. št. 854/4, k. o. Žalec,
lastnik Občina Žalec.
II.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem
razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim
dejavnostim.
III.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna kulturna
infrastruktura zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV.
Nepremičninam iz I. točke tega sklepa ni mogoče spre‑
meniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta Občine
Žalec.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 660-01-0003/2009
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Žalec v letu 2010 znaša
0,00445 € letno.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja od 1. 1. 2010 dalje do določitve nove vrednosti točke.
Št. 42008-0001/2009
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4110.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Žalec

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08) in 24. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je občinski
svet na 23. seji dne 9. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Žalec
I.
Javna infrastruktura na področju kulture na območju Obči‑
ne Žalec so poleg že določene javne infrastrukture s Sklepom o
določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
(Uradni list RS, št. 70/96) naslednje nepremičnine na območju

4111.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1765/1 in 1765/2, obe k.o. Gotovlje

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11.
2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1765/1
in 1765/2, obe k.o. Gotovlje
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 1765/1,
pot v izmeri 4 m2, in 1765/2, pot v izmeri 232 m2, obe k.o.
Gotovlje.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se pri
parc. št. 1765/1 in 1765/2, obe k.o. Gotovlje, vknjiži lastninska
pravica na imetnika Občina Žalec.
III.
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije.
Št. 465-02-31/2005
Žalec, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4112.

Letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2009

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju drža‑
ve, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 141/07) župan sprejme

LETNI NAČRT
ravnanja s premičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2009
1. člen
S tem aktom se določi Letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2009 (v nadaljevanju: Letni
načrt premičnega premoženja 2009), ki obsega Letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja in Letni načrt razpola‑
ganja z nepremičnim premoženjem.

Št.
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Premično premoženje, namenjeno za prodajo v letu
2009, je določeno v prilogi »LETNI NAČRT RAZPOLAGA‑
NJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2009.«
3. člen
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽE‑
NJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009 stopi v veljavo dan po
objavi v Uradnem listu.
Z uveljavitvijo tega Letnega načrta premičnega premože‑
nja 2009 se razveljavi »LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PRE‑
MIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009‑A«,
ki je bil sprejet 22. 12. 2008.
Št. 465-02-0062/2007
Žalec, dne 10. novembra 2009

2. člen
Premično premoženje, namenjeno za nakup v letu 2009 je
določeno v prilogi »LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČ‑
NEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009‑B«.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009‑B.
VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
Zap.št.
1
Zap.št.
1

PREDVIDENA
SREDSTVA
V EUR

PREVOZNA SREDSTVA
Nakup osebnega vozila, 1 kos
INFORMACIJSKA OPREMA
Nakup programske opreme – Program opremljanja zemljišč
za gradnjo
2
Monitorji za namizne računalnike, skener 1 kos, pasivna
mrežna oprema, licenčna oprema, pisarniške aplikacije MS
Office (večletna pogodba)
3
Nakup strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje
in razmnoževanje
4
Nakup strojne računalniške opreme
5
Nakup strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje
in razmnoževanje
6
Nakup strojne računalniške opreme
7
Nakup programske opreme
8
Nakup strojne računalniške in licenčne programske opreme
9
Nakup licenčne programske opreme
10
Nakup strojne računalniške opreme
Zap.št. DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
1
Telekomunikacijska oprema
2
Umetniška dela
3
Nakup pisarniško pohištvo, pisarniška oprema
4
Nakup klima naprave za pisarno
5
Kompleti miz in klopi, 30 kosov ter opreme in napeljav
6

Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

14.400,00

7

Avtobusne nadstrešnice

13.900,00

8

Prometna signalizacija

30.203,00

9

Oprema učne poti (Kozolec 1kos, 4 klopi iz brun, alu vložek
za koš 2 kom), Notranja oprema INFO centra (komoda),
didaktična oprema (daljnogledi 4 kose, teleskop 1 kos), lesene
skulpture 2 kosa,
Oprema INFO točk (Montaža 2 košev iz leta 2008)

10

NAMEN

13.253,00

Službeno vozilo.

