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DRŽAVNI ZBOR
278.

Avtentična razlaga prvega in drugega odstavka
39. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(ORZVKD39)

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10)
je Državni zbor na seji dne 3. februarja 2011 sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O
prvega in drugega odstavka 39. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine
(ORZVKD39)
v naslednjem besedilu:
»Pogoji za upravičenost do nadomestila iz prvega in drugega odstavka 39. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) so izpolnjeni v tistih primerih, ko se je stvar že pred razglasitvijo za kulturni spomenik
uporabljala za gospodarsko dejavnost in se gospodarsko izkoriščala tako, da je lastnik pred omejitvami iz varstvenega režima
z izkoriščanjem stvari pridobival dohodek ali imel zagotovljen
dohodek na podlagi predpisov, ki urejajo dejavnost ali rabo take
stvari, ali kadar varstveni režim določa drugačno gospodarsko
dejavnost ali rabo od tiste pred razglasitvijo.«
Št. 610-01/10-39/9
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EPA 1443-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

279.

Avtentična razlaga druge alineje tretjega
odstavka 4. člena Zakona o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah
v večinski lasti Republike Slovenije
in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ORZPPOGD4)

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10)
je Državni zbor na seji dne 3. februarja 2011 sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O
druge alineje tretjega odstavka 4. člena
Zakona o prejemkih poslovodnih oseb
v gospodarskih družbah v večinski lasti
Republike Slovenije
in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ORZPPOGD4)
v naslednjem besedilu:
»Določbo druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) je potrebno razumeti
tako, da se povprečna bruto plača v družbah v skupini, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije izračuna tako,
da se seštevek vseh stroškov bruto plač družb v skupini (postavka »stroški plač« iz izkaza poslovnega izida, zmanjšana
za stroške plač družb, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije) deli s številom mesecev poslovanja skupine,
dobljeni znesek pa se deli s skupnim povprečnim številom
zaposlenih na podlagi delovnih ur vseh družb v skupini. To
pomeni, da se upoštevajo podatki o stroških plač, povprečnem številu zaposlenih in število mesecev poslovanja tistih
družb, katere so bile konsolidirane v letno poročilo skladno
s 63. in 56. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) in katerih
podatki so izkazani v skupinskih računovodskih izkazih. Pri
tistih družbah, ki niso vključene v konsolidirano letno poročilo za celotno obdobje delovanja skupine, je potrebno narediti
preračun ustreznih skupinskih računovodskih izkazov glede
na število mesecev poslovanja skupine (stroški plač, povprečno število zaposlenih iz delovnih ur).«
Št. 110-01/10-6/6
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EPA 1461-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
280.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Češki
republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Češki republiki
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Češki republiki postavim mag. Smiljano Knez.
Št. 501-03-7/11-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za prenosni
plinovod M3/1 Kalce–Vodice
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku
priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod
M3/1 Kalce–Vodice (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
(2) Priloga te uredbe je grafični del, iz katerega je razvidno
zavarovano območje.
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da
bosta načrtovanje in gradnja prostorskih ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da
bodo za njeno izvedbo potrebni precej večji posegi v pravice
in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih
subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Sprejetje predvidenega državnega prostorskega načrta
za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) temelji na:
– Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04 in 33/07 – ZPNačrt).

ODLOK
o pomilostitvi

(zavarovano območje)

281.

Odlok o pomilostitvi

IZREČENA KAZEN ZAPORA SE ZNIŽA
Antonu Štefanu, roj. 20. 8. 1955 na Breznem vrhu, se
kazen treh (3) let zapora zniža za eno leto.
Št. 725-01-2/10-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
282.

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku
priprave državnega prostorskega načrta
za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03
– ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 –
ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada
Republike Slovenije

4. člen
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča s parcelnimi
številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Blekova vas: 911/11, 911/12, 935/5, 1265, 1178/3,
1181/5, 1200/2, 1264/3, 1264/4, 1264/5, 1265, 1307/1;
– k. o. Dravlje: 109/7, 119/4, 120/5, 120/6, 120/9, 120/10,
134/1, 134/3, 1660/4, 1660/5, 1660/6, 1670/1, 1851;
– k. o. Šentvid nad Ljubljano: 731, 732, 734, 735, 837/2,
861, 862, 863, 864/3, 867/2, 867/3, 878/1, 879/1, 879/3, 880/1,
881, 882, 1087/1, 1087/3, 1087/5, 1087/6, 1087/7, 1087/8,
1088/2.
(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč s parcelnimi
številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Blekova vas: *85, 910/1, 910/2, 910/3, 911/1, 911/2,
911/3, 911/4, 911/10, 932, 934, 935/1, 1173/7, 1176/1, 1178/2,
1179/1, 1179/7, 1180/2, 1180/3, 1180/6, 1180/7, 1181/1, 1181/7,
1181/8, 1181/9, 1188/3, 1192/1, 1193/1, 1193/4, 1193/5, 1195/1,
1196/1, 1197, 1198, 1199, 1200/1, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1212/1, 1258, 1262, 1263, 1264/2, 1267/1,
1267/3, 1267/4, 1267/5, 1267/6, 1268/1, 1270/2, 1290/2,
1307/2, 1307/3, 1612/9, 1638/2, 1660/16, 1661, 1664/1,
1664/4, 1664/5, 1664/6, 1678/1, 1693;
– k. o. Dravlje: 105/4, 109/1, 109/2, 109/3, 109/9, 109/11,
112/1, 118/2, 119/2, 120/1, 120/11, 120/12, 124/26, 131/1,
132/1, 137/3, 153/7, 153/18, 153/20, 1207, 1208, 1209, 1210,
1215, 1216/1, 1218/2, 1222/1, 1222/2, 1223/1, 1660/1, 1660/2,
1660/3, 1667/1;
– k. o. Šentvid nad Ljubljano: 698/1, 698/2, 698/3, 724,
725, 726/1, 727, 728/1, 728/2, 729/2, 730/1, 730/4, 730/5,
730/7, 730/8, 733, 736, 737, 740, 836, 837/1, 837/3, 860/2,
860/3, 864/2, 864/4, 864/7, 864/8, 865/1, 866/1, 867/1, 877/1,
877/4, 883, 887/1, 888, 1020, 1021, 1023, 1024, 1065/1, 1072,
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1074, 1075, 1077, 1078, 1081/1, 1081/2, 1083/1, 1083/2, 1084,
1086, 1087/4, 1088/1, 1089/2, 1094, 1095, 1096, 1103, 1104/2,
1154/1, 1156/1, 1157/3, 1159/1, 1159/2, 1160, 1162, 1164,
1165/1, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1174/8, 1181/1, 1183/2, 1191,
1192/1, 1193/1, 1198/3;
– k. o. Bukovica: 788/1, 805;
– k. o. Vodice: 1202/1.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)

čju,

Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje prostorskih aktov na zavarovanem obmo-

– parcelacija zemljišč in promet z njimi, razen na območjih, na katerih je predvidena komasacija zemljišč,
– izdajanje gradbenih, rudarskih in drugih dovoljenj, katerih namen je poseg v prostor, in
– urejanje novih trajnih nasadov.
6. člen
(veljavnost začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še
eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar
največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega
načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na digitalnem
katastrskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah
v merilu 1 : 2000 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki
omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta
na vpogled na Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje
in prostor, Mestni občini Ljubljana, občinah Logatec in Vodice
ter upravnih enotah Logatec in Ljubljana.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EVA 2010-2511-0171
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga

Stran
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MINISTRSTVA
283.

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi
katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov

Na podlagi 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in
108/09) in v zvezi s tretjim odstavkom 5. člena Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS,
št. 101/05) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o seznamu standardov, ob uporabi katerih
se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam iz prejšnjega člena
nadomesti Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva
skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 120/07).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351032-18/2010
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EVA 2010-2511-0131
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

Stran
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Evrokod – Osnove projektiranja

SIST EN 1990/A1/AC

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1:
General actions – Densities, self-weight, imposed EN 1991-1-1/AC
loads for buildings

EN 1991-1-2

EN 1991-1-2/AC

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1:
General actions – Densities, self-weight, imposed
loads for buildings – National annex
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2:
General actions – Actions on structures exposed
to fire
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2:
General actions – Actions on structures exposed
to fire
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2:
General actions – Actions on structures exposed
to fire – National annex
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3:
General actions – Snow loads
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3:
General actions – Snow loads
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3:
General actions – Snow loads – National annex

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del:
Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna
teža, koristne obtežbe stavb
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del:
Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna
teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni
dodatek
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del:
Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del:
Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del:
Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije
– Nacionalni dodatek
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-3. del:
Splošni vplivi – Obtežba snega
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-3. del:
Splošni vplivi – Obtežba snega
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-3. del:
Splošni vplivi – Obtežba snega – Nacionalni
dodatek

SIST EN 1991-1-1/AC

SIST EN 1991-1-1/A101

SIST EN 1991-1-2

SIST EN 1991-1-2/AC

SIST EN 1991-1-2/A101

SIST EN 1991-1-3

SIST EN 1991-1-3/AC

SIST EN 1991-1-3/A101

EN 1991-1-3/AC

EN 1991-1-3

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1:
General actions – Densities, self-weight, imposed EN 1991-1-1
loads for buildings

EN 1990/A1/AC

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del:
Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna
teža, koristne obtežbe stavb

Eurocode – Basis of structural design

SIST EN 1991-1-1

EVROKOD 1: VPLIVI NA KONSTRUKCIJE

Evrokod – Osnove projektiranja – Dopolnilo
A1 – Nacionalni dodatek

SIST EN 1990/A1/A101

Eurocode – Basis of structural design – National
annex

Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni Eurocode – Basis of structural design National
dodatek
annex

SIST EN 1990/A101

EN 1990/A1

Eurocode – Basis of structural design

Evrokod – Osnove projektiranja – Dopolnilo
A1

SIST EN 1990/A1

EN 1990

Eurocode – Basis of structural design

Referenčni
standard3
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Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

SIST EN 1990

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2
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EVROKOD: OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ

Oznaka slovenskega standarda1
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EN 1991-1-4/AC

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4:
General actions – Wind loads
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4:
General actions – Wind loads – National annex
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5:
General actions – Thermal actions
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5:
General actions – Thermal actions
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5:
General actions – Thermal actions – National
annex
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-6:
General actions – Actions during execution
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-6:
General actions – Actions during execution
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-6:
General actions – Actions during execution –
National annex
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1- 7:
General actions – Accidental actions
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1- 7:
General actions – Accidental actions
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1- 7:
General actions – Accidental actions – National
annex

Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic
EN 1991-2
loads on bridges
Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic
EN 1991-2/AC
loads on bridges
Eurocode 1: Actions on structures – Part 3:
Actions induced by cranes and machinery
Eurocode 1: Actions on structures – Part 4: Silos
and tanks

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del:
Splošni vplivi – Vplivi vetra
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del:
Splošni vplivi – Vplivi vetra – Nacionalni
dodatek
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-5. del:
Splošni vplivi – Toplotni vplivi
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-5. del:
Splošni vplivi – Toplotni vplivi
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-5. del:
Splošni vplivi – Toplotni vplivi – Nacionalni
dodatek
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-6. del:
Splošni vplivi – Vplivi med gradnjo
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-6. del:
Splošni vplivi – Vplivi med gradnjo
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-6.
del: Splošni vplivi – Vplivi med gradnjo –
Nacionalni dodatek
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-7. del:
Splošni vplivi – Nezgodni vplivi
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-7. del:
Splošni vplivi – Nezgodni vplivi
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-7. del:
Splošni vplivi – Nezgodni vplivi – Nacionalni
dodatek
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 2. del:
Prometna obtežba mostov
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 2. del:
Prometna obtežba mostov
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 3. del:
Vpliv žerjavov in drugih strojev
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 4. del:
Silosi in rezervoarji

SIST EN 1991-1-4/AC

SIST EN 1991-1-4/A101

SIST EN 1991-1-5

SIST EN 1991-1-5/AC

SIST EN 1991-1-5/A101

SIST EN 1991-1-6

SIST EN 1991-1-6/AC

SIST EN 1991-1-6/A101

SIST EN 1991-1-7

SIST EN 1991-1-7/AC

SIST EN 1991-1-7/A101

SIST EN 1991-2

SIST EN 1991-2/AC

SIST EN 1991-3

SIST EN 1991-4
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EN 1991-4

Št.

EN 1991-3

EN 1991-1-7/AC

EN 1991-1-7

EN 1991-1-6/AC

EN 1991-1-6

EN 1991-1-5/AC

EN 1991-1-5

EN 1991-1-4/A1

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1 – 4. del: Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4:
Splošni vplivi – Vplivi vetra
General actions – Wind loads

SIST EN 1991-1-4/A1

Referenčni
standard3
EN 1991-1-4

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1 – 4. del: Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4:
Splošni vplivi – Vplivi vetra
General actions – Wind loads

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1991-1-4

Oznaka slovenskega standarda1

Uradni list Republike Slovenije
Stran

757

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

EN 1992-3

Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
1-1: General rules and rules for buildings –
National annex
Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
1-2: General rules – Structural fire design
Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
1-2: General rules – Structural fire design
Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
1-2: General rules – Structural fire design –
National annex
Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
2: Concrete bridges – Design and detailing rules
Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
2: Concrete bridges – Design and detailing rules
Eurocode 2 – Design of concrete structures
– Part 3: Liquid retaining and containment
structures

Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in
pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 1-2. del: Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij
Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 1-2. del: Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij
Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 1-2. del: Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni
dodatek
Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 2. del: Betonski mostovi –
Projektiranje in pravila za konstruiranje
Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 2. del: Betonski mostovi –
Projektiranje in pravila za konstruiranje
Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 3. del: Zadrževalniki tekočin

SIST EN 1992-1-1/A101

SIST EN 1992-1-2

SIST EN 1992-1-2/AC

SIST EN 1992-1-2/A101

SIST EN 1992-2

SIST EN 1992-2/AC

SIST EN 1992-3

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1:
EN 1993-1-1
General rules and rules for buildings
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1:
EN 1993-1-1/AC
General rules and rules for buildings
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1:
General rules and rules for buildings – National
annex

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-1. del: Splošna pravila in pravila za
stavbe
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-1. del: Splošna pravila in pravila za
stavbe
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-1. del: Splošna pravila in pravila za
stavbe – Nacionalni dodatek

SIST EN 1993-1-1/AC

SIST EN 1993-1-1/A101

8 / 7. 2. 2011

SIST EN 1993-1-1

EN 1992-2

EN 1992-1-2/AC

EN 1992-1-2

Št.