4.032,00

Za potrebe delovanja OŽ.

45.370,00

Za potrebe delovanja OŽ.

1.391,00

Za potrebe delovanja KS Griže

140,00
1.095,00

Za potrebe delovanja KS Liboje
Za potrebe delovanja KS Šempeter

1.050,00
1.500,00
275,00
120,00
155,00

Za potrebe delovanja MS Žalec.
Za projekt Town Twinning
Za potrebe delovanja KS Galicija
Za potrebe delovanja KS Gotovlje
Za potrebe delovanja KS Ponikva

2.000,00
150,00
34.000,00
6.400,00
6.250,00

Za potrebe delovanja OŽ.
Nakup umetniških del.
Za potrebe delovanja OŽ.
Za potrebe delovanja OŽ.
Za potrebe enot civilne zaščite in
vzdrževanje zaklonišč.
Za potrebe vzdrževanja/urejanja
občinskih cest.
Za potrebe avtobusnih postaj za 10
krajevnih skupnosti.
Za potrebe občinskih cest in javnih
poti.
Za ribnik Vrbje.

4.900,00
300,00

Za naravni spomenik Ložnica
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PREDVIDENA
SREDSTVA
V EUR

VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Oprema INFO točk (klop iz brun 6 kos, koš iz brun 1 kos, steber
1 kos)‑prenos plačila iz leta 2008
Oprema in oznaka Tematskih poti – Hmeljarska pot (11 INFO
točk s kozolci in tablami, klop 20 kos in koši 4 kosov), Savinova
pot, usmerjevalne table 20 kom
Druga oprema in napeljave
Praznična okrasitev naselij
Nakup klima naprave za pisarno
Pisarniško pohištvo, telekomunikacijska oprema
ter druga oprema in napeljave
Druga oprema in napeljave
Nakup telekomunikacijske opreme
Prometna signalizacija
Praznična okrasitev naselij
Praznična okrasitev naselij
SKUPAJ

1.290,00
16.700,00
5.000
1.367,00
9.000,00
461,00
550,00
150,00
2.500,00
11.000,00
502,00
229.401,00

NAMEN
Za krajinski park Ponikovski kras
Za naravno vrednoto Savinja –
Natura 2000
Za potrebe delovanja OŽ
Za KS Griže
Za potrebe delovanja KS Šempeter
Za potrebe delovanja KS Šempeter
Za potrebe delovanja MS Žalec
Za potrebe delovanja KS Galicija
Za potrebe MS Žalec
Za potrebe MS Žalec
Za potrebe KS Griže

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
V EUR

VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
Zap.št. PREVOZNA SREDSTVA
1
Prodaja osebnega vozila, 1 kos

833,00

Zap.št. DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
1
Pisarniško pohištvo
2

OBRAZLOŽITEV

Prodaja službenega vozila zaradi
nakupa novega

150,00 Prodaja starega pohištva ob naku‑
pu novega
81.320,00
Projektna dokumentacija
za povodje Savinje
82.303,00

Druga osnovna sredstva
SKUPAJ

KOZJE
4113.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje
za leto 2009

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 106. člena
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05)
je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 12. 11.
2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kozje
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 24/09) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
»
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