EVROKOD 3: PROJEKTIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

EN 1992-2/AC

Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
1-1: General rules and rules for buildings

Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in
pravila za stavbe

SIST EN 1992-1-1/AC

758 /

EN 1992-1-1/AC

Eurocode 2: Design of concrete structures – Part
1-1: General rules and rules for buildings
EN 1992-1-1

Referenčni
standard3

Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in
pravila za stavbe

Naslov standarda v
angleškem jeziku

SIST EN 1992-1-1

EVROKOD 2: PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJ

Oznaka slovenskega standarda1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2:
– 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno
EN 1993-1-2/AC
General rules – Structural fire design
projektiranje
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2:
– 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno General rules – Structural fire design – National
projektiranje – Nacionalni dodatek
annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3:
General rules – Supplementary rules for coldEN 1993-1-3
formed members and sheeting
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3:
General rules – Supplementary rules for coldEN 1993-1-3/AC
formed members and sheeting
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3:
General rules – Supplementary rules for coldformed members and sheeting – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4:
General rules – Supplementary rules for stainless EN 1993-1-4
steels
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4:
General rules – Supplementary rules for stainless
steels – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5:
EN 1993-1-5
Plated structural elements
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5:
EN 1993-1-5/AC
Plated structural elements
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5:
Plated structural elements – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-6:
EN 1993-1-6
Strenght and Stability of Shell Structures

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-3. del: Splošna pravila – Dodatna pravila
za hladnooblikovane tankostenske profile in
pločevine
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-3. del: Splošna pravila – Dodatna pravila
za hladnooblikovane tankostenske profile in
pločevine
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-3. del: Splošna pravila – Dodatna pravila
za hladnooblikovane tankostenske profile in
pločevine – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-4. del: Splošna pravila – Dodatna pravila
za nerjavna jekla
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-4. del: Splošna pravila – Dodatna pravila
za nerjavna jekla – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-5. del: Ploščevinasti konstrukcijski
elementi
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-5. del: Ploščevinasti konstrukcijski
elementi
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-5. del: Ploščevinasti konstrukcijski
elementi – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-6. del: Trdnost in stabilnost lupinastih
konstrukcij

SIST EN 1993-1-2/A101

SIST EN 1993-1-3

SIST EN 1993-1-3/AC

SIST EN 1993-1-3/A101

SIST EN 1993-1-4

SIST EN 1993-1-4/A101

SIST EN 1993-1-5

SIST EN 1993-1-5/AC

SIST EN 1993-1-5/A101

SIST EN 1993-1-6

Referenčni
standard3

SIST EN 1993-1-2/AC

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2:
– 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno
EN 1993-1-2
General rules – Structural fire design
projektiranje

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1993-1-2

Oznaka slovenskega standarda1

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-7:
EN 1993-1-7
Plated structures subject to out of plane loading
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-7:
EN 1993-1-7/AC
Plated structures subject to out of plane loading
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-7:
Plated structures subject to out of plane loading –
National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8:
EN 1993-1-8
Design of joints
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8:
EN 1993-1-8/AC
Design of joints
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8:
Design of joints – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-9:
EN 1993-1-9
Fatigue
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-9:
EN 1993-1-9/AC
Fatigue
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-9:
Fatigue – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-10: Material toughness and through-thickness
propereties
Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-10: Material toughness and through-thickness
propereties
Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-10: Material toughness and through-thickness
propereties – National annex

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-7. del: Pločevinasti konstrukcijski del
obremenjen s prečno obtežbo
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-7. del: Pločevinasti konstrukcijski del
obremenjen s prečno obtežbo
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-7. del: Pločevinasti konstrukcijski del
obremenjen s prečno obtežbo – Nacionalni
dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-8. del: Projektiranje spojev
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-8. del: Projektiranje spojev
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni
dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-9. del: Utrujanje
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-9. del: Utrujanje
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na
žilavost in lamelarni lom
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na
žilavost in lamelarni lom
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede
na žilavost in lamelarni lom – Nacionalni
dodatek

SIST EN 1993-1-7

SIST EN 1993-1-7/AC

SIST EN 1993-1-7/A101

SIST EN 1993-1-8

SIST EN 1993-1-8/AC

SIST EN 1993-1-8/A101

SIST EN 1993-1-9

SIST EN 1993-1-9/AC

SIST EN 1993-1-9/A101

SIST EN 1993-1-10

SIST EN 1993-1-10/AC

SIST EN 1993-1-10/A101

Št.
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EN 1993-1-10/AC
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EN 1993-1-10

Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-6: Strenght and Stability of Shell Structures –
National annex

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-6. del: Trdnost in stabilnost lupinastih
konstrukcij – Nacionalni dodatek

SIST EN 1993-1-6/A101

Referenčni
standard3

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-6:
EN 1993-1-6/AC
Strenght and Stability of Shell Structures

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-6. del: Trdnost in stabilnost lupinastih
konstrukcij

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1993-1-6/AC

Oznaka slovenskega standarda1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-11: Design of structures with tension
components – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-12: Additional rules for the extension of EN
1993 up to steel grades S 700
Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-12: Additional rules for the extension of EN
1993 up to steel grades S 700
Eurocode 3: Design of steel structures – Part
1-12: Additional rules for the extension of EN
1993 up to steel grades S 700 – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 2:
Steel Bridges
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 2:
Steel Bridges
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 2:
Steel Bridges – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3
-1: Towers, masts and chimneys – Towers and
masts
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3
-1: Towers, masts and chimneys – Towers and
masts
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1:
Towers, masts and chimneys – Towers and masts
– National annex

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-11. del: Projektiranje konstrukcij z
nateznimi komponentami – Nacionalni
dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-12. del: Dodatna pravila za razširitev
uporabe EN 1933 za jekla do trdnosti S 700
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-12. del: Dodatna pravila za razširitev
uporabe EN 1933 za jekla do trdnosti S 700
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-12. del: Dodatna pravila za razširitev
uporabe EN 1933 za jekla do trdnosti S 700
– Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 2. del: Jekleni mostovi
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 2. del: Jekleni mostovi
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 2. del: Jekleni mostovi – Nacionalni
dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 3-1. del: Stolpi, jambori in dimniki – Stolpi
in jambori
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 3-1. del: Stolpi, jambori in dimniki – Stolpi
in jambori
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 3-1. del: Stolpi, jambori in dimniki – Stolpi
in jambori – Nacionalni dodatek

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-2:
EN 1993-3-2
– 3-2. del: Stolpi, jambori in dimniki – Dimniki Towers, masts and chimneys – Chimneys

SIST EN 1993-1-11/A101

SIST EN 1993-1-12

SIST EN 1993-1-12/AC

SIST EN 1993-1-12/A101

SIST EN 1993-2

SIST EN 1993-2/AC

SIST EN 1993-2/A101

SIST EN 1993-3-1

SIST EN 1993-3-1/AC

SIST EN 1993-3-1/A101

SIST EN 1993-3-2

Št.

EN 1993-3-1/AC

EN 1993-3-1

EN 1993-2/AC

EN 1993-2

EN 1993-1-12/AC

EN 1993-1-12

EN 1993-1-11/AC

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-11: Design of structures with tension
components

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-11. del: Projektiranje konstrukcij z
nateznimi komponentami

SIST EN 1993-1-11/AC

EN 1993-1-11

Referenčni
standard3

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-11: Design of structures with tension
components

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 1-11. del: Projektiranje konstrukcij z
nateznimi komponentami

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1993-1-11

Oznaka slovenskega standarda1

Uradni list Republike Slovenije
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Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-2:
EN 1993-4-2
Tanks
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-2:
EN 1993-4-2/AC
Tanks
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-2:
Tanks – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-3:
EN 1993-4-3
Pipelines
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-3:
EN 1993-4-3/AC
Pipelines
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-3:
Pipelines – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5:
Piling
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5:
Piling
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5:
Piling – National annex
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 6:
Crane supporting structures
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 6:
Crane supporting structures
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 6:
Crane supporting structures – National annex

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-2. del: Rezervoarji
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-2. del: Rezervoarji
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-2. del: Rezervoarji – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-3. del: Cevovodi
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-3. del: Cevovodi
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-3. del: Cevovodi – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 5. del: Pilotiranje
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 5. del: Pilotiranje
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 5. del: Pilotiranje – Nacionalni dodatek
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 6. del: Žerjavne proge
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 6. del: Žerjavne proge
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 6. del: Žerjavne proge – Nacionalni
dodatek

SIST EN 1993-4-2

SIST EN 1993-4-2/AC

SIST EN 1993-4-2/A101

SIST EN 1993-4-3

SIST EN 1993-4-3/AC

SIST EN 1993-4-3/A101

SIST EN 1993-5

SIST EN 1993-5/AC

SIST EN 1993-5/A101

SIST EN 1993-6

SIST EN 1993-6/AC

SIST EN 1993-6/A101

SIST EN 1994-1-1

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del:
Splošna pravila in pravila za stavbe

EN 1994-1-1

EN 1993-6/AC

EN 1993-6

EN 1993-5/AC

8 / 7. 2. 2011

Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 1-1: General rules and
rules for buildings

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-1:
Silos- National annex

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-1. del: Silosi – Nacionalni dodatek

SIST EN 1993-4-1/A101

Št.

EVROKOD 4: PROJEKTIRANJE SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-1:
EN 1993-4-1/AC
Silos

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-1. del: Silosi

SIST EN 1993-4-1/AC

762 /

EN 1993-5

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-1:
EN 1993-4-1
Silos

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
– 4-1. del: Silosi

Referenčni
standard3

SIST EN 1993-4-1

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij Eurocode 3: Design of steel structures – Part
– 3-2. del: Stolpi, jambori in dimniki – Dimniki 3-2: Towers, masts and chimneys – Chimneys –
– Nacionalni dodatek
National annex

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1993-3-2/A101

Oznaka slovenskega standarda1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 1-2: General rules –
Structural fire design
Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 1-2: General rules –
Structural fire design
Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 1-2: General rules –
Structural fire design – National annex
Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 2: General rules and
rules for bridges
Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 2: General rules and
rules for bridges
Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 2: General rules and
rules for bridges – National annex

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del:
Splošna pravila – Požarnoodporno
projektiranje
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del:
Splošna pravila – Požarnoodporno
projektiranje
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del:
Splošna pravila – Požarnoodporno
projektiranje – Nacionalni dodatek
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 2. del:
Splošna pravila in pravila za mostove
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 2. del:
Splošna pravila in pravila za mostove
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 2. del:
Splošna pravila in pravila za mostove –
Nacionalni dodatek

SIST EN 1994-1-1/A101

SIST EN 1994-1-2

SIST EN 1994-1-2/AC

SIST EN 1994-1-2/A101

SIST EN 1994-2

SIST EN 1994-2/AC

SIST EN 1994-2/A101

EN 1995-1-1/A1
EN 1995-1-1/AC

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij
1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – Eurocode 5: Design of timber structures – Part
1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe 1-1: General rules and rules for buildings
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – Eurocode 5: Design of timber structures – Part
1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe 1-1: General rules and rules for buildings
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – Eurocode 5: Design of timber structures – Part
1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe 1-1: General rules and rules for buildings –
– Nacionalni dodatek
National annex

SIST EN 1995-1-1/A1

SIST EN 1995-1-1/AC

SIST EN 1995-1-1/A101

EN 1995-1-1

EN 1994-2/AC

EN 1994-2

EN 1994-1-2/AC

EN 1994-1-2

EN 1994-1-1/AC

Referenčni
standard3

Št.

SIST EN 1995-1-1

Eurocode 5: Design of timber structures – Part
1-1: General rules and rules for buildings

Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 1-1: General rules and
rules for buildings – National annex

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del:
Splošna pravila in pravila za stavbe –
Nacionalni dodatek

EVROKOD 5: PROJEKTIRANJE LESENIH KONSTRUKCIJ

Eurocode 4: Design of composite steel and
concrete structures – Part 1-1: General rules and
rules for buildings

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih
konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del:
Splošna pravila in pravila za stavbe

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1994-1-1/AC

Oznaka slovenskega standarda1

Uradni list Republike Slovenije
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Eurocode 5: Design of timber structures – Part
1-2: General rules – Structural fire design
Eurocode 5: Design of timber structures – Part
1-2: General rules – Structural fire design –
National annex

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij
– 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij
– 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni
dodatek
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 2:
2. del: Mostovi
Bridges
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 2:
2. del: Mostovi – Nacionalni dodatek
Bridges – National annex

SIST EN 1995-1-2/AC

SIST EN 1995-1-2/A101

SIST EN 1995-2

SIST EN 1995-2/A101

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
– 1-1. del: Pravila za armirano in nearmirano 1-1: General rules for reinforced and unreinforced EN 1996-1-1/AC
zidovje
masonry structures
EN 1996-1-2

EN 1996-1-2/AC

EN 1996-2

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij –
Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno
1-2: General rules – Structural fire design
projektiranje
Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
Eurocode 6 – Design of masonry structures –
– 1-2 del: Splošna pravila – Požarnoodporno
Part 1-2: General rules – Structural fire design
projektiranje
Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
2: Design considerations, selection of materials
and execution of masonry
Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
2: Design considerations, selection of materials
and execution of masonry

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
– 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire
materialov in izvedba zidovja
Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
– 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire
materialov in izvedba zidovja

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
– 3. del: Poenostavljene računske metode za 3: Simplified calculation methods for unreinforced EN 1996-3
nearmirane zidane konstrukcije
masonry structures
Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
– 3. del: Poenostavljene računske metode za 3: Simplified calculation methods for unreinforced EN 1996-3/AC
nearmirane zidane konstrukcije
masonry structures

SIST EN 1996-1-1/AC

SIST EN 1996-1-2

SIST EN 1996-1-2/AC

SIST EN 1996-2

SIST EN 1996-2/AC

SIST EN 1996-3

SIST EN 1996-3/AC
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Eurocode 6: Design of masonry structures – Part
– 1-1. del: Pravila za armirano in nearmirano 1-1: General rules for reinforced and unreinforced EN 1996-1-1
zidovje
masonry structures
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slovenskem jeziku2

SIST EN 1995-1-2

Oznaka slovenskega standarda1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1:
General rules – National annex
Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1:
General rules
Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2:
Ground investigation and testing
Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2:
Ground investigation and testing

Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1.
del: Splošna pravila – Nacionalni dodatek
Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1.
del: Splošna pravila
Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 2.
del: Preiskovanje in preskušanje tal
Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 2.
del: Preiskovanje in preskušanje tal

SIST EN 1997-1/A101

SIST EN 1997-1/AC

SIST EN 1997-2

SIST EN 1997-2/AC

EN 1998-1/AC

EN 1998-3

EN 1998-3/AC

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni resistance – Part 1: General rules, seismic
vplivi in pravila za stavbe
actions and rules for buildings
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni
resistance – Part 1: General rules, seismic
vplivi in pravila za stavbe – Nacionalni
actions and rules for buildings – National annex
dodatek
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 2: Bridges
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 2: Bridges
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 2: Bridges
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 2: Bridges – National annex
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 3: Assessment and retrofitting
of buildings
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 3: Assessment and retrofitting
of buildings

Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na
potresnih področjih – 2. del: Mostovi
Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na
potresnih področjih – 2. del: Mostovi
Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na
potresnih področjih – 2. del: Mostovi
Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na
potresnih področjih – 2. del: Mostovi –
Nacionalni dodatek
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb

SIST EN 1998-1/AC

SIST EN 1998-1/A101

SIST EN 1998-2

SIST EN 1998-2/A1

SIST EN 1998-2/AC

SIST EN 1998-2/A101

SIST EN 1998-3

SIST EN 1998-3/AC

EN 1998-2/AC

EN 1998-2/A1

EN 1998-2

EN 1998-1

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni resistance – Part 1: General rules, seismic
vplivi in pravila za stavbe
actions and rules for buildings

EN 1997-2/AC

EN 1997-2

EN 1997-1/AC

EN 1997-1

Referenčni
standard3

SIST EN 1998-1

EVROKOD 8: PROJEKTIRANJE POTRESNOODPORNIH KONSTRUKCIJ

Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1:
General rules

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1.
del: Splošna pravila

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1997-1

EVROKOD 7: GEOTEHNIČNO PROJEKTIRANJE

Oznaka slovenskega standarda1
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Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 4: Silos, tanks and pipelines
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 4: Silos, tanks and pipelines –
National annex
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 5: Foundations, retaining
structures and geotechnical aspects
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 5: Foundations, retaining
structures and geotechnical aspects – National
annex

Eurocode 8: Design of structures for earthquake
EN 1998-6
resistance – Part 6: Towers, masts and chimneys
Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 6: Towers, masts and chimneys
– National annex

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 4. del: Silosi, rezervoarji in
cevovodi
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 4. del: Silosi, rezervoarji in
cevovodi – Nacionalni dodatek
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne
konstrukcije in geotehnični vidiki
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne
konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni
dodatek
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki
Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki –
Nacionalni dodatek

SIST EN 1998-4

SIST EN 1998-4/A101

SIST EN 1998-5

SIST EN 1998-5/A101

SIST EN 1998-6

SIST EN 1998-6/A101

Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-1: General structural rules
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-1: General structural rules
Eurocode 9: Design of aluminium structures
– Part 1-1: General structural rules – National
annex
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-2: Structural fire design
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-2: Structural fire design

Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-1. del: Splošna pravila
za konstrukcije
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-1. del: Splošna pravila
za konstrukcije
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-1. del: Splošna pravila
za konstrukcije – Nacionalni dodatek
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-2. del: Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-2. del: Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij

SIST EN 1999-1-1

SIST EN 1999-1-1/A1

SIST EN 1999-1-1/A101

SIST EN 1999-1-2

SIST EN 1999-1-2/AC

EN 1999-1-2AC
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– Nacionalni dodatek
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Eurocode 9: Design of aluminium structures
– Part 1-3: Structures susceptible to fatigue –
National annex
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
Eurocode 9: Design of aluminium structures
– Part 1-4: Cold-formed structural sheeting –
National annex
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-5: Shell structures
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-5: Shell structures
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-5: Shell structures – National annex

Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-3. del: Konstrukcije
občutljive na utrujanje – Nacionalni dodatek
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-4. del: Hladno
oblikovane konstrukcijske pločevine
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-4. del: Hladno
oblikovane konstrukcijske pločevine
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-4. del: Hladno
oblikovane konstrukcijske pločevine –
Nacionalni dodatek
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-5. del: Lupinaste
konstrukcije
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-5. del: Lupinaste
konstrukcije
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-5. del: Lupinaste
konstrukcije – Nacionalni dodatek

SIST EN 1999-1-3/A101

SIST EN 1999-1-4

SIST EN 1999-1-4/AC

SIST EN 1999-1-4/A101

SIST EN 1999-1-5

SIST EN 1999-1-5/AC

SIST EN 1999-1-5/A101

A1
AC
A101

3

2

EN 1999-1-5/AC

EN 1999-1-5

EN 1999-1-4AC

EN 1999-1-4

EN 1999-1-3

Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST) ter oznake in
številke privzetega standarda (EN).
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde
Referenčni standard (EN)
Dodatek k osnovnemu standardu (npr. A1 Je dodatek k EN standardu)
Popravek osnovnega standarda
Nacionalni dodatek k osnovnemu standardu

Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-3. del: Konstrukcije
občutljive na utrujanje

SIST EN 1999-1-3

Referenčni
standard3

Št.