3.682.777

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.581.312

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.277.936

davki na dohodek in dobiček

2.092.302

70
700
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703

davki na premoženje

97.154

704

domači davki na blago in storitve

88.480

706

drugi davki

71

0

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

303.376

710

udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

140.649

711

takse in pristojbine

1.452

712

denarne kazni

1.000

713

prihodki od prodaje blaga in storitev

714

drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

0
160.275
30.726

720

prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

prihodki od prodaje zalog

0

722

prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73

30.726

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

prejete donacije iz domačih virov

0

731

prejete donacije iz tujine

0

740

transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

741

prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.067.181

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.210.815

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

40
400

plače in drugi izdatki zaposlenim

401

prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

izdatki za blago in storitve

403

plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

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

1.070.739
796.748
273.991

267.391
43.937
848.067
8.619
42.801
1.207.436

410

Subvencije

411

transferi posameznikom in gospodinjstvom

710.076

412

transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

102.228

413

drugi tekoči domači transferi

342.543

414

tekoči transferi v tujino

42

52.589

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.479.147

420

nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.479.147

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

169.783

430

investicijski transferi

0

431

investicijski transferi

127.253

432

investicijski transferi

43

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

75

42.530
–384.404

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750

prejeta vračila danih posojil

0

751

prodaja kapitalskih deležev

0

752

kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440

dana posojila

0
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441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.‑V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500

domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA
550

322.800
322.800
38.940

odplačila domačega dolga

38.940

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

283.860

XI.

NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

384.404

999

–100.544

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

100.544
«

2. člen
V 10. člen odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina bo v letu 2009 dala poroštvo Javnemu podjetju
OKP Rogaška Slatina za najem kredita do skupne višine odpla‑
čila glavnice 23.628,16 EUR za namen izgradnje kompostarne
na deponiji Tuncovec.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-26/03
Kozje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

4114.

Odlok o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Kozje

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o pro‑
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s
17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 11. členom Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje
na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Kozje
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za
odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja

posamezne komunalne opreme, skupni in obračunski stroški
obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov
na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka.
(2) Navedena merila in podlage so podrobneje prikazane
v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občine Kozje (v nadaljevanju: program opremljanja),
katerega je pod številko projekta 207/09 izdelalo podjetje Chro‑
nos d.o.o. ter je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvide‑
ni in obstoječi objekti zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni
objekti na območju Občine Kozje, ki se bodo prvič opremljali
bodisi z omrežjem cest, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim
omrežjem, omrežjem javne razsvetljave in objekti zbiranja ko‑
munalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno
površino ali spreminjali namembnost.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opre‑
mo, so informativno prikazana v kartografskem delu programa
opremljanja.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost
objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, ki se ugotavlja
ob izdaji odločbe za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se
lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim
cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s primarnim kana‑
lizacijskim ali primarnim vodovodnim omrežjem, če upravlja‑
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vec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe
omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s ka‑
nalizacijskim ali sekundarnim vodovodnim omrežjem, če je
kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba parcele naj‑
več 150 metrov oziroma in je iz projektnih pogojev za pridobi‑
tev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede
priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če
mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgradi‑
ti ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega
omrežja, ima ob plačilu komunalnega prispevka zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni
zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovo‑
dno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek
za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
– Z objekti zbiranja in ravnanje s komunalnimi odpadki
so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju
občine.
5. člen
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6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre‑
mo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih
(skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS, št. 33/03)):
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe
(CC‑SI: 1271) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1110) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1121) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za upravne in pisarniške stavbe
(CC‑SI: 122), Industrijske stavbe in skladišča (CC‑SI: 125) se
določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe
(CC‑SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za kompleksne industrijske objekte –
energetski objekti (CC‑SI: 2302) se določi v višini 1,3;
– faktor dejavnosti za druge gradbene inženirske objekte,
ki niso uvrščeni drugje (CC‑SI: 24205) se določi v višini 1,3.
7. člen

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)

(skupni in obračunski stroški)

Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlori‑
sne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

Prikaz skupnih [SS] in obračunskih [OS] stroškov obsto‑
ječe komunalne opreme.

Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Komunalna oprema
Ceste
Vodovod

Obračunsko območje

SS [€]

OS [€]

C1 – Primarno omrežje – celotna občina

13.945.274,81

9.064.428,62

C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina

6.336.661,56

4.118.830,01

V1 – Primarno omrežje

3.428.219,24

2.056.931,54

V2 – Sekundarno omrežje

3.912.371,77

2.347.423,06

KP – primarno kanalizacijsko omrežje

133.500,00

133.500,00

KS – sekundarno kanalizacijsko omrežje

311.500,00

311.500,00

Javna razsvetljava

JR – Omrežje javne razsvetljave

39.450,00

39.450,00

Objekti ravnanja z odpadki

KOM – Ravnanje z odpadki – celotna občina

Kanalizacija

31.150,00

31.150,00

28.138.127,37

18.103.213,24

8. člen
(obračunsko območje)
Obračunska območja za posamezne infrastrukture so
prikazane v spodnji tabeli:
Preglednica 2: Prikaz obračunskih območij – stavbna
zemljišča

Vrsta obračunskega območja
C1 – Primarno omrežje – celotna občina
C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina
V1 – Primarno omrežje
V2 – Sekundarno omrežje
KP – primarno kanalizacijsko omrežje
KS – sekundarno kanalizacijsko omrežje
JR – Omrežje javne razsvetljave
KOM – Ravnanje z odpadki –
celotna občina

Površina
stavbnih
zemljišč [m2]
1.428.081,83
1.340.544,40
882.844,96
812.549,53
194.470,74
188.023,21
285.616,37
1.889.518,24
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Preglednica 3: Prikaz obračunskih območij – NTP

Vrsta obračunskega območja

Površina
stavbnih
zemljišč [m2]

C1 – Primarno omrežje – celotna občina

683.706,88

C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina

640.299,57

V1 – Primarno omrežje

422.555,97

V2 – Sekundarno omrežje

385.979,71

KP – primarno kanalizacijsko omrežje

85.125,28

KS – sekundarno kanalizacijsko omrežje

85.125,28

JR – Omrežje javne razsvetljave

136.741,38

KOM – Ravnanje z odpadki –
celotna občina

812.312,45

9. člen
(stroški opremljanja m2 parcele [Cpij] in neto tlorisne
površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površi‑
ne objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila
4. člena tega odloka.
Preglednica 4: Določitev Cpij in Ctij za določeno vrsto komunalne opreme na enotnem obračunskem območju
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Cpij [€/m2]

Ctij [€/m2]

C – celotna občina

6,35

13,26

Sekundarno cestno omrežje

CS – sekundarno cestno omrežje

3,07

6,43

Primarno vodovodno omrežje

VP – primarno vodovodno omrežje

2,33

4,87

Sekundarno vodovodno omrežje

VS – sekundarno vodovodno omrežje

2,89

6,08

Primarno kanalizacijsko omrežje

KP – primarno kanalizacijsko omrežje

0,69

1,57

KS – sekundarno kanalizacijsko omrežje

1,66

3,66

JR – Omrežje javne razsvetljave

0,14

0,29

KOM – Ravnanje z odpadki – celotna občina

0,02

0,04

Skupaj

17,14

36,20

Primarno cestno omrežje

Sekundarno kanalizacijsko omrežje
Javna razsvetljava
Objekti ravnanja s komunalnimi odpadki

Pomen Cpij in Ctij je naslednji:
Cpij – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračun‑
skem območju;
Ctij – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na po‑
sameznem obračunskem območju.
10. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določe‑
no vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri
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komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečne‑
ga letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na
naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma

Ctij1 = Ctij · I
kjer je:
– I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt).
Zgornje oznake pomenijo:
KPij
Aparcela
Cpij1
Dp
Kdejavnost
Ctij1

Atlorisna
Dt

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju;
površina ene ali večih zemljiških parcel, na katerih
je možno graditi in na njih stoji objekt;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju;
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
določen v 5. členu tega odloka;
faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega odloka;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju;
neto tlorisna površina objekta;
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega
odloka.

(2) Površina parcele se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Za parcelo se šteje zemljiška parcela
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že
zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.
(3) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena,
se le ta določi kot minimalna zemljiška parcela iz veljavnih
prostorskih aktov občine.
(4) Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka
ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot stavbišče
(fundus) objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka‑
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le‑ta pridobi iz ura‑
dnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Formula
za izračun je:
NTP = stavbišče * število etaž / 1,16.
(7) Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče prido‑
biti, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se
pomnoži s faktorjem 2,0.
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(8) V primeru priključitve na komunalno infrastruktu‑
ro na parceli, ki ni gradbena (npr. ureditev vodovodnega
priključka v vinogradu) se prav tako obračuna komunalni
prispevek. Kot osnova za izračun se vzame faktor dejav‑
nosti 0,7 ter pavšalna površina parcele Aparcela 50 m2 in
pavšalna NTP 30 m2.
(9) V primeru priključitve na komunalno infrastrukturo na
parceli, ki ni gradbena in se na njej gradi solarna elektrarna, se
prav tako obračuna komunalni prispevek. Kot osnova izračun
se vzame faktor dejavnosti 1 ter pavšalna zneski 1 EUR na 1m2
površine solarnega panela.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek
odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim
prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni
prispevek ne plača.
KP = KP pred spremembo – KP po spremembi (če je KP > 0!)
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu‑
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
13. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPij.
Zgornja oznaka pomeni:
– Kpij
– KP

delež komunalnega prispevka po posamezni vrsti
infrastrukture,
celotni izračunani komunalni prispevek.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca (zavezanec za plačilo komu‑
nalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se
na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje
neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namemb‑
nost);
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan‑
čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti (kadar se komunalni prispevek
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave
odločbo po uradni dolžnosti).
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(2) Komunalni prispevek se za gradnjo enostavnega
objekta ne odmeri.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in Občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medse‑
bojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na
komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investi‑
tor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunal‑
no opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemlji‑
šču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri
se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok
za priključitev objekta na komunalno opremo.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
17. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunali prispevek se ne plača za gradnjo gospo‑
darske javne infrastrukture.
(2) Vlogo za plačilo komunalnega prispevka za priklju‑
čitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, lahko občina na vlogo zavezanca, ki dokaže, da je
upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči, na pod‑
lagi zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega
prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in
zavezanec. Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalne‑
ga prispevka s tem odlokom niso predvidene.
(3) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih
objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko od‑
meri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem od‑
ločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo
je za fizične osebe možno v največ 12‑mesečnih obrokih.
(4) Pravne osebe plačajo komunalni prispevek v en‑
kratnem znesku.
(5) Če se občina in investitor dogovorita, da bo inve‑
stitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil ko‑
munalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem
zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v
kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh
strank.
(6) Občina lahko sprejme ustrezen odlok, s katerim
določi primere, ko se na območju Občine Kozje upoštevajo
olajšave pri plačilu komunalnega prispevka.
(7) Višino oproščenih sredstev je potrebno nadomestiti
iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti
pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj ve‑
ljavnih predpisih.
19. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno
opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v za‑
sebni lasti.

20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-26-11
Kozje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Kozje
Andrej Dušan Kocman l.r.

4115.

Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega
prispevka na območju Občine Kozje