1

Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-2: Structural fire design – National annex

Naslov standarda v
angleškem jeziku

SIST EN 1999-1-2/A101

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz
aluminijevih zlitin – 1-2. del: Projektiranje
požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni
dodatek
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
284.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na 3. ožjem
območju občine Šenčur

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-26/2010-11/ZP-44, z dne 13. 1. 2011, družba
RP PLIN d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na 3. ožjem območju občine Šenčur, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na 3. ožjem območju
občine Šenčur
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo
in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega
plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina
glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za 3. ožje območje občine Šenčur
na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba RP PLIN d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,1826 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Fiksni del
Cena moči
(EUR/kW)

Variabilni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal (EUR/
mesec)

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

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

3,0000

0,1600

CDK2

201-500

3,0000

0,1600

CDK3

501-1.500

4,5000

0,1600

CDK4

1.501-2.500

7,0000

0,1600

CDK5

2.501-4.500

13,0000

0,1300

CDK6

4.501-10.000

28,0000

0,0000

0,1300

CDK7

10.001-30.000

79,0000

0,0000

0,1300

CDK8

30.001-70.000

184,0000

0,0000

0,1300

CDK9

70.001-100.000

260,0000

0,0000

CDK10

0,0000

0,1200

100.001-200.000

0,0000

0,1100

CDK11

200.001-600.000

0,0000

0,1000

CDK12

600.001-1.000.000

0,0000

0,1000

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,0000

0,0900

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,0000

0,0800

CDK15

Nad 15.000.000

0,0000

0,0700

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje, umerja in v
skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilnih naprav
(VL) znaša 2,5000 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne
umerja (VN) znaša 0,8000 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu)
znaša 1,5000 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
3. ožjem območju občine Šenčur (Uradni list RS, št. 62/10).
8. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OM MRP-2011-6
Šenčur, dne 23. decembra 2010
EVA 2011-2111-0031
RP PLIN d.o.o.
Sabina Fašmon Muznik l.r.

285.

Splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za 3. ožje območje občine Šenčur

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) družba RP PLIN d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208
Šenčur, kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po
pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Šenčur, št. 06202/10-02 z dne 25. 11. 2010 in soglasja sveta Javne agencije
Republike Slovenije za energijo št. 25-16/2010-2/ZP-22 z dne
19. 1. 2011, izdaja

S P L O Š N E   P O G O J E
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za 3. ožje območje
občine Šenčur
1. PREDMET IN VELJAVNOST
1. člen
(1) S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega plina,
uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega plina.
(2) Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način
priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko
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omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
(3) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja RP PLIN d.o.o., Poslovna cona
A 2, 4208 Šenčur, za 3. ožje območje občine Šenčur, ki obsega
območje južno in ob regionalni cesti Kranj–Brnik.
2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem 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,
ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in
po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih
odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje in druge naprave,
potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja;
– 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 zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje
gospodarske ali poklicne dejavnosti,
– končni odjemalec: je fizična ali pravna oseba, 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 je na podlagi
pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za
nadaljnjo prodajo,
– odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se
meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec 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 distribucijskega 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 spremembo,
– predajno mesto: je točka, na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju,
na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega
plina,
– priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo,
– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja,
zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z
izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo,
– priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
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– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, 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 odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem
časovnem obdobju, ki je analitično določena,
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja
odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
3. LASTNIŠTVO NAPRAV

terja.

3. člen
(1) Distribucijsko omrežje je v lasti sistemskega opera-

(2) Notranje plinske napeljave so v lasti končnega odjemalca.
(3) Distribucijsko omrežje upravlja sistemski operater.
4. IZDAJANJE SOGLASIJ
4. člen
Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozitivno mnenje in
ga izda sistemski operater za odobritev izvedbe posamezne
aktivnosti.
5. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energetskim zakonom, zakonom, ki ureja graditev objektov, sistemskimi obratovalnimi navodili, tem aktom in drugimi zakoni ter
podzakonskimi predpisi.
(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postopku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljavnosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskim predpisom, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti
krajša od enega leta.
6. člen
Sistemski operater izdaja na podlagi Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom občine
Šenčur, predpisov, ki urejajo njegovo delovanje, zakona, ki
ureja graditev objektov, zakona o prostorskem načrtovanju ter
na podlagi Energetskega zakona, naslednje dokumente:
1. projektne pogoje,
2. soglasje k projektnim rešitvam,
3. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
4. smernice za načrtovanje prostorske ureditve,
5. mnenja k prostorskim aktom,
6. soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda.
7. člen
Pogoji za pridobitev posameznega dokumenta so:
1. projektni pogoji: izdelana idejna zasnova;
2. soglasje k projektnim rešitvam: predhodno izdani projektni pogoji, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s projektnimi pogoji;
3. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje:
ustrezne razpoložljive zmogljivosti distribucijskega omrežja,
lastništvo objekta, pisno soglasje ostalih lastnikov v večstanovanjskih objektih v primeru skupne notranje plinske napeljave,
izpolnjevanje tehničnih pogojev;
4. smernice za načrtovanje prostorske ureditve: izdelan
osnutek prostorskega akta;
5. mnenja k prostorskim aktom: izdelan predlog prostorskega akta;
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6. soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda: predložen
opis in lokacija predvidenega posega.
8. člen
Listine in dokumentacija za pridobitev posameznega dokumenta iz 6. člena, ki jih je potrebno predložiti so:
1. projektni pogoji: vloga z osnovnimi podatki o investitorju, podatki o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, idejna zasnova s predpisanimi sestavinami;
2. soglasje k projektnim rešitvam: vloga za izdajo soglasja, del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
predmet soglašanja;
3. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje: vloga za izdajo soglasja, del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma projekt za izvedbo v delu, ki se nanaša na
plinske instalacije, dokazilo o lastništvu objekta ali pisno soglasje lastnikov oziroma solastnikov objekta, soglasje lastnikov
drugih zemljišč v primeru poseganja v tuje zemljišče pri gradnji
priključka;
4. smernice za načrtovanje prostorske ureditve: poziv za
izdajo smernic, osnutek prostorskega akta;
5. mnenje k prostorskim aktom: poziv za izdajo mnenja,
predlog prostorskega akta;
6. soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda: vloga za
izdajo soglasja, opis in lokacija predvidenega posega.
Poleg naštetih dokumentov, lahko sistemski operater zahteva še druge dokumente, ki jih potrebuje za izdajo soglasja.
9. člen
Veljavnost soglasij je eno leto od izdaje. Veljavnost soglasij se lahko podaljša še za eno leto v kolikor stranka poda vlogo
za podaljšanje najkasneje trideset dni pred iztekom veljavnosti
in v kolikor se okoliščine ob izdaji soglasja niso bistveno spremenile.
5. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA
10. člen
Pri zamenjavi naprave za regulacijo tlaka zemeljskega
plina zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi
povečanega obsega oskrbe končnega odjemalca stroški dobave in vgradnje naprave bremenijo končnega odjemalca.
6. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE
IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA DO NAPELJAVE
11. člen
(1) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzročati 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 izvajajo drugi posegi in postopki, povezani
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. Kolikor končni odjemalec tega ne omogoči, lahko sistemski operater po predhodnem
obvestilu ustavi distribucijo zemeljskega plina skladno z določili
Energetskega zakona.
(4) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko sistemski
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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, zaplinjanje in poučitev končnega odjemalca o pravilnem ravnanju
z napravami in napeljavami zemeljskega plina, ki so v lasti in
upravljanju končnega odjemalca.
7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
12. člen
(1) Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko
omrežje ali njeno spremembo pridobiti soglasje sistemskega
operaterja za priključitev.
(2) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi pri:
– spremembi ali rekonstrukciji priključka,
– spremembi tehničnih karakteristik priključnega plinovoda,
– združevanju več priključkov ali izvedbi dodatnega priključka.
(3) Na enem priključnem plinovodu je lahko priključenih
več odjemnih mest, medtem ko na posameznem odjemnem
mestu prevzema plin le en končni odjemalec.
(4) Skupna kotlovnica z enim odjemnim mestom v večstanovanjski stavbi ali kot del druge stavbe, ki služi večstanovanjski stavbi kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim
nepremičninam, se obravnava kot en končni odjemalec.
13. 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
za izdajo soglasja za priključitev, ki mora vsebovati vsaj:
– osnovne podatke o vlagatelju vloge za izdajo soglasja,
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma pravici razpolaganja z objektom,
– podatke o plinskih napravah in napeljavah,
– želeno mesto priključitve,
– datum predvidenega začetka uporabe priključka,
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega
plina.
(3) Sistemski operater lahko zavrne soglasje, 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,
– je na obstoječem priključku že priključen drug končni
odjemalec,
– če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila
nastanek nesorazmernih stroškov, ki jih uporabnik ni pripravljen
kriti sam.
14. člen
(1) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pogoji
za priključitev, mesto in predviden čas priključitve, plačilo morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in tehnični pogoji
v skladu s predpisi.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za priključitev, vendar zaradi nesorazmernih stroškov priključitev ni upravičena, 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 največ dve leti. V tem
času lahko uporabnik sklene pogodbo o priključitvi s sistemskim operaterjem, sistemski operater pa ga je dolžan priključiti
na distribucijsko omrežje v skladu s pogoji iz soglasja za priključitev.
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15. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski operater 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 napeljave,
– mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– potrebni obseg del ter rok izvedbe priključka,
– predvideni rok sklenitve pogodbe o dostopu in predvideni začetek uporabe distribucijskega omrežja,
– glavne tehnične lastnosti priključka,
– morebitne stroške priključitve, če bi priključitev povzročila sistemskemu operaterju nesorazmerne stroške.
(2) Za sklenitev pogodbe o priključitvi uporabnik posreduje sistemskemu operaterju potrebne podatke.
16. člen
Sistemski operater zagotavlja uporabniku neposredno fizično priključitev na omrežje z izvedbo priključnega plinovoda
in vgradnjo merilne naprave. Za ta dela lahko pooblasti tudi
druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu
in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
17. člen
(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske
zaporne pipe na dostopnem mestu, to je na točki vstopa priključnega plinovoda v zgradbo ali v bližini tega. Glavna plinska
zaporna pipa mora biti vedno dostopna sistemskemu operaterju, intervencijskim službam in končnemu odjemalcu.
(2) Uporabnik mora dovoliti odstranitev priključnega plinovoda in potrebnih glavnih plinovodov po preteku treh let po
prenehanju pogodbe o dostopu, če je to potrebno.
(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.
8. DOSTOP DO OMREŽJA
18. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo
o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega omrežja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.
(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distribucijskega 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 odjemalec s pogodbo o dostopu, ne more biti večja, kot jo omogoča
priključek, za katerega je izdano soglasje za priključitev.
(4) 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.
19. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega
omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju predložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe
o dostopu:
– ime in naziv končnega odjemalca,
– datum začetka in konca distribucije zemeljskega plina,
– 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 70.001 Sm3 in več,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm3,
za naslednje leto,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina za določitev obremenitvenega profila,
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– želeni najnižji in najvišji tlak na prevzemnem in predajnem mestu,
– navedbo dobavitelja zemeljskega plina in pripadajoče
bilančne skupine,
– želene posebnosti zunaj določil tega akta.
(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja
dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca,
mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.
20. člen
(1) Sistemski operater mora na podlagi podatkov, posredovanih v zahtevi za dostop, preveriti pretočno-tlačne
razmere v distribucijskem omrežju, možnost ali nemožnost
dostopa, dan, od katerega je mogoč začetek uporabe dostopa in morebitne dograditve ali rekonstrukcije distribucijskega
omrežja.
(2) Če pride pri končnem odjemalcu do spremembe tehničnih podatkov ali pogojev, določenih v pogodbi o dostopu,
mora končni odjemalec vložiti pri sistemskem operaterju novo
zahtevo za dostop do omrežja.
21. člen
(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom
uporabe distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o dostopu
do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 19. 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 odstopanje,
– 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 posredovanja 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.
22. 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 15 dneh po
prejemu.
(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, dobava plina ni
mogoča.
23. člen
(1) Če dostop do distribucijskega omrežja ni mogoč, sistemski operater pošlje končnemu odjemalcu obvestilo o zavrnitvi 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
odjemalec v tem roku ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se
šteje, da je dostop do distribucijskega omrežja zavrnjen.
24. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati
takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko sistemski operater glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop do distri-
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bucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev
obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega mesta.
25. člen
(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o dostopu so dovoljene le v pisni obliki in s soglasjem obeh pogodbenih strank.
(2) Končni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, mora sistemskemu operaterju sporočiti vse morebitne
spremembe podatkov iz 21. člena tega akta, ki nastanejo po
sklenitvi pogodbe o dostopu, skupaj z dokazili o nastalih spremembah. Spremembe sporoči pisno v 15 dneh po nastanku
sprememb.
26. člen
V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o
dostopu, sklenjene med dosedanjim končnim odjemalcem in
sistemskim operaterjem. Univerzalni pravni naslednik končnega odjemalca, je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti
sistemskega operaterja o nastali spremembi.
27. člen
(1) V primeru odsvojitve stavbe ali dela stavbe, v katero
se distribuira zemeljski plin in katere lastnik je dosedanji končni
odjemalec, se pogodba o dostopu lahko prenese na pravno ali
fizično osebo, ki je na podlagi pravnega posla pridobila lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe. Dosedanji in novi končni
odjemalec sta dolžna o prenosu pogodbe 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 oziroma registrsko številko in davčno številko novega končnega
odjemalca,
– priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov predajnega mesta iz pogodbe o dostopu,
– podpisano izjavo novega končnega odjemalca na
obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno
pogodbeno razmerje,
– podpisano izjavo dosedanjega in novega končnega
odjemalca o stanju števca na dan prenosa.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem na novega končnega
odjemalca takoj, ko sistemski operater privoli v prenos pogodbe.
Privolitev mora biti dana v pisni obliki. Če sistemski operater ne
privoli v prenos pogodbe, mora o tem obvestiti novega in dosedanjega končnega odjemalca ter navede razlog zavrnitve.
28. 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,
– 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 neupravičenega 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.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljskega 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 neupravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.
9. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA
29. člen
(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri predaji zemeljskega plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin sistemskemu operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost
sistemskega 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 prejšnjega 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 zemeljskega 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 dokazno breme na strani dobavitelja.
30. člen
(1) Nazivna moč trošila je moč, ki jo deklarira proizvajalec
naprave in je zapisana na napravi oziroma v tehnični dokumentaciji trošila.
(2) Priključna moč trošil na odjemnem mestu je enaka
vsoti nazivnih moči plinskih trošil.
(3) Obračunska moč je pogodbeno dogovorjena moč trošil na odjemnem mestu in je lahko enaka ali manjša od vsote
nazivnih moči plinskih trošil, ki imajo možnost oskrbe s plinom
prek odjemnega mesta. V tem primeru mora biti odjem takega
odjemnega mesta merjen s tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega plina.
(4) Sistemski operater za potrebe obračuna omrežnine
upošteva obračunsko moč trošil uporabnika.
10. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU
31. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi 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) Redne preglede merilne naprave v zakonsko določenem roku in zamenjavo dotrajane merilne naprave opravlja
sistemski operater v skladu s predpisi.
(5) 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.
(6) Sistemski operater in končni odjemalec imata poleg
rednih pregledov vedno pravico nadzirati točnost merilne naprave. Če se pri preizkusu na zahtevo končnega odjemalca
izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja,
bremenijo stroški pregleda sistemskega operaterja, v nasprotnem primeru pa končnega odjemalca.
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(7) 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
na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ
12 mesecev od dneva, ko so bile ugotovljene nepravilnosti.
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 predanega
zemeljskega plina.
(8) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvede tako, da se predane količine zemeljskega 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 distribucije zemeljskega plina, vendar ne za več kot
12 mesecev.
(9) Če gre za novega končnega odjemalca, se v primeru
iz prejšnjega odstavka poraba določi na podlagi primerljivega
odjema.
(10) Sistemski operater plombira posamezne dele merilne naprave. Nepooblaščeno odstranjene plombe sistemski
operater nadomesti in lahko pri tem nastale stroške zaračuna
končnemu odjemalcu.
(11) Nepooblaščeno odstranjena plomba se lahko šteje
kot neupravičen odjem. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je končni odjemalec odjemal zemeljski plin v času,
ko merilno mesto ni bilo plombirano.
32. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odjemalca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca
ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec dolžan
na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu operaterju 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 merilne naprave, mu sistemski operater določi količino predanega
zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemeljskega plina za obdobje najmanj enega leta.
11. OBREMENITVENI PROFILI
33. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu določi obremenitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto sistemski operater določi končnemu odjemalcu lastni
obremenitveni profil.
V primeru vgrajene merilne naprave brez tarifne spominske enote sistemski operater določi končnemu odjemalcu
standardni obremenitveni profil.
(3) Če sistemski operater ne določi standardnega obremenitvenega profila, se upošteva postopek določanja odjema
zemeljskega plina po odjemnih mestih v skladu s predpisi, ki
urejajo delovanje trga z zemeljskim plinom.
12. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA
34. 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.
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(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 plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu. 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 le-tega ugovarja do datuma njegove zapadlosti. Ugovor
ne zadrži plačila nespornega dela računa.
35. 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
300 Sm3 znaša obračunsko obdobje eno leto, obdobje izstavljanja računov je en mesec,
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo nad
300 Sm3 do 100.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje en mesec, obdobje izstavljanja računov je en mesec,
– z za končne odjemalce s predvideno letno porabo nad
100.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje en mesec, obdobje
izstavljanja računov je 15 dni.
(3) Sistemski operater končnemu odjemalcu, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu s prejšnjim odstavkom eno
leto, izstavlja zaporedne mesečne račune za 1/12 predvidene
letne porabe.
(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 odčitka merilne naprave, ki jih zagotavlja končni odjemalec mesečno, v dogovorjenem roku in načinu. Če končni
odjemalec ne sporoči odčitka merilne naprave pravočasno,
sistemski operater izstavi račun za računsko določeno pričakovano porabo v skladu s prejšnjim odstavkom. Sistemski
operater lahko preveri pravilnost posredovanega odčitka merilne naprave. Če sistemski operater ugotovi, da je posredovani
odčitek nepravilen, stroški odčitavanja bremenijo 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 odčitavanja merilnih naprav in s tem sporazumno določita krajše
obračunsko obdobje.
36. 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.
37. člen
(1) Če končni odjemalec v 15 dneh po zapadlosti posameznega računa tega ne poravna, ga sistemski operater z opominom 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 prejema obvestila o ustavitvi distribucije zemeljskega plina do
dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko sistemski
operater ustavi distribucijo zemeljskega plina zaradi neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene za uporabo omrežja.
(4) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev, sistemski operater ponovno omogoči distribucijo zemeljskega plina na stroške
končnega odjemalca.
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13. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA
38. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dolžna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativnosti 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
odjemalca 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 pridobitve 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 zemeljskega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O predvideni 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 odjemalcev, 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
39. 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 stroškov, ki nastanejo v postopku zamenjave.
40. 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 predhodnega meseca.
41. 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 zemeljskega plina, da v imenu končnega odjemalca uredi zamenjavo
dobavitelja.
(2) Dobavitelji lahko imajo standardizirane vloge za zamenjavo dobavitelja, ki so končnim odjemalcem dostopne na
njihovih spletnih straneh.
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42. člen
(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odjemalca, 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 odstavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave dobavitelja.
43. člen
Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti gospodinjskega odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh
po prejemu vloge iz 41. člena tega akta.
44. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 42. 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.
45. 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 prejeta 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 odstopa 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 odpoved obstoječe pogodbe o dobavi.
(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi novi dobavitelj prijavi 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.
46. člen
Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene več
pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave, sistemski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva vrstni
red prispelih obvestil iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.
47. člen
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, odčita stanje merilnih naprav končnega odjemalca, za katere se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke vključno
s podatki o uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih sistemskih
storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred menjavo, če
so povezani z zaračunavanjem teh stroškov obstoječemu dobavitelju, 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 zamenjave dobavitelja. Pri določitvi števčnega stanja
merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja se
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upošteva standardni obremenitveni profil odjema končnega
odjemalca.
(3) Na podlagi dogovora končni odjemalec sistemskemu
operaterju sporoči števčno stanje merilne naprave na dan dejanske 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 naprave presegajo obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja
zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.
48. člen
Ugotovljeno števčno stanje merilne naprave je stanje, na
podlagi katerega obstoječi dobavitelj končnemu odjemalcu zaračuna 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
49. člen
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v stanovanjski,
poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri
poraba zemeljskega plina za več pravnih in/ali fizičnih oseb
skupaj. V tem primeru se več pravnih in/ali fizičnih oseb, ki odjemajo zemeljski plin na skupnem odjemnem mestu, obravnava
kot en končni odjemalec.
50. člen
Pravne in/ali fizične osebe, ki se v skladu s prejšnjim členom obravnavajo kot en končni odjemalec, sklenejo z dobaviteljem zemeljskega plina le eno pogodbo o dobavi zemeljskega
plina za skupno odjemno mesto.
51. člen
(1) Sistemski operater sklene za skupno odjemno mesto
eno pogodbo o dostopu s končnim odjemalcem iz 49. člena.
(2) Sistemski operater izstavlja račune končnemu odjemalcu skladno s pogodbo o dostopu.
(3) Odpoved pogodbe o dostopu za skupno odjemno
mesto velja, če jo pisno poda končni odjemalec iz 49. člena na
podlagi pisnega sporazuma pravnih in/ali fizičnih oseb. Z dnem
prejema odpovedi začne teči odpovedni rok.
16. POGODBA O DOBAVI
52. člen
(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospodinjski odjemalec oziroma potrošnik, mora vsebovati vsaj:
– naziv in naslov dobavitelja,
– ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
– vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
– vrste morebitnih dodatnih vzdrževalnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in
stroških vzdrževanja,
– 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
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strani in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Gospodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbenimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku
oziroma pooblaščencu.
53. člen
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o nameravani 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 gospodinjskemu 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 računom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.
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ter pri odjemnih mestih z letnim odjemom zemeljskega plina
100.001 Sm³ in več tudi največji pogodbeni dnevni odjem, ki bo
uporabljen za potrebe obračunavanja omrežnine.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Splošni
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja za 3. ožje območje občine Šenčur (Uradni list RS, št.
38/09).
60. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. MRP-2010-2
Šenčur, dne 18. novembra 2010
EVA 2011-2111-0035
RP PLIN d.o.o.
Direktorica
Sabina Fašmon Muznik l.r.

54. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden
način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način,
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.
55. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v
skladu s pogodbo o dobavi.
56. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja. Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu
pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu
obvestila.
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
(1) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta, veljajo, 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) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi
zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi določila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja.
(3) Do odstopa od pogodbe se šteje, da imajo končni
odjemalci do dne poteka roka, do katerega je bila sklenjena
pogodba sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega
omrežja in pogodbo o dobavi zemeljskega plina.
(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
21. 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).
58. člen
(1) Sistemski operater je dolžan v šestih mesecih po uveljavitvi teh splošnih pogojev končne odjemalce na 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 prihodnje zagotavljal distribucijo
zemeljskega plina, in o možnostih za zamenjavo dobavitelja
zemeljskega plina.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o razvrstitvi v odjemno skupino v skladu s 57. členom

286.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina
za 3. ožje območje občine Šenčur

Na podlagi 40. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 25-15/2010-2/ZP-22, z dne 19. 1. 2011, RP PLIN d.o.o.,
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, kot izvajalec gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na 3. ožjem območju občine Šenčur, ki obsega območje južno in ob regionalni cesti
Kranj–Brnik, izdaja

S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A
NAVODILA
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
za 3. ožje območje občine Šenčur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za zemeljski plin, ki je v upravljanju sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
(v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) RP PLIN d.o.o.,
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, za 3. ožje območje občine Šenčur, ki obsega območje južno in ob regionalni cesti
Kranj–Brnik.
(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja, odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
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– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku tega člena, za katero je bila sistemskemu operaterju
podeljena koncesija.
2. Naloge sistemskega operaterja
2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da
zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem omrežji, s katerimi je distribucijsko omrežje, ki ga
upravlja, povezano;
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– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov
in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpisi
zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali
drugim organom.
(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev mora sistemski operater skladno s predpisi, ki ureja varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi
zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.
(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje, dokler
je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.

4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija zemeljskega plina:
– distribucijsko omrežje:

– dobavitelj zemeljskega plina:
– dostop do omrežja:
– izravnava:
– odorizacija:
– odjemalec:
– pogodba o dobavi:

– pogodba o dostopu:
– pogodba o priključitvi:

– predajno mesto:
– prevzemno mesto:
– priključitev:
– uporabnik:
– zaplinjanje:

je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju;
je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se izvaja
distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;
je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu na osnovi pogodbe dobavlja zemeljski plin;
je pravica do uporabe omrežja zemeljskega plina za odjem dogovorjene količine zemeljskega
plina v dogovorjenem časovnem obdobju;
je postopek izravnave med pogodbeno prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih
in predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih uporabnika omrežja;
je dodajanje odorirnega sredstva zemeljskemu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin
pridobi značilen in prepoznaven vonj
je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za
lastno rabo ali nadaljnjo prodajo;
je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina, s katero si odjemalec
zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kvaliteti ter dogovorjeno
točko predaje oziroma prevzema zemeljskega plina;
je pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se sporazumeta o uporabi
distribucijskega omrežja;
je pogodba, ki jo skleneta vlagatelj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski
operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna razmerja za izvedbo priključitve
na distribucijsko omrežje;
je mesto, na katerem sistemski operater preda uporabniku zemeljski plin;
je mesto na distribucijskem omrežju, na katerem sistemski operater na podlagi pogodbe z
uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;
je izvedba fizične povezave priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje sistemskega
operaterja;
je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja zemeljski plin v
distribucijsko omrežje;
je zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom.
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II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest
sistemskega operaterja do predajnih mest uporabnikom.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v
varnostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan
zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj
distribucijskega omrežja, skladno z odlokom lokalne skupnosti
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja ter na podlagi analize izvajanja distribucije in
upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij
za priključitev, anket ter drugih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se morajo upoštevati
določbe predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov in drugih predpisov.
8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja
opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite in drugih
elementov distribucijskega omrežja, uporabljajo tudi tehnične
zahteve sistemskega operaterja.
(2) Tehnične zahteve sistemskega operaterja so javne.
4. Nadzor in varovanje plinovoda
9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost
predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju
ter podati tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
(2) Po končani izgradnji morajo biti vsi plinovodi geodetsko posneti in vneseni v kataster energetskih in komunalnih
vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami sistemskega
operaterja.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov
na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter
zdravja in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja
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sistemski operater soglasja k nameravanim posegom tretjih
oseb v varnostni pas plinovoda.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov plinovodov in
predložene projektne dokumentacije, sistemski operater,
upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za
izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu plinovoda izvede skladno s predpisi
o graditvi objektov, s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater
pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa do
plinovoda. Širina varnostnega pasu na vsako stran plinovoda je
določena glede na delovni tlak plina v plinovodu.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
14. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijskega omrežja,
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju,
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer,
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju kot na primer merilno-regulacijskih postaj ter
drugih objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina
večjih uporabnikov,
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema zemeljskega plina in alociranje prevzetih količin zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne
pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem
omrežju
15. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja,
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi,
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu plinovodov,
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Izvedbo del lahko sistemski operater prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu. Dela se morajo izvajati skladno z operativnimi tehnološkimi navodili sistemskega
operaterja.
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7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju

9. Prekinitev distribucije

16. člen
(1) Sistemski operater sme začasno prekiniti distribucijo zemeljskega plina zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je sistemski operater dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in izbrati čas,
ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce zemeljskega plina. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije
zemeljskega plina, ki je posledica izvedbe teh del, sistemski
operater ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne
smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi v pisni
obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce iz
prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj sedem dni pred začetkom del, v primeru,
da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu,
– začetek in predvideno končanje del,
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega
plina,
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.

21. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer, če
uporabnik:
– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega
plinovoda, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih
objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave
povzročajo motnje,
– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov,
– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema
oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost
v zahtevanem roku,
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina,
– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci,
– ne izpolnjuje s pogodbo dogovorjenih pogojev za dostop
do omrežja.

17. člen
(1) Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del, po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Sistemski operater prične z deli na zahtevo tretje
osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi
prizadetimi uporabniki.
(3) Sistemski operater za omejitve in prekinitve dobave
zemeljskega plina zaradi izvedbe takih del ni odškodninsko
odgovoren.
8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem
omrežju
18. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora sistemski operater v najkrajšem možnem času izvesti
izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter
zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega
delovanja.
19. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih
razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo
nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
20. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom
zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, sistemski operater uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije zemeljskega plina.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.

22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja.
23. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribucijo zemeljskega plina tistemu uporabniku, ki si na prevzemnem
mestu ni zagotovil količin zemeljskega plina, kar dokazuje s
sklenjeno pogodbo o dobavi.
24. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika, ki mu je
bila ustavljena distribucija plina, na njegove stroške ponovno
priključiti na omrežje najkasneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije
plina.
(2) Sistemski operater, ki je uporabniku neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in na
svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
uporabnika na svoje omrežje.
25. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode,
ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je
ustavil distribucijo plina po predhodnem obvestilu oziroma brez
predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je sistemski operater neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
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III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
26. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski operater zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– odoriranje zemeljskega plina,
– pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina,
– pokrivanje izgub zemeljskega plina,
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbeno in predano količino zemeljskega plina od napovedi,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja,
– načrtovanje distribucijskega omrežja,
– vodenje distribucijskega omrežja,
– usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s sosednjimi omrežji,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana
z omrežjem sistemskega operaterja,
– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega
plina in sistemskih storitev,
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju,
– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi plinovodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti sistemskemu operaterju brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega plinovoda, namestitev regulatorja tlaka in merilnih
naprav.
3. Vodenje distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene
obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater
dolžan vzdrževati takšne pretočno tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzetega zemeljskega
plina v distribucijsko omrežje in predanega iz njega morajo
biti na vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne merilne
naprave.
29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava
od konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso
možne motnje na drugih plinskih napeljavah in da ni motečih
posledic za naprave sistemskega operaterja.
(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti
dostop do naprav sistemskega operaterja kot tudi do plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje po predhodni
najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, da sistemskemu operaterju omogoča uresničevanje naslednjih pravic
in dolžnosti:
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– odčitavanje merilnih naprav,
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja,
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
4. Napovedovanje in potrjevanje
uporabe distribucijskega omrežja
30. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredovati tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina v zvezi z roki in količinami dobave plina najkasneje v
roku sedmih delovnih dni pred začetkom veljavnosti posamezne pogodbe o dobavi.
(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da
mu posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca,
kadar je letni odjem na posameznem predajnem mestu odjemalca večji od 100 000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora
sistemski operater ravnati nediskriminatorno.
(3) Izvajanje dnevne napovedi koriščenja zmogljivosti za
predajno mesto je možna samo v primeru, kadar odjemalec
razpolaga z napravo za spremljanje porabe, ki omogoča sistemskemu operaterju odčitavanje urnega in dnevnega odjema.
(4) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravilnost posredovanih podatkov.
31. člen
Če sistemski operater od uporabnika ne prejme zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski operater
uporabniku do prejetja le-teh zaradi zagotavljanja zanesljivosti
oskrbe ustavi distribucijo zemeljskega plina.
5. Merjenje pretoka in količin zemeljskega
plina
32. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemeljskega plina na distribucijskem omrežju na vseh prevzemnih in
predajnih mestih.
33. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega
zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Standardni kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar)
in temperaturi 15 °C.
(2) Strošek porabljene električne energije za delovanje
merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov bremeni
odjemalca.
34. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine
predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s
prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega
faktorja, pri nadtlaku, večjem od 30 mbar, pa se morajo količine
predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s prigrajenim
korektorjem volumna.
(3) Korekcijski faktor se izračuna na podlagi lokalnih klimatskih pogojev, ki jih sistemski operater izračuna na podlagi
tehničnih pravil in predpisov.
(4) Korektor volumna mora omogočati arhiviranje vseh
urnih in dnevnih podatkov vsaj za zadnje 4 mesece.
35. člen
(1) Kolikor merilne naprave pri uporabnikih, ki so nameščene na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega

Uradni list Republike Slovenije
plina večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, nimajo
prigrajenega korektorja volumna, se upošteva, kot da so na
predajnem mestu izpolnjeni standardni pogoji iz 33. člena tega
akta.
(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja
volumna na lastne stroške.
36. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu
novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne
naprave določi projektant v skladu s pogoji sistemskega operaterja. Vse merilne naprave morajo imeti žig pristojnega organa.
Po prevzemu merilne naprave s strani sistemskega operaterja
se na merilno napravo namesti plomba, ki onemogoča njeno
demontažo brez poškodbe.
37. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem merilnih naprav izvaja sistemski operater ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec.
38. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonsko določenem
roku in zamenjavo teh izvaja sistemski operater v skladu s
predpisi.
39. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na
podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava
pooblaščena oseba sistemskega operaterja ali po predhodnem
dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos podatkov.
40. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje
podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini
za distribucijsko omrežje.
41. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 37., 38. in 39. člena tega akta
mora uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
dostop do vseh merilnih naprav na predajnih mestih zemeljskega plina.
42. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odjemalca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec
dolžan na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu
operaterju pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi
sistemski operater. Če končni odjemalec ne sporoči odčitka v
določenem roku oziroma sistemskemu operaterju ne omogoči
dostopa do merilne naprave, mu sistemski operater določi
količino predanega zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemeljskega plina za obdobje najmanj enega
leta.
43. člen
(1) 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
na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas, od zadnje kontrole
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ
12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je
uporabnik odjemal zemeljski plin v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega
zemeljskega plina.
(2) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine ze-
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meljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne
naprave niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na podlagi srednjih vrednosti predanih količin,
v obdobju pred in po nastanku okvare, z upoštevanjem
dinamike distribucije zemeljskega plina, vendar ne za več
kot 12 mesecev.
(3) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve
plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih
dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove
merilne naprave odjemalec.
(4) Sistemski operater in odjemalec imata poleg rednih
pregledov pravico kontrolirati točnost merilne naprave. Če
se pri preizkusu izkaže, da je točnost merilne naprave izven
dopustnih meja, plača stroške pregleda sistemski operater,
v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne
naprave.
44. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
70 000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, imajo lahko k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru
vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska enota ni potrebna.
(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
100 000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, morajo imeti k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru
vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska enota ni potrebna.
(3) Odjemalci iz prejšnjega odstavka morajo k merilni napravi s prigrajeno tarifno spominsko enoto oziroma korektorju
volumna, prigraditi še napravo, ki omogoča daljinski prenos
podatkov o predani količini plina in o drugih parametrih plina
(tlak, temperatura), če to ne omogoča že sama naprava. Zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov
predpiše sistemski operater.
(4) V primeru da odjemalec nima vgrajene merilne naprave iz drugega odstavka tega člena, je do vgradnje merilne
naprave uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino, za katero
namestitev takšne naprave ni potrebna.
(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo
daljinski prenos podatkov, namešča, premešča in vzdržuje
sistemski operater na stroške uporabnika.
(6) Odjemalci pri katerih so nameščene merilne naprave,
ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo morajo
sistemskemu operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti
priklop na električno omrežje.
45. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajene tarifne spominske enote ali korektorja volumna, sistemski operater
obračunava omrežnino na podlagi standardnega obremenitvenega profila.
(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski operater obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih s
tarifne spominske enote oziroma korektorja volumna, upoštevajoč pogodbo o dostopu.
6. Obravnavanje odstopanj
46. člen
(1) Vsak uporabnik zagotavlja, da ne pride do razlik med
količino zemeljskega plina, ki jo dobavitelj zanj preda v distribucijsko omrežje, in količino zemeljskega plina, ki jo uporabnik
odjema iz distribucijskega omrežja.
(2) Če uporabnik ugotovi razliko iz prejšnjega odstavka,
mora o tem nemudoma obvestiti sistemskega operaterja in v
najkrajšem času zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in prevzeto količino zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja.
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(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega
odstavka, mu sistemski operater lahko omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater
ni odgovoren za morebitne škodne posledice. Uporabnik je
odgovoren za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom.
(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo povzroči določen uporabnik drugim uporabnikom z neuskladitvijo
količin zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje
in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega omrežja, mora sistemski operater prenosnega omrežja
na zahtevo sistemskega operaterja temu posredovati podatke
o prevzetih količinah posameznih dobaviteljev zemeljskega
plina po posameznih prevzemnih mestih, na katerih sistemski
operater prevzame zemeljski plin od sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina za potrebe posameznega dobavitelja.
47. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med
prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega odjemalca, ki odjema več kot 70 000 Sm3 /leto zemeljskega plina
na enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi prigrajeno
tarifno spominsko merilno enoto za ugotavljanje dnevne in urne
predaje zemeljskega plina.
(2) Če ni usklajene predaje in odjema, sistemski operater
lahko pozove odjemalca, da v določenem roku uskladi odstopanja. Če odjemalec te uskladitve ne izvede v s strani sistemskega operaterja predpisanem roku, mu sistemski operater omeji
ali prekine distribucijo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega zemeljskega plina za odjemalca iz prejšnjega odstavka na podlagi
podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino predanega zemeljskega plina za končnega uporabnika iz prejšnjega
odstavka na podlagi naprave iz 44. člena tega akta.
(4) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzetega zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski
operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega
plina vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za
morebitne škodne posledice.
7. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

48. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

(2) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih razmer
v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih pogodb o
dostopu, sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih soglasij k
priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
49. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega plina.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.
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2. Višja sila
50. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora sistemskega operaterja in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih
in distribucijskih omrežjih, izpad električnega omrežja na območju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje
ali nastajanje hidratov na plinski napeljavah.
51. člen
(1) Če sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
52. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o
nastanku kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
53. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju ravnanj iz
51. in 52. člena tega akta, sistemski operater ni odškodninsko
odgovoren dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem zemeljskega plina ter tretjim osebam.
(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
54. člen
Postopek in pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
55. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z
distribucijskim omrežjem.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni
po enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo
izdano uporabno dovoljenje.
(3) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje izvede sistemski operater.
(4) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom.
56. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa notranje plinske napeljave uporabnika, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja,
sistemski operater ne prevzame nobene odgovornosti za brezhibnost plinske napeljave.
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2. Postopek zaplinjanja
57. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja glavnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti naslednje dokumente:
– uporabno dovoljenje ali
– odločbo o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporabnik
skladno s predpisi o graditvi objektov sistemskemu operaterju
predložiti uporabno dovoljenje.
(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski operater.
58. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
– dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov ali
– odločbo o poskusnem obratovanju ali
– dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali
obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost
registrirano in usposobljeno,
– certifikate o skladnosti vgrajenih materialov, zapisnik
o tlačnem preizkusu priključnega plinovoda, dokazilo o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovodnega omrežja
sistemskega operaterja, izjavo o izvajanju nadzora s strani
sistemskega operaterja.
(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti
zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.
(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda izvede sistemski
operater.
(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda uporabniku ne dovoljuje tudi odjema plina.
3. Kakovost zemeljskega plina
59. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se spremlja dvakrat mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju posreduje
sistemski operater prenosnega omrežja.
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(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan na zahtevo sistemskega operaterja predložiti specifikacijo o količini oziroma
sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v transport.
60. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le
zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni
tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa od te
specifikacije, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega
plina v distribucijo.
(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo, kot
je tista na prevzemnem mestu, v kolikor zemeljski plin ustreza
zahtevanim lastnostim, določenih v Prilogi 1 tega akta.
(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucijskem omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva.
Odorirno sredstvo se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja,
ko to zaradi tehnoloških omejitev ni dopustno. V tem primeru
mora sistemski operater zagotoviti nadomestno metodo ali
sredstvo za ugotavljanje netesnosti omrežja.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
61. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Sistemska
obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina za 3. ožje območje občine Šenčur (Uradni list RS, št.
38/09).
62. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. MRP-2010-1
Šenčur, dne 18. novembra 2010
EVA 2011-2111-0036
RP PLIN d.o.o.
Direktorica
Sabina Fašmon Muznik l.r.
Priloga
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PRILOGA 1
Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina

Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo zemeljski plin z naslednjimi
lastnostmi:
a. Kemična sestava (v mol odstotkih):
metan (C1)

minimum

etan (C2)

maksimum

6,3%

propan, butan in težji maksimum

2,1%

89,7%

(C3, C4+)
kisik (O2)

brez

dušik (N2)

maksimum

ogljikov dioksid (CO2) maksimum

2,1%
1,575%

b. Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S)

maksimum

6,3

mg/Sm3

merkaptansko žveplo maksimum

15,75 mg/ Sm3

skupaj žvepla

105,00 mg/ Sm3

maksimum

c. Spodnja kurilna vrednost:
minimum

33650 kJ/Sm3

(15 °C)

maksimum

36630 kJ/Sm3

(15 °C)

d. Rosišče:
vode:

ne višje kot minus 7 °C pri tlaku 39 bar

ogljikovodikov:

ne višje kot minus 5 °C pri tlaku od 39 bar do 69 bar

e. Temperatura:
maksimum

f.

42 °C

Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo smole.
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OBČINE
BELTINCI
287.

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/11 – ZUKN) in 16. člena
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski
svet Občine Beltinci na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Beltinci za leto 2011
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto
2011 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in
poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki
proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
KONTO
A.
I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter
odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni
odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci,
Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana, proračunski razvojni sklad ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje,
Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega
proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki, stanja
sredstev na računu na dan 1. 1. 2011, ter odhodki po proračunskih
postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji.
Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk..
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma
plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih
ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem
sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina
Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih
terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno
in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

OPIS
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

Dopolnjen predlog [4]
17.930.668
6.218.281
5.246.382
4.677.565
396.117
172.700
971.899
393.413
2.200
1.500
4.250
570.536
145.213
1.500
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PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

143.713
0

11.567.174

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

4.060.173

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. EU

7.507.001

78
787
II.
40

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

20.312.747
2.082.737
325.282
52.055
1.437.913
220.000
47.487
2.871.556
233.323

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

204.023

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

865.660

42
420
43

1.568.550

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

14.566.225

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

14.566.225

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

792.229

430

INVESTICIJSKI TRANSFER

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

341.170

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

451.059

III.
B.
75

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI
MINUS SKUPAJ ODHODKI)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

44

V.

440

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.

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

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)
C.

0
–2.382.080

RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

500
55

0

DANA POSOJILA

441

50

–2.382.080

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX.

550

ODPLAČILA DOLGA (550)

250.000

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

250.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.)

–250.000

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA

–2.632.079
2.632.079
0
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III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki
občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb
ter drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko
vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
1
PU

2

3

NAZIV

4

ZS 1.1.

90 OBČINA BELTINCI

PRIHODKI

5

6

7

8

TRANS.
PRIH. ZADOLŽ. RAZP.SRED.

2.485.964,38 17.568.266,99 –117.248,00

ODHODKI

0,00 19.936.983,37 19.936.983,37

901   OBČINSKI SVET

77.333,24

902   ŽUPAN/PODŽUPAN

143.453,67

903   NADZORNI ODBOR

9.950,00

904   OBČINSKA UPRAVA

19.415.046,46

905   MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

61.200,00

907   PRORAČUNSKI RAZ. SKLAD
96   OBČINA – NUSZ

230.000,00
41.528,47

281.216,95

322.745,42

322.745,42

–21.457,56

72.353,41

50.895,85

50.895,85

8.913,95

24.676,09

33.590,04

33.590,04

963   KS DOKLEŽOVJE

–1.582,60

29.530,95

27.948,35

27.948,35

964   KS GANČANI

34.030,45

50.063,60

84.094,05

84.094,05

965   KS IŽAKOVCI

–2.860,15

23.640,89

20.780,74

20.780,74

961   KS BELTINCI
962   KS BRATONCI

966   KS LIPA

0,00

0,00

37.261,04

20.504,64

57.765,68

57.765,68

967   KS LIPOVCI

–18.874,13

37.034,30

18.160,17

18.160,17

968   KS MELINCI

6.097,47

23.413,07

29.510,54

29.510,54

  NERAZPOREJENO (DURS)

0,00

0,00

303.018,54

303.018,54

23.112,12

41.139,55

41.139,55

6.330,00

12.406,92

23.199,17

23.199,17

10.790,00

14.312,16

29.873,03

29.873,03

5.110,00

14.280,20

24.918,87

24.918,87

1.605,17

12.853,88

13.146,12

27.605,17

27.605,17

1.446,58

2.750,00

11.971,32

16.167,90

16.167,90

700   KS LIPOVCI

74.636,84

27.650,00

14.620,08

116.906,92

116.906,92

800   KS MELINCI

7.208,85

2.600,00

13.399,08

23.207,93

23.207,93

362.400,83

117.248,00

625.763,96

625.763,96

2.632.079,51 17.930.667,82

0,00

61   KRAJEVNE SKUPNOSTI

0,00
104.586,66

81.183,88

117.248,00

100   KS BELTINCI

4.927,43

13.100,00

200   KS BRATONCI

4.462,25

300   KS DOKLEŽOVJE

4.770,87

400   KS GANČANI

5.528,67

500   KS IŽAKOVCI
600   KS LIPA

SKUPAJ KS IN NUSZ
SKUPAJ VSI PU:

0,00

0,00 20.562.747,33 20.562.747,33

6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:
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Opis – PRORAČUN OBČINE BELTINCI 2011 – PODROČJA PO PK

Dopolnjen predlog

Delež v %
4

2

3

POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

134.300,24
28.820,00
164.310,20
665.507,11
89.000,00
105.700,00
92.600,00
3.035.276,29
406.335,00
10.943.080,34
1.719.103,26
106.500,00
342.960,00
1.851.018,22
360.750,00
470.000,00
47.486,67

0,65
0,14
0,80
3,24
0,43
0,51
0,45
14,76
1,98
53,22
8,36
0,52
1,67
9,00
1,75
2,29
0,23

SKUPAJ ODHODKI:

20.562.747,33

100,00

8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti
zagotovijo tekoči nenamenski transferi po koloni 5 iz tabele
v 5. členu tega odloka. Nakazila se vršijo v dvanajstinah – do
20. v mesecu za tekoči mesec.
Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
od fizičnih oseb se porabijo v posamezni krajevni skupnosti za
naslednje namene:
VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST IN POLJSKIH POTI
DRUGA KOMUNALA
ODVOZ ODPADKOV
OSKRBA Z VODO
CESTNA RAZSVETLJAVA
Naročnik porabe za navedene namene sta posamezna
krajevna skupnost in župan. Postopke, kjer je potrebno zbiranje
ponudb ali javni razpis vodi občinska uprava v sodelovanju s
krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost s sklepom prerazporeja ocenjeno porabo do skupne višine pobranih nadomestil med
navedenimi nameni.
V dogovoru z županom lahko posamezna krajevna skupnost izjavi, da bo pobrana sredstva porabila za drug investicijski namen in namenskost pobranih nadomestil zagotovi občina
s svojimi komunalnimi investicijami. Tako postavko župan uvrsti
v proračun in ustrezno zmanjša postavko s katero razpolaga
krajevna skupnost po predlogu krajevne skupnosti.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2011 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna
za leto 2011 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca
proračunskega leta, to je do 31. 12. 2011. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom
drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih

se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s
kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo
sredstev.
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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete
obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene
v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le
ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov
in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev,
se oblikujejo v višini 47.486,67 EUR.
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O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov proračuna
po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez
obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena
v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1.,
3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za
namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se v letu 2011 lahko likvidnostno zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte do višine odobrenih
sredstev po pogodbah o sofinanciranju projektov s strani države in EU. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v
skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski
svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 5.000,00 €, so brez
soglasja župana nični.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve
je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih
naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem
uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.

Št.