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Odloka o podla‑
gah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Kozje in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na
26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka
na območju Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se določajo primeri, ko se na območju
Občine Kozje upoštevajo olajšave pri plačilu komunalnega
prispevka in način uveljavljanja olajšav pri odmeri komunalnega
prispevka.
2. člen
(zavezanci za plačilo)
(1) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko pri
oddaji vloge uveljavljajo olajšave v primeru, da izkažejo status
mlade družine, gradnji kmetijskega objekta ali v primeru prilo‑
ženih dokazil o lastnih vlaganjih v infrastrukturo na območju
Občine Kozje.
(2) Višina komunalnega prispevka se določi na podlagi
sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalne‑
ga prispevka za območje Občine Kozje (v nadaljevanju: odlok
o komunalnem prispevku). Izpolnjevanje pogojev za priznanje
olajšav preveri občina pred izdajo odločbe o komunalnem
prispevku.
3. člen
(mlade družine)
Olajšava za mlado družino po tem odloku je znesek, ki
pripada mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stano‑
vanjskega problema pri gradnji stanovanjske hiše na teritoriju
občine.
Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega
izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri
čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v času vložitve vloge
za izračun komunalnega prispevka na naslov pristojnega ob‑
činskega urada.
Kot mlade družine se upoštevajo zavezanec za plačilo ko‑
munalnega prispevka, ki uveljavlja olajšave ter njegov zakonec
oziroma oseba, s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti
v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
njuni otroci oziroma posvojenci.
Mladi družini se višina komunalnega prispevka zmanjša
tako, da se od izračunanega zneska po odloku o komunalnem
prispevku odšteje znesek v višini 50%.
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4. člen
(kmetijski objekt)
Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je upra‑
vičen tudi investitor v primeru gradnje hleva, skednja ali drugih
kmetijskih objektov, namenjenih za potrebe delovanja kmetije,
s tem da se izkaže, da je investitor nosilec oziroma član kme‑
tijskega gospodarstva in da mu kmetija služi kot osnovna ali
dopolnilna dejavnost.
Investitorju zgoraj navedenih objektov se višina komunal‑
nega prispevka zmanjša tako, da se od izračunanega zneska
po odloku o komunalnem prispevku odšteje znesek v višini
30%.
5. člen
(nadomestitev olajšav)
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gra‑
dnje komunalne opreme. Občina je dolžna višino oproščenih
sredstev nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega
proračuna.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-26/12
Kozje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Kozje
Andrej Dušan Kocman l.r.

POPRAVKI
4116.

Popravek Pravilnika o kakovosti jedilnih
rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh
in majonezi

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 102/07) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih olj,
jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
V Pravilniku o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih
rastlinskih masteh in majonezi (Uradni list RS, št. 79/09) se v
drugem stavku 19. člena črta beseda »vinski«.
Št. 007-172/2008/8
Ljubljana, dne 3. novembra 2009
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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VSEBINA
4047.

4048.
4049.

4050.
4051.

4052.
4053.

4054.

4055.

4056.

4057.
4058.
4059.

4060.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrva‑
ški
12509

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o Sloven‑
ski turistični organizaciji
12509
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukre‑
pih kmetijske strukturne politike in kmetijske politi‑
ke razvoja podeželja
12509

4061.
4062.
4063.
4064.

MINISTRSTVA

Pravilnik o postopku razdelitve prometnih pravic
12510
Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova
Akademija za brezplačno internetno izobraževa‑
nje«
12511

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Obči‑
ne Žirovnica
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Škofja Loka
Dopolnitve Splošnih pogojev za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje Občine Sežana, Občine Ra‑
dovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine
Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine
Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bi‑
strica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje
na Gorenjskem
Poročilo o gibanju plač za september 2009

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta za območje Ljubečna - VIGRAD
12543
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostor‑
skih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v
Rožni dolini
12544

4067.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in do‑
polnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine
Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za
območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
12546

4069.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gornji Petrovci za leto 2009
12546

4070.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Grad za leto 2009
12548

4071.

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gro‑
suplje ter Sprememb in dopolnitev prostorsko uredi‑
tvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje 12549

4072.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica 12550
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav‑
nih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju
osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
12550

4075.
12519
4113.
4114.
4115.

4076.
12528
12529

CELJE

4068.

4074.

12520

BOROVNICA

4066.

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu referenduma
o ustanovitvi občin oziroma spremembi njihovih
območij, ki je bil 8. novembra 2009
12517

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

12535

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za del območja B1-S/4-2 Laze
12536

4073.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

12534

4065.