8 / 7. 2. 2011 /

Stran

789

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri
zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2011 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek
dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do
28. 2. 2011 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune
za leto 2010 in realizacijo finančnega načrta za leto 2010 s
primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega
leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev
med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
vendar največ do 10% proračunske postavke, oziroma največ
za 10.000,00 €, oziroma za postavke do 10.000,00 €, največ
1.000,00 €.
O prerazporeditvi in obsegu izvirnih postavk krajevne
skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več
kot 20%, mora tako spremembo 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.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 032-01/2011-4/44/V
Beltinci, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

288.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci –
Mali rijtar

Na podlagi 9. člena Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo ZMed‑UPB1),
16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in
84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 4. redni
seji dne 27. 1. 2011 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar
1. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar (Uradni
list RS, št. 76/08), v katerem so vsebovane določbe o številu
članov uredniškega odbora se črta število 9 članov in se nadomesti s številom 5 članov.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

71

72

Št. 032-01/2011-4/46/V
Beltinci, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

73

74

BENEDIKT
289.

Odlok o proračunu Občine Benedikt
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT‑B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 190/08
in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na
4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Benedikt za leto 2011

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občina Benedikt za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42

43

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
KONTO
NAZIV
I.

70

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

III.
B.
IV.

ZNESEK
V EUR
3.403.939,00
2.011.006,00
1.577.832,00

75

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
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

1.457.792,00
52.980,00
67.060,00
–
433.174,00
45.654,00
2.550,00
2.450,00
122.440,00
260.080,00
936.942,00
55.000,00

881.942,00
–
–
–
455.991,00
202.194,00
253.797,00
3.297.944,00
1,013.714,00
159.602,00
23.706,00
745.106,00
59.100,00
26.200,00
776.862,00
17.293,00
450.890,00
113.117,00
195.562,00
–
1.474.518,00
1.474.518,00
32.850,00

21.450,00
11.400,00
105.995,00

–
–
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V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

DANA POSOILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
–
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
105.705,00
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
105.705,00
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII)
290,00
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
–105.705,00
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX)=‑III.)
–105.995,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. 2010
51,59

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področje 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 objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova
vodarine in vzdrževanje vodovoda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
ki se porabijo le za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju
občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja
na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda in zagotavljanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu (za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom o
realizaciji poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan)
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.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2011, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini
9.800,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 2.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
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9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v višini 16.400,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Uradni list Republike Slovenije
in na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 4. redni
seji dne 25. 1. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju
Občine Dobrepolje
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 76/10) se črta 5. poglavje NADZOR in razveljavi 16. člen.
2. člen
Naslednja poglavja in členi naslednjih poglavij se ustrezno
preštevilčijo. Dosedanje 6. poglavje postane 7. poglavje, dosedanja 17. in 18. člen, pa postaneta 16. in 17. člen.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži za
investicije.

3. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0006/2010-2
Videm, dne 25. januarja 2011
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41002-007/2010-51
Benedikt, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

DOBREPOLJE
290.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih
za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Dobrepolje

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 29/95, 40/99, 36/00, 101/05, 4/06 – UPB1, 60/07, 93/07
– UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)

291.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
podžupana Občine Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10) in 26. člena Statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 28/08) je župan Občine Dobrepolje dne
27. 1. 2011 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana
Občine Dobrepolje
1. člen
V sklepu o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 106/10), se v prvem stavku 4. člena črta
besedna zveza: »uporablja pa se od 2. 11. 2010«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2010-2
Videm, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Uradni list Republike Slovenije
HODOŠ
292.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu
za leto 2011

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05 (88/05 popr.),
121/05, 87/06, 5/09) ter 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni
list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 2. redni
seji dne 27. januarja 2011 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Hodoš soglaša, da bo ekonomska
cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2011 znašala
17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški
strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitev do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,23 EUR,
za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 17,90 EUR,
priznava Občina Hodoš kot subvencijo v višini 7,24 EUR za
neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 3,43 EUR
za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega
proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

Št.

JESENICE
293.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Jesenice

Na podlagi 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10) ter
13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06,
102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 4. redni
seji dne 27. 1. 2011 sprejel
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»Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih
služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. plakatiranje in razobešanje transparentov,
4. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. zbiranje komunalnih odpadkov,
7. prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin,
10. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
11. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice.
Vzdrževanje semaforjev in vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije na vozišču občinskih cest in drugih javnih
prometnih površinah se zaradi značilnosti in specifičnosti izvajanja teh del zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave.«
2. člen
Javno podjetje opravlja gospodarsko javno službo upravljanja in urejanja mestne tržnice do pričetka opravljanja te
dejavnosti s strani izbranega koncesionarja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2010-2
Jesenice, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Št. 029/2011-LS
Hodoš, dne 28. januarja 2011
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.
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KAMNIK
294.

Sklep o določitvi višine sredstev
za zagotavljanje pogojev za delo članov
Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2011

Občinski svet Občine Kamnik je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 24/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) na 3. seji dne 26. 1. 2011
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Jesenice

SKLEP
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kamnik v letu 2011

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10) se 9. člen spremeni
tako, da se glasi:

1.
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz
proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev
za njihovo delo.
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2.
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev
za delo članov Občinskega sveta za leto 2011 določi obseg
sredstev v višini 100 EUR mesečno za posameznega člana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 007-0001/2011
Kamnik, dne 26. januarja 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

KANAL
295.

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO, 109/08) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, Uradni list
RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni
seji dne 27. januarja 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja 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
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

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

70

71

v EUR
Proračun
2011
9.967.526
6.191.679
4.646.082
3.952.058
613.493
80.531
1.545.597
1.349.397
800
1.400
50.000

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
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 storitev
403 Plačila domačih obresti
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 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK
/PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRET. LETA NA DAN 31. 12.
72

144.000
219.650
145.000
74.650
0
0
3.565.196
824.215
2.731.981
10.599.800
2.257.540
436.933
68.922
1.691.885
1.800
70.000
2.677.585
30.945
589.840
576.842
1.479.958
5.416.381
5.416.381
236.293
83.575
152.718
–632.274

0
0
0
95.674
95.674
95.674
3.400
3.400
3.400
–540.000
92.274
632.274
540.000
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, 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 krajevno običajen način na sedežu občine in
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zamenjavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan
oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega
proračuna za leto 2011 in o njegovi realizaciji s poročilom o
6‑mesečni realizaciji v mesecu septembru, o 9‑mesečni realizaciji v mesecu novembru in z zaključnim računom po izteku
proračunskega obdobja.
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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2011 50% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot za 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 70.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50% odloča župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50% razpoložljivih sredstev, odloča o
njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ,
lahko župan dolžniku do višine 200 EUR 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 računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 načrtuje zadolžiti
do višine 92.274 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči
v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2011-2
Kanal ob Soči, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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Letni program športa Občine Kanal ob Soči
za leto 2011

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO‑1, 15/03 – ZOPA),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list
RS, št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal
ob Soči na 5. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
Občine Kanal ob Soči za leto 2011
Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto
2011 za šport zagotovi 290.260,00 €, od tega za športne
programe, dejavnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške prireditev sredstva v višini 65.040,00 €,
za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov sredstva v
višini 104.160,00 € in za investicije v športno infrastrukturo
sredstva v višini 121.060,00 €.
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2011 za
športne programe predšolskih otrok (Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti v organizaciji društev in
drugih izvajalcev, smučarski tečaji) namenjajo sredstva v višini
2.206,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 15 let)
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80‑urni programi,
smučarski tečaji, šolska športna tekmovanja) znaša 4.097,60 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230
Sofinanciranje športnih programov.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2011 za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 18.912,00 €. Sredstva so
zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje
športnih programov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje
panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok
starosti od 6 do 15 let.
1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2011 za
programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 11.977,60 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230
Sofinanciranje športnih programov.

Uradni list Republike Slovenije
2. Vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2011 za program vrhunskega športa namenjajo sredstva v višini 2.521,60 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230
Sofinanciranje športnih programov. V te programe so vključeni
člani, ki so kategorizirani kot vrhunski športniki in nastopajo v
I. državni ligi.
3. Vzdrževanje športnih objektov
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na postavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport
in rekreacijo zagotovljena sredstva v višini 104.160,00 € za
vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, ki so v celotni ali
delni lasti Občine Kanal ob Soči, od tega za upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Kanal in Nadomestne telovadnice v
Desklah v višini 96.660,00 €. Iz sredstev za tekoče vzdrževanje
se pokrivajo stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalni stroški, stroški vzdrževanja, stroški plače hišnika in čistilke idr.
4. Športne, športno rekreativne prireditve in promocija
športa in občine s športom
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2011 zagotovila sofinanciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih
izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2011 za
programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo
sredstva v višini 6.304,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2011 dodatno zagotovila
sofinanciranje materialnih stroškov večjih promocijskih športnih
prireditev, ki so odmevna v širšem prostoru in hkrati pomenijo
promocijo Občine Kanal ob Soči (športno srečanje krajevnih
skupnosti in odbojka na mivki).
Sredstva se porabljajo na podlagi izstavljenih računov za
pokritje materialnih stroškov take prireditve. Vrednost programa
je 2.000 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
4180240 Promocijske športne prireditve.
5. Delovanje športnih društev
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za
svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja in za tekmovanja v uradnih tekmovalnih sistemih.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2011 za delovanje društev namenja sredstva v višini 17.020,80 €. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
6. Investicije na področju športa
Športni objekt Avče in rekonstrukcija stare telovadnice v
Desklah
V proračunu občine so na proračunski postavki 4180260
– Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva v višini 121.060,00 €. Za športni objekt Avče
so zagotovljena sredstva v višini 62.000,00 €, za adaptacijo
stare telovadnice v Desklah, za potrebe Balinarskega kluba
Deskle pa sredstva v višini 56.000,00 €.
Št. 9000-0002/2011-3
Kanal ob Soči, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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Št.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Kanal ob Soči

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03,
17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet
Občine Kanal ob Soči na 4. redni seji dne 20. 1. 2011 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Kanal ob Soči
I.
Političnim strankam, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna Občine
Kanal ob Soči sorazmerno številu dobljenih glasov na volitvah v
občinski svet. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% primerne
porabe za posamezno proračunsko leto.
II.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
III.
Sredstva se političnim strankam nakazuje do 20. v mesecu za preteklo tromesečje.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
V.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 31/07).

I. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 1–3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 3–6 let
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DNEVNI
PROGRAM
(do 9 ur)

POLDNEVNI
PROGRAM
(do 6 ur)

507,00

415,74

301,13

246,93

2.
Če vrtec oblikuje oddelek, v katerem so vključeni otroci,
stari od tri do štiri leta oziroma kombiniran oddelek, se upošteva
cena programa glede na starost otroka.
3.
V primerih odsotnosti otroka, se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odsotnosti
obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti. Stroški za živila v cenah programov znašajo 35,63 EUR
mesečno oziroma 1,78 EUR na dan, od česar znaša kosilo in
popoldanska malica skupaj 1,48 € na dan.
4.
Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec v Občini Kanal ob Soči,
se dodatno zniža:
– 1. starostno obdobje se zniža za 20%,
Cene programov, ki se uporabljajo kot osnova plačil staršev, znašajo:

I. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 1–3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 3–6 let

DNEVNI
PROGRAM
(do 9 ur)

POLDNEVNI
PROGRAM
(do 6 ur)

405,60

332,59

301,13

246,93

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Staršem otrok, ki imajo v vrtcu v Občini Kanal ob Soči
vključenih več otrok hkrati, dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja samo za prvega otroka (najstarejšega), ker
se obveznost plačila staršev za program vrtca za drugega in
vse nadaljnje otroke skladno z 29. členom Zakona o vrtcih krije
iz državnega proračuna.
Starši otrok lahko uveljavljajo tudi naslednje olajšave:
– daljšo otrokovo odsotnost iz zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila vrtca v višini
50%. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih
dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.
– začasni izpis
Uveljavljajo ga lahko starši, ki želijo za svojega otroka
zagotoviti mesto v vrtcu.
Med začasnim izpisom plačajo starši 25% plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati
vrtcu v pisni obliki, najmanj 8 dni pred prvim dnem odsotnosti
otroka. Razliko med plačilom rezervacije staršev in ceno programa znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil,
zagotavlja občina, to razliko zagotavlja občina tudi za otroke,
ki ne obiskujejo vrtca v Občini Kanal ob Soči, imajo pa v njej
stalno prebivališče z enim od staršev.
Dodatne olajšave plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine.
V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz
družine, dodatna olajšava velja samo za najstarejšega otroka,
vključenega v vrtec.

1.
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za
posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnovna za
plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR):

5.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka
več kot 10 minut dnevno, lahko vrtec zaračuna zamudno uro
v višini 2,10 EUR.

Št. 9000-0001/2011-6
Kanal ob Soči, dne 20. januarja 2011
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

298.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine
Kanal ob Soči

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08 in 36/10), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji dne 27. 1.
2011 sprejel
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6.
Med počitnicami (jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, poletnimi, prvomajskimi) vrtci poslujejo normalno, če se prijavi
zadostno število otrok (najmanj 10 otrok). Starši, ki otroka
prijavijo za čas počitnic, plačajo (plačilni razred, v katerega so
razvrščeni), ne glede na to, ali otroka pripeljejo v vrtec ali ne.
Kolikor je število otrok v vrtcu manjše od navedenega, starši
otroke vključijo v sosednji vrtec.
7.
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči št. 640‑00/01‑1 z dne 21. 12. 2005 (Uradne objave
Primorskih novic, št. 45 z dne 28. 12. 2005) preneha veljati z
dnem pričetka uporabe tega sklepa.
8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2011 dalje.
Št. 9000-0002/2011-1
Kanal ob Soči, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

KOPER
299.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala
Javnega podjetja – Azienda pubblica
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

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

R A Z G L A Š A M   
SKLEP
o povečanju osnovnega kapitala Javnega
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l.
Št. 478‑651/2010
Koper, dne 28. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 12. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
(Uradni list RS, št. 53/02, 74/05 in 84/06) in 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03
ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 27. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o povečanju osnovnega kapitala Javnega
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l.
1.
Mestna občina Koper, kot edini družbenik Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., ki ima
v osnovnem kapitalu javnega podjetja 100% poslovni delež,
povečuje vrednost osnovnega kapitala Javnega podjetja –

Uradni list Republike Slovenije
Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., z izročitvijo
stvarnega vložka, ki je na dan 15. 12. 2010, ocenjen na nominalno vrednosti 1.350.000,00 EUR.
2.
Stvarni vložek predstavlja zemljišče s parcele št. 878/54
k.o. Ankaran v površini 13804 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 244 k.o. Ankaran, v nominalni vrednosti
1.350.000,00 EUR.
3.
Cenitev vrednosti nepremičnine je opravil pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, Boris Rep, univ. dipl. ing.
grad., dne 15. 12. 2010. Cenitev vrednosti nepremičnine je
sestavni del tega slepa.
4.
Osnovni kapital javnega podjetja v nominalni vrednosti
816.168.209,53 SIT (3.405.809,59 EUR) ugotovljen na podlagi revizijskega poročila na dan 31. 12. 1996, se s predmetnim stvarnim vložkom ocenjenim na nominalno rednost
1.350.000,00 EUR, poveča na 4.755.809,59 EUR.
5.
Mestna občina Koper s povečanjem osnovnega kapitala v Javnem podjetju – Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l., ostaja edini družbenik in ima tako dva osnovna
vložka, ki skupaj predstavjlata 100% poslovni delež osnovnega kapitala
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Boll. uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G. U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L A   D E L I B E R A Z I O N E
sull’aumento del capitale sociale Dell’azienda
pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
N. 478‑651/2010
Capodistria, 28 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l. (G. U. della RS, n. 53/02, 74/05 e 84/06), in
virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS,
n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha
accolto la
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L A   D E L I B E R A Z I O N E   
sull’aumento del capitale sociale dell’azienda
pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1.
Il Comune città di Capodistria in quanto socio unico
dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., che detiene il 100% del capitale sociale, delibera di aumentare il capitale sociale della suddetta Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l., apportando beni imputabili al capitale sociale dal
valore nominale al 15. 12. 2010 di 1.350.000,00 EUR.
2.
Il conferimento di cui sopra è rappresentato da un terreno
identificato con la parcella n. 878/54 c. c. di Ancarano, dalla superficie di 13804 m2, allibrato alla P.T. n. 244 c. c. di Ancarano,
il cui valore nominale è di 1.350.000,00 EUR.
3.
La stima peritale dell’immobile è stata effettuata dal perito immobiliare dott. ing. Boris Rep, il giorno 15. 12. 2010. La
stima peritale del valore dell’immobile è parte integrante della
presente deliberazione.
4.
Il capitale sociale dell’azienda pubblica, il cui valore nominale di 816.168.209,53 SIT (3.405.809,59 EUR), accertato
nella relazione di revisione del 31. 12. 1996, è aumentato
in seguito al conferimento il cui valore nominale è stimato in
1.350.000,00 EUR, a 4.755.809,59 EUR.
5.
Con l’aumento del capitale sociale nell’Azienda pubblica
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., il Comune città di Capodistria rimane l’unico socio che possiede due conferimenti in capitale costituenti nel complesso il 100% della quota di capitale sociale.
6.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 478‑651/2010
Capodistria, 27 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

300.

Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja
od grafičnega dela prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Koper

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

R A Z G L A Š A M   
SKLEP
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega
dela prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Št. 012‑1/2008
Koper, dne 28. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01,
29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 27. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega
dela prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve
v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski
rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 33/01).
2.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se mejo območja poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve zariše
skladno z lego objekta na parceli št. 1399/2, k.o. Bertoki. Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 1399/2
in 1398/5, obe k.o. Bertoki v celoti območje poselitvene površine
– območje razložene in razpršene poselitve.
3.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se skladno s kategorizacijo kmetijskih zemljišč občine Koper za leto 1983 in 1991,
na parcelah št. 3730, 3731, 2137/31, vse k.o. Sv. Anton, zariše
območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene
poselitve.
4.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve na
parcelah št. 266.S, 541 in 542/2, vse k.o. Kubed zariše v skladu
s prostorskim planom (Dolgoročni plan občine Koper (Uradne
objave, št. 25/86) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 266.S, 541 in 542/2, vse k.o. Kubed območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve.
5.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve na
parceli št. 4918 k.o. Bertoki zamakne na obstoječi objekt in
zariše v skladu s projektom št. 784/2009 PGD, februar 2010,
izdelovalca Pro Art d.o.o.
6.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parcelah št. 1151/2 in 1150 k.o. Tinjan meja poselitvenih površin na
ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih
naselji, ki je namenjeno mešani urbani rabi, zariše v skladu s
prostorskim planom (Dolgoročni plan občine Koper (Uradne
objave, št. 25/86) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 1151/2 in 1150, k.o. Tinjan ureditveno območje za pose-
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litev – območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani
urbani rabi.
7.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se notranja zahodna
meja ureditvenega območja KS‑17 od parcele št. 6084 do
108/2.S vse k.o. Škofije zariše tako, da poteka po zunanji
liniji obstoječih objektov. Z manjšim odstopanjem od plana je
namenska raba parcel št. 6084, 107/2.S, 107/1.S, 108/1.S,
108/2.S, vse k.o. Škofije ureditveno območje za poselitev –
območje za stanovanja (KS‑17).
8.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve
na parceli št. 10/2, k.o. Semedela zariše v skladu s prostorskim planom Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 14/95) in Družbeni plan občine Koper (Uradne
objave, št. 36/86, 7/94, 25/94,) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 10/2, k.o. Semedela območje poselitvenih površin –
območje razložene in razpršene poselitve.
9.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Boll. uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G. U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   
DELIBERAZIONE
sull’individuazione della lieve difformità
dell’illustrazione grafica riferita agli elementi
territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria
N. 012‑1/2008
Capodistria, 28 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni
agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01), in virtù
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 39/03, G. U. della RS, n. 90/05, 67/06,
39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha
approvato, nella seduta del 27 gennaio 2011, la seguente

DELIBERAZIONE
sull’individuazione della lieve difformità
dell’illustrazione grafica riferita agli elementi
territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria
1.
Con la presente deliberazione si approva la lieve difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio
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termine, tale da non imporre la procedura di variazione del
piano, e le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine
alla destinazione d’uso finalizzato delle aree, in armonia
con i criteri di cui all’articolo 6, punto 6.2.2 del Decreto sulle
modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a
lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 33/01).
2.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, i confini
delle zone abitative caratterizzate dalla edificazione sparsa e
disaggregata, vengono tracciati parallelamente al posizionamento del fabbricato situato sulla p.lla 1399/2, c.c. di Bertocchi.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le p.lle n. 1399/2 e
1398/5, entrambe c. c. di Bertocchi, diventano parte dell’area
destinata all’edificazione sparsa e disaggregata.
3.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, si procede, in conformità con la classificazione dei terreni agricoli nel
comune di Capodistria negli anni 1983 e 1991, all’estensione
riguardo alle p.lle n. 3730, 3731, 2137/31, c.c. di Sv. Anton,
dell’area destinata all’edificazione sparsa e disaggregata.
4.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, le zone
insediative caratterizzate dalla edificazione sparsa e disaggregata vengono estese alle particelle catastali n. 266.S, 541 e
542/2, c.c. di Kubed, come previsto dal piano territoriale (Piano
a lungo termine del comune di Capodistria – Boll. uff., n. 25/86,
e Piano sociale del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 36/86)
prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le p.lle n. 266.S,
541 e 542/2, c.c. di Kubed, diventano parte dell’area destinata
all’edificazione sparsa e disaggregata.
5.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, l’area
dei terreni edificabili – costruzioni sparse e disaggregate, viene
estesa al fabbricato situato sulla p.lla n. 4918, c.c. di Bertocchi,
in conformità al progetto n. 784/2009 PGD, febbraio 2010,
redatto dalla società Pro Art d.o.o.
6.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il
confine sulle p.lle n. 1151/2 e 1150, c.c. di Tinjan riguardo alle
aree insediative exstraurbane a destinazione d’uso promiscuo,
viene tracciato in conformità al piano territoriale (Piano a lungo
termine del comune di Capodistria – Boll. uff., n. 25/86, e Piano
sociale del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 36/86) prima
della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le p.lle n. 1151/2 e
1150, c.c. di Tinjan, diventano parte dell’area insediativa – zona
extraurbana a destinazione d’uso promiscuo.
7.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine
occidentale interno del comparto di pianificazione KS‑17, viene
tracciato dalla p.lla n. 6084 alla p.lla n. 108/2.S, c. c. di Škofije,
in maniera da scorrere lungo la linea esterna dei fabbricati esistenti. In seguito alla lieve difformità dal piano, alle p.lle n. 6084,
107/2.S, 108/2.S, c.c. di Škofije, viene conferita la destinazione
d’uso abitativa (KS‑17).
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8.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, le zone
insediative caratterizzate dalla edificazione sparsa e disaggregata vengono estese alla p.lla n. 10/2, c.c. di Semedella,
come previsto dal piano territoriale – Piano a lungo termine
del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 25/86, 14/95) e Piano
sociale del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 36/86, 7794,
25/94) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, la p.lla n. 10/2,
c.c. di Sedemella, diventa parte dell’area destinata all’edificazione sparsa e disaggregata.
9.
La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 012‑1/2008
Capodistria, 27 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

301.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

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

R A Z G L A Š A M   
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478‑21/2011
Koper, dne 28. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Odl. US in
76/08) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi
objektov (102/04 – ZGO‑1‑UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US,
93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 27. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 486/1, 486/5, 486/6, 486/7,
2015/1, 2015/2, 2015/3, 736/7, 736/8, 736/9 k.o. Marezige, nepremičninah s parc. št. 821/7, 1532 k.o. Plavje, nepremičnini s
parc. št. 83/56, k.o. Semedela, nepremičnini s parc. št. 1460/4,
k.o. Škofije, nepremičnini s parc. št. 5338/2, k.o. Truške, vse
last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
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II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le‑ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 486/1, 486/5, 486/6, 486/7, 2015/1, 2015/2,
2015/3, 736/7, 736/8, 736/9 k.o. Marezige, nepremičninah s
parc. št. 821/7, 1532 k.o. Plavje, nepremičnini s parc. št. 83/56,
k.o. Semedela, nepremičnini s parc. št. 1460/4, k.o. Škofije,
nepremičnini s parc. št. 5338/2, k.o. Truške, zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-21/2011
Koper, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della
RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O  
L A   D E L I B E R A
di acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478‑21/2011
Capodistria, 28 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. RS, n. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Sentenza della CC
e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù
dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO‑1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il
consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 27 gennaio
2011, ha accolto la seguente

D E L I B E RA
di acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I.
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 486/1, 486/5, 486/6, 486/7, 2015/1, 2015/2, 2015/3,
736/7, 736/8, 736/9, c. c. di Marezige, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 821/7, 1532, c. c. di Plavje,
al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 83/56,
c. c. di Semedella, al bene immobile insistente sulla particella
catastale n. 1460/4, c.c. di Škofije, al bene immobile insistente
sulla p.lla catastale n. 5338/2, c. c. di Truške, tutti proprietà del
Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello
status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
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Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n. n. 486/1, 486/5, 486/6, 486/7, 2015/1, 2015/2,
2015/3, 736/7, 736/8, 736/9, c. c. di Marezige, ai beni immobili
insistenti sulle particelle catastali n. 821/7, 1532, c. c. di Plavje,
al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 83/56,
c. c. di Semedella, al bene immobile insistente sulla particella
catastale n. 1460/4, c.c. di Škofije, al bene immobile insistente
sulla p.lla catastale n. 5338/2, c. c. di Truške.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478‑21/2011
Capodistria, 27 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

302.

Uradni list Republike Slovenije
C 2 lista izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega
pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   
L A   D E L I B E R A
sulla sdemanializzazione del bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478‑22/2011
Capodistria, 28 gennaio 2011

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

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

R A Z G L A Š A M   
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478‑22/2011
Koper, dne 28. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Odl. US in
76/08) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO‑1‑UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05,
120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 27. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 1440/2, 1440/3, 1440/4 k.o.
Dekani, nepremičnini s parc. št. 1880/4 k.o. Hribi, nepremičnini
s parc. št. 101/3, 4585/22 k.o. Semedela ter nepremičninam s
parc. št. 444/16, 444/17, 444/18, 444/19, 1332/1 k.o. Škofije, se
odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le‑ta pošlje
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se iz

Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. RS, n. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Sentenza della CC
e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù
dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO‑1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il
consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 27 gennaio
2011, ha approvato la seguente

DELIBERA
sulla sdemanializzazione del bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I.
Si procede alla sdemanializzazione dei beni pubblici edificato di rilevanza locale individuati nelle p.lle n. 1440/2, 1440/3,
1440/4, c. c. di Dekani, l’immobile individuato nella p.lla n.
1880/4, c. c. di Hribi, gli immobili individuati nelle p.lle n. 101/3,
4585/22, c. c. di Semedella e gli immobili individuati nelle p.lle
n. 444/16, 444/17, 444/18, 444/19, 1332/1, c. c. di Škofije.
II.
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in virtù della decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione,
dal foglio C 2, dell’annotazione riguardante il bene pubblico
edificato di rilevanza locale.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478‑22/2011
Capodistria, 27 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KRANJ
303.

8 / 7. 2. 2011 /

Stran

803

KRIŽEVCI

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1151/10, 1151/11,
1151/12, 1151/13, 1151/14, 1151/15, 1151/16,
1151/17, 1151/5, 1151/6, 1151/7, 1151/8, 1151/9,
1151/18, 1151/19, 1151/30, 1183/9, 1183/1, 1183/2,
1183/3, 1183/7, 1183/8, 1151/25, 1151/26, 1151/27,
1151/28, 1151/29, 1151/57, 1151/37, 1151/20,
627/10, 627/8, 1151/3, 1151/4, 1151/38, 1151/39,
1183/4, 1183/5, 1151/35, 1151/36, 1151/40,
1151/41, 1151/42, 1151/31, 1151/32, 1151/33,
1151/34, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13,
1150/8, 1150/9, 1150/2, 1150/3, 1151/61, 1150/16,
1151/2, 1151/58, 1151/59, 1151/60, 1150/7, 1150/4,
1150/5, 1150/6, vsa k.o. Babni vrt.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne
28. 1. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1151/10, 1151/11, 1151/12,
1151/13, 1151/14, 1151/15, 1151/16, 1151/17,
1151/5, 1151/6, 1151/7, 1151/8, 1151/9, 1151/18,
1151/19, 1151/30, 1183/9, 1183/1, 1183/2, 1183/3,
1183/7, 1183/8, 1151/25, 1151/26, 1151/27,
1151/28, 1151/29, 1151/57, 1151/37, 1151/20,
627/10, 627/8, 1151/3, 1151/4, 1151/38, 1151/39,
1183/4, 1183/5, 1151/35, 1151/36, 1151/40,
1151/41, 1151/42, 1151/31, 1151/32, 1151/33,
1151/34, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13,
1150/8, 1150/9, 1150/2, 1150/3, 1151/61, 1150/16,
1151/2, 1151/58, 1151/59, 1151/60, 1150/7, 1150/4,
1150/5, 1150/6, vsa k.o. Babni vrt.
1. člen
Nepremičnine parc. št. 1151/10, 1151/11, 1151/12, 1151/13,
1151/14, 1151/15, 1151/16, 1151/17, 1151/5, 1151/6, 1151/7,
1151/8, 1151/9, 1151/18, 1151/19, 1151/30, 1183/9, 1183/1,
1183/2, 1183/3, 1183/7, 1183/8, 1151/25, 1151/26, 1151/27,
1151/28, 1151/29, 1151/57, 1151/37, 1151/20, 627/10, 627/8,
1151/3, 1151/4, 1151/38, 1151/39, 1183/4, 1183/5, 1151/35,
1151/36, 1151/40, 1151/41, 1151/42, 1151/31, 1151/32, 1151/33,
1151/34, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/8, 1150/9,
1150/2, 1150/3, 1151/61, 1150/16, 1151/2, 1151/58, 1151/59,
1151/60, 1150/7, 1150/4, 1150/5, 1150/6, vse k.o. Babni vrt,
pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi
vpišejo kot javno dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

304.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO‑1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 12. člena Statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet
Občine Križevci na 3. redni seji dne 26. 1. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
obdelave in odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v letu 2011
I.
Občina Križevci bo storitve javne službe obdelave in odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture, le‑to subvencionirala v višini 45%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture
v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Križevci, je cena v višini
95,16 EUR/tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so
sestavni del cene storitev javne službe obdelave in odlaganja
odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR/tono, to je
42,822 EUR, Občina Križevci priznava kot subvencijo k ceni
storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega
proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Križevci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 naprej.
Št. 032-02-03/2011-7
Križevci pri Ljutomeru, dne 26. januarja 2011
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Št. 478-180/2008-103-(43/08)
Kranj, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev obdelave in odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v letu 2011

LJUTOMER
305.

Sklep št. 39 o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) ter 8. in
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Št.

8 / 7. 2. 2011

18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine
Ljutomer št. 11/09) je Občinski svet Občine Ljutomer na 3. redni
seji 31. 1. 2011 sprejel

S K L E P   št.   39
o ukinitvi javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem
dobru, ki je označeno s parc. št. 945/2 zelenica v izmeri 97 m2,
vlož. št. 354 k.o. Babinci.
2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine
Ljutomer ter se vknjiži pri vlož. št. ____ k.o. Babinci.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2011
Ljutomer, dne 31. januarja 2011
Županja
Občine Ljutomer
mag. Olga Karba l.r.

ODRANCI
306.

Sklep o pričetku priprave sprememb
in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja
in Prostorskega reda Občine Odranci

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je župan
Občine Odranci dne 22. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
Strategije prostorskega razvoja
in Prostorskega reda Občine Odranci
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskih aktov
Občina Odranci je Strategijo prostorskega razvoja občine
(v nadaljnjem besedilu SPRO) in Prostorski red občine (v nadaljnjem besedilu PRO) sprejela v letu 2007 na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora. Zaradi načrtovanih ureditev v
industrijski coni in manjših popravkov obeh aktov se je občina
odločila, da prične s postopkom sprememb in dopolnitev obeh
prostorskih aktov. Ker se je med tem časom spremenila prostorska zakonodaja, se postopek sprememb in dopolnitev SPRO
in PRO izvede na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju
– Uradni list RS, št. 33/07. Oba akta ostaneta v izvorni obliki in
vsebini, kot je bilo določeno v Zakonu o urejanju prostora.
Občina želi spremeniti namensko rabo kmetijskih zemljišč
na vzhodni strani gospodarske cone zaradi širitve proizvodnje
bivalnikov ter manjše širitve na robu naselja. V nekaterih enotah se spremeni podrobna namenska raba in pogoji za izvedbo,
v prostorske akte se vključijo tudi območja agrarnih operacij. V
spremembe in dopolnitve bodo v skladu s smernicami nosilcev
urejanja prostora vključene tudi posamezne pobude občanov.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za predvidene spremembe in dopolnitve se uporabijo že
izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene pred izdelavo SPRO in PRO. Dodatno se izdelajo strokovne podlage in
priloge, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju:
– Prikaz stanja prostora
– Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča
– Poplavna študija.
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Po potrebi se izdelajo tudi dodatne študije in idejne zasnove na podlagi utemeljenih zahtev nosilcev urejanja prostora.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev
SPRO in PRO Občine Odranci potekajo po postopku, ki je
predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s
sprejemom sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev,
ki se izdelajo v 30 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki gradivo objavi na
spletu, občina pa z vlogo zaprosi za smernice. Nosilci urejanja
prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture so
smernice dolžni podati v 30 dneh. Pridobi se tudi odločba o tem
ali je za spremembe in dopolnitve treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO).
Na podlagi smernic se v 30 dneh pripravi dopolnjen osnutek SPRO in PRO. Dopolnjen osnutek prostorskih aktov se
javno razgrne za najmanj 30 dni. V primeru, da za spremembe
in dopolnitve SPRO in PRO ne bo treba izvesti postopka CPVO
se javna razgrnitev izvede v mesecu septembru.
Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne
razgrnitve in priprava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO. Pridobivanje mnenj se izvede v mesecu
novembru. Obravnava in sprejem na občinskem svetu Občine
Odranci je predvidena decembra 2010, po predhodni pridobitvi
sklepa ministra.
V primeru, da bo za spremembe in dopolnitve treba izvesti
CPVO se roki podaljšajo za 3 mesece.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev SPRO in PRO Občine Odranci sodelujejo naslednji nosilci
urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja
ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu
s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
– področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja
(sklep o izvedbi CPVO);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ul.
Arhitekta Novaka 17, 9000 M. Sobota;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2,
1000 Ljubljana;
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17. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
19. ELES, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
20. Geoplin plinovodi d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana,
21. Komunala d.o.o. Lendava, Glavna ul. 109, 9220 Lendava;
22. Občina Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.
5. Način finansiranja
Stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev SPRO
in PRO, vključno s potrebnimi strokovnimi podlagami nosi Občina Odranci iz sredstev proračuna.
Št. PROA-1/2010
Odranci, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

POSTOJNA
307.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje
Postojna, javni zavod za kulturo, izobraževanje
in ostale dejavnosti

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, 12/91, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in
36/00) 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 12/96, 86/04 – ZVSI, 69/06; v nadaljevanju ZIO),
23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03;
v nadaljevanju: ZSpo), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06
– ZFO‑1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US,
56/08, 4/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US,
9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr.,
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US,
87/01 – ZSam‑1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US,
72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US; v nadaljevanju: ZLS)
in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07
in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne 1. 2.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje
Postojna, javni zavod za kulturo, izobraževanje
in ostale dejavnosti
1. člen
V nazivu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
Znanje Postojna, javni zavod za kulturo, izobraževanje in ostale
dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10; v nadaljnjem besedilu:
Odlok) se za besedo »za« doda besedilo »muzejsko dejavnost,«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka se spremeni ime
zavoda, in sicer tako, da se za besedo »za« doda besedilo
»muzejsko dejavnost,«.

Št.

8 / 7. 2. 2011 /

Stran

805

3. člen
Besedilo 26. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke ločeno za
vsako organizacijsko enoto, pri čemer mora zagotavljati preglednost svoje finančne in organizacijske strukture tako, da
vodi ločene računovodske evidence za posamezno dejavnost.
Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se
določi z aktom o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih
zadevah materialno finančnega poslovanja zavoda.
Sredstva, ki jih zavod prejme kot nadomestilo za izvajanje
javne službe posamezne organizacijske enote, se ne smejo
uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.
Presežke prihodkov nad odhodki sme zavod nameniti le
za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe odloča ustanoviteljica
na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
lahko razpolaga.
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri izvajanju javne
službe, je odgovorna ustanoviteljica.
Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov,
ustanoviteljica ne odgovarja.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011
Postojna, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

308.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o osnovah in merilih za financiranje krajevnih
skupnosti Občine Postojna

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07 in 53/10) ter v skladu z določbami Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10,
84/10 Odl. US) je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne
1. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah
in merilih za financiranje krajevnih skupnosti
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah
in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 71/97 in 73/08; v nadaljevanju: Odlok) se
spremeni 10. člen, in sicer tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna za pokrivanje obratovalnih stroškov
se krajevnim skupnostim nakaže dvakrat letno, in sicer prvi
obrok najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta,
drugi obrok pa najkasneje do konca meseca septembra tekočega leta, razen sredstev iz 8. člena.«
2. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011
Postojna, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

309.

Pravilnik o določanju upravičencev
za neplačevanje okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih
na območju Občine Postojna

Na podlagi 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 104/09 in 14/10), 16 člena Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 112/09, 15/10
in 53/10), 24.a člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 107/00, 128/03, 68/05 in 5/10) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet
Občine Postojna na 3. seji dne 1. 2. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o določanju upravičencev za neplačevanje
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih
dejavnostih na območju Občine Postojna
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za oprostitev oziroma znižanje
plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih ter postopek
za njihovo ugotavljanje.
2. člen
Do oprostitve oziroma znižanja plačevanja okoljske dajatve po tem pravilniku so upravičene pravne in fizične osebe, ki
na območju Občine Postojna opravljajo kmetijsko dejavnost v
skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in za
svojo dejavnost uporabljajo vodo iz javnega vodovoda.
3. člen
Praviloma imajo upravičenci ločen priključek za oskrbo
s pitno vodo za potrebe kmetijske dejavnosti oziroma vgrajen
odštevalni vodomer, tako da se poraba vode v kmetijski dejavnosti meri ločeno od porabe vode v gospodinjstvu. Upravičencu
se izstavi ločen račun.
Kolikor priključek za oskrbo s pitno vodo ni ločen, se poraba vode v kmetijski dejavnosti določi v skladu s 16. členom
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 112/09, 15/10 in 53/10), in sicer kot razlika med odčitkom vodomera, ki beleži skupno gospodinjsko in kmetijsko
porabo ter normo porabe v gospodinjstvu.
4. člen
V skladu z 2. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni
list RS, št. 104/09 in 14/10) se za odpadno vodo, ki nastaja pri
opravljanju kmetijskih dejavnosti in se v skladu s predpisom,
ki ureja mejne vrednosti vnosa gnojil v tla, uporabi za gnojilo v
kmetijstvu, okoljska dajatev ne plačuje.
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5. člen
Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
upravičenci zaprosijo z vložitvijo pisne vloge, ki jo naslovijo
na Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, do
15. 2. tekočega leta.
V vlogi navedejo točne podatke o upravičencu ter poln
naslov kmetijskega gospodarstva vključno s šifro MID.
Vlogi priložijo:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede
na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vodovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
Vloga se obnovi enkrat letno.
6. člen
Občina Postojna odloči o oprostitvi plačevanja okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
vod v kmetijskih dejavnostih do 30. 3. tekočega leta.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 7/04 in 68/05).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011
Postojna, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

ROGATEC
310.

Odlok o proračunu Občine Rogatec
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 106. člena
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in
50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne
3. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogatec za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 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 izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
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Št.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

B.

A.

IV.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Znesek
v evrih
4.660.101,20
2.618.463,63
2.336.667,08
1.959.740,00
326.039,16
50.887,92
0,00
281.796,55
209.557,81
1.100,00
1.350,00
0,00
69.788,74
183.101,67
132.560,00
0,00
50.541,67
0,00
0,00
0,00
1.858.535,90
434.945,99

75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
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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
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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6.259,39
6.259,39
6.259,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.259,39
0,00
0,00
0,00
64.874,92
64.874,92
64.874,92
–296.304,37
–64.874,92
237.688,84

1.423.589,91
4.897.790,04
902.818,59
303.144,00

X.
XI.

47.035,04
499.984,31
32.655,24
20.000,00
1.455.062,06
47.447,74

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.

735.377,99
124.935,96
547.300,37
0,00
2.389.148,56
2.389.148,56
150.760,83

103.991,70
46.769,13
–237.688,84

296.304,37

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVpoz‑UPB1),
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2. prihodki od takse za obremenjevanje voda,
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
4. prihodki od komunalnih prispevkov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2011 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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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
neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
9.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500 evrov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2011 oblikuje
v višini 11.000 evrov.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
do višine 1.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.
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 računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2011 ne sme
preseči skupne višine glavnic 20.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 20.000 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v
letu 2011 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 410-0006/2010
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
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Št.

Odlok o proračunu Občine Rogatec
za leto 2012

II.
40

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 106. člena
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in
50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne
3. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2012
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja 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 izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

Znesek
v evrih
3.635.335,64
2.554.919,93
2.325.647,12
1.960.551,00
314.208,20
50.887,92
0,00
229.272,81
209.557,81
1.100,00
1.350,00
0,00
17.265,00
267.851,67
217.560,00
0,00
50.291,67
0,00
0,00
0,00
812.564,04
323.317,12
489.246,92
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.509.349,61
TEKOČI ODHODKI
885.575,99
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
305.748,05
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
49.200,77
402 Izdatki za blago in storitve
477.971,93
403 Plačila domačih obresti
32.655,24
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.473.341,59
410 Subvencije
46.847,74
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
747.107,06
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
127.391,05
413 Drugi tekoči domači transferi
551.995,74
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
974.971,20
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
974.971,20
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
175.460,83
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
128.691,70
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
46.769,13
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
125.986,03
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
125.986,03
55
ODPLAČILA DOLGA
125.986,03
550 Odplačila domačega dolga
125.986,03
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
–125.986,03
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XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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–125.986,03

0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVpoz‑UPB1),
2. prihodki od takse za obremenjevanje voda,
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
4. prihodki od komunalnih prispevkov.

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
neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
9.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500 evrov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2012 oblikuje
v višini 11.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
do višine 1.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2012 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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.
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 računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do
višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2012 ne sme
preseči skupne višine glavnic 20.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
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katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 20.000 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2012 izdajo poroštva do skupne višine glavnic
0 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 410-0007/2010
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

312.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja
pokopališke dejavnosti

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni
list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 –
I‑ZUDE, 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO‑1, 2/04 – ZZdrI‑A), 7. in
32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN)
v skladu s 3. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00), Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 popr.),
76/08 – ZIKS‑1C, 108/09, 109/09 Odl. US, 45/10 – ZIntPK) in
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/06,
27/06, 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji
dne 3. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
in pogojih izvajanja gospodarske javne službe
na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/99
in 89/04).
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2. člen
V 3. členu se pred zadnjo četrto alinejo dodata dve novi,
četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o
grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,«
3. člen
V 10. členu se črta besedilo »za izvajanje dejavnosti urejanja pokopališč in pokopaliških storitev«, pika se nadomesti z
vejico ter doda nova četrta alineja »in druge, ki se podrobneje
določijo v javnem razpisu«.
4. člen
Razveljavi se besedilo 11. in 12. člena.
5. člen
Besedilo 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Akt o izvedbi javnega razpisa za podelitev koncesije, ki
se objavi v Uradnem listu RS, sprejme župan.
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije izvede
komisija za izvedbo postopka izbire koncesionarja, ki jo imenuje župan.
K izbiri koncesionarja daje mnenje občinski svet.
Na podlagi poročila komisije o izbiri koncesionarja in
mnenja občinskega sveta odloči Občinska uprava z upravno
odločbo na 1. stopnji. O morebitni pritožbi odloči župan.
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki mora vsebovati vse sestavine iz 39. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah. Koncesijsko pogodbo v imenu
koncedenta sklene župan.«
6. člen
V zadnjem odstavku 19. člena se pika nadomesti z vejico
in dodata dve novi alineji, tretja in četrta, ki se glasita:
»– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug na strani koncesionarja,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje za
opravljanje dejavnosti«.
7. člen
V 21. členu se besedna zveza »denarno kaznijo najmanj
100.000 SIT« zamenja z besedno zvezo »globo 500 EUR«,
besedna zveza »denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT« pa z
besedno zvezo »globo 50 EUR«.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0071-0012/2010
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

313.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika
o sofinanciranju izvajanja programov
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Rogatec

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec
na 4. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
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PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja
programov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Rogatec
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09).
2. člen
3. člen pravilnika se dopolni, tako da se pika nadomesti
z vejico in dodajo tri nove alineje, sedma, osma in deveta, ki
se glasijo:
»– aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– dejavnost opravljajo na nepridobitni osnovi,
– da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so
le‑te za področje njihove dejavnosti organizirane«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2011
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

314.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju
turizma in ostalih dejavnosti promoviranja
Občine Rogatec

Na podlagi 2. člena in prvega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06,
27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni
seji dne 3. 2. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma in ostalih
dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju
programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
2. člen pravilnika se dopolni, tako da se pred zadnjo,
sedmo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da so prijavljeni programi nepridobitnega značaja,«
sedma alineja pa tako postane deveta alineja.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2011
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

315.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o financiranju
športa v Občini Rogatec

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06,
27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji
dne 3. 2. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o financiranju športa
v Občini Rogatec
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o financiranju
športa v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 123/05 in 82/09).
2. člen
4. člen pravilnika se dopolni, tako da se pika nadomesti z
vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2011
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
316.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10 in 5/11) se v 1. členu:
– v točki 1.3 znesek »456,9800« nadomesti z zneskom
»482,9000«,
– v točki 1.4 znesek »456,9800« nadomesti z zneskom
»482,9000«,
– v točki 2.1 znesek »394,4700« nadomesti z zneskom
»399,5700«,
– v točki 2.2 znesek »70,5400« nadomesti z zneskom
»72,4800«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 8. februarja 2011.
Št. 00712-9/2011
Ljubljana, dne 7. februarja 2011
EVA 2011-1611-0055
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

VSEBINA
278.
279.

280.
281.

282.

316.

283.

DRŽAVNI ZBOR

Avtentična razlaga prvega in drugega odstavka
39. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(ORZVKD39)
Avtentična razlaga druge alineje tretjega odstavka
4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ORZPPOGD4)

751

751

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki
Odlok o pomilostitvi

752
752

VLADA

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

752
813

MINISTRSTVA

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

755

Stran

813

Stran

284.
285.
286.

814 /

Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na 3. ožjem območju občine
Šenčur
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje
občine Šenčur
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina za 3. ožje območje
občine Šenčur

301.
302.
768
303.
769
776

OBČINE
287.
288.

289.
290.

291.

292.

293.

294.

295.
296.
297.
298.

299.
300.

BELTINCI

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2011
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar

BENEDIKT

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2011

785
789
790

304.

DOBREPOLJE

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Dobrepolje
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje

792
792

HODOŠ

Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu za leto 2011

793

JESENICE

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice

793

KAMNIK

Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine
Kamnik v letu 2011

793

797
797

KOPER

Sklep o povečanju osnovnega kapitala Javnega
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l.
Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Koper

798
799

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu
2011

LJUTOMER

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Odranci

308.
309.

310.
311.
312.
313.
314.
315.

802

803

KRIŽEVCI

306.

794
796

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1151/10, 1151/11, 1151/12,
1151/13, 1151/14, 1151/15, 1151/16, 1151/17,
1151/5, 1151/6, 1151/7, 1151/8, 1151/9, 1151/18,
1151/19, 1151/30, 1183/9, 1183/1, 1183/2, 1183/3,
1183/7, 1183/8, 1151/25, 1151/26, 1151/27, 1151/28,
1151/29, 1151/57, 1151/37, 1151/20, 627/10, 627/8,
1151/3, 1151/4, 1151/38, 1151/39, 1183/4, 1183/5,
1151/35, 1151/36, 1151/40, 1151/41, 1151/42,
1151/31, 1151/32, 1151/33, 1151/34, 1150/10,
1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/8, 1150/9, 1150/2,
1150/3, 1151/61, 1150/16, 1151/2, 1151/58, 1151/59,
1151/60, 1150/7, 1150/4, 1150/5, 1150/6, vsa k.o.
Babni vrt.

Sklep št. 39 o ukinitvi javnega dobra

307.

801

KRANJ

305.

KANAL

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto
2011
Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto
2011
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal
ob Soči
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

803
803

ODRANCI

804

POSTOJNA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za kulturo, izobraževanje in ostale
dejavnosti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna
Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna

ROGATEC

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2011
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe
na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Rogatec
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec

805
805

806
806
809
811
811
812
812
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