SODNI SVET

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandi‑
datur na mesta predsednikov in podpredsednikov
sodišč
12517

12529
12531

OBČINE

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 46. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kul‑
turo ni v neskladju z Ustavo
12511
Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Ljubno, kolikor ureja javno
pot Batlnov most-Kovačija, v delu, ki poteka po
zemljiščih s parc. št. 570 in 601, k. o. Ljubno, v
neskladju z Ustavo
12514
Odločba o razveljavitvi 4. in 6. točke drugega od‑
stavka 14. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Mar‑
kovec Žusterna – območje A« v Kopru, 4. in 6.
točke drugega odstavka 14. člena Odloka o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »Markovec Žusterna – območje B« v
Kopru, 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Poslovno stanovanjsko
območje ob Ferrarski« v Kopru ter 4. in 6. točke
drugega odstavka 14. člena Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opre‑
mljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žu‑
sterna III« v Kopru
12516

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za
medije
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o
izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice
Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama po‑
slovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zako‑
na o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena ZPKor

GORNJI PETROVCI
GRAD

GROSUPLJE

IVANČNA GORICA

KAMNIK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2009
12551
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dolo‑
čitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini
Kamnik
12552

KOZJE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto
2009
12594
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunal‑
nega prispevka za območje Občine Kozje
12596
Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega prispev‑
ka na območju Občine Kozje
12600

KRŠKO

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Krško
12552
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4077.
4078.
4079.

4080.
4081.
4082.

4083.
4084.

4085.

4086.
4087.

Št.

LAŠKO

4100.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško,
p.o.
12553
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sesta‑
vljajo javno infrastrukturo na področju kulture v
Občini Laško
12554
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nado‑
mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2010
12554

MIREN - KOSTANJEVICA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči
iz občinskega proračuna
12556
Sklep o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica
za obdobje 1986–1990
12557

STRAŽA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4091.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempe‑
ter - Vrtojba
12571
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or‑
ganizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Šempeter - Vrtojba
12571

SVETI TOMAŽ

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta
Ferralit
Odlok o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaga‑
nja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za
leto 2009-B
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za območje asfaltne baze in upravnega
kompleksa Velika Pirešica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2009
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na‑
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2010
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1765/1 in 1765/2, obe k.o. Gotovlje
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2009

4106.
4107.
4108.
4109.
4110.
4111.

ŽALEC

12570
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TABOR

4094.
4095.
4096.
4097.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4098.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja Bi‑
strica B-10 in stari del naselja Bistrica pri Tržiču
– izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč
12574
Odlok o programu opremljanja in merilih za odme‑
ro komunalnega prispevka za območje urejanja
naselja Zvirče – izboljšanje opremljenosti stavbnih
zemljišč
12576

12573
12574
12574
12574

12582
12582
12587
12589
12590
12592
12592
12592
12593

POPRAVKI

4116.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor
za leto 2009
12571

TRŽIČ

VOJNIK

12569
12570
12570

4093.

TREBNJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or‑
ganizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Tržič
12579
Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa
v Občini Tržič
12579
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado‑
mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2010
12581

4104.
4105.

12565

ŠEMPETER - VRTOJBA

12603

Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju
plačil staršev in počitniški rezervaciji
12581

4112.

4090.

Stran

4103.

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodar‑
ske javne službe odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Rogaška Slatina
12558

4088.
4089.

4099.

4102.

MAJŠPERK

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Maj‑
šperk za leto 2008
12554
Odlok o porabi proračunske rezerve
12555
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2009
12555

Odlok o občinskih taksah v Občini Straža
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premo‑
ženja Občine Straža s stvarnimi služnostmi
Sklep o cenah najemnin grobov v Občini Straža
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4092.

4101.

94 / 20. 11. 2009 /

Popravek Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih
olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
12601

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 94/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2881
2920
2929
2931
2937
2938
2938
2938
2943
2944
2944
2944
2948
2949
2951
2952
2953
2953
2953
2953

Stran

12604 /
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