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PREDSEDNIK REPUBLIKE
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3743.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

za njegove uspehe pri zdravljenju odvisnosti in celoviti
zdravniški pomoči ljudem v stiski

za njegovo požrtvovalno in prizadevno delo za blaginjo invalidov ter njihovo dejavno vključenost v širše družbeno okolje

podeljujem

podeljujem

RED ZA ZASLUGE

RED ZA ZASLUGE

dr. Francu Hebru.

Borutu Simonu Pogačniku.

Št. 094-06-37/2011-1
Ljubljana, dne 4. novembra 2011

Št. 094-06-38/2011-1
Ljubljana, dne 4. novembra 2011

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3744.

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za njegov prispevek k strokovni odličnosti v slovenskem
zdravstvu in razvoju zdravstvenega sistema Slovenije
podeljujem
RED ZA ZASLUGE
prim. doc. dr. Nadu Vodopiji, dr. med.
Št. 094-06-39/2011-1
Ljubljana, dne 4. novembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
3745.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode

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) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
(2) Ta uredba določa tudi ukrepe za opravljanje javne
službe, in sicer:
– vodenje in vsebino registra izvajalcev javnih služb,
– vodenje in vsebino registra javne kanalizacije,
– obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe.
(3) S to uredbo so določeni tudi standardi komunalne
opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode.
2. člen
(javna služba)
(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
– prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
– čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata
iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave iz sedmega
odstavka 7. člena te uredbe,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje
za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko,
če je tako določeno v občinskem odloku, za javno službo šteje
tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso
večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
3. člen
(uporabniki javne službe)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva
stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov,
če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah brez upravnika obveznosti uporabnika javne
službe lahko izvaja eden od lastnikov dela stavbe, če je med
njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah z upravnikom obveznosti uporabnika javne službe
izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med
lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. izvajalec javne službe je gospodarski subjekt, ki je
pravna ali fizična oseba, ali občinski režijski obrat, ki ga na
predpisan način izbere občina in ki izvaja javno službo na podlagi predpisov, ki urejajo javno službo;
2. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
3. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
4. prvi naliv padavinske odpadne vode je padavinska
odpadna voda, ki se po daljšem sušnem obdobju na začetku močnejših padavin odvede v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. Za izračun količine prvega naliva padavinske
odpadne vode se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in
intenzivnost padavin 15 l/s/ha utrjenih površin in streh, s katerih
se padavinska odpadna voda odvaja v kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije;
5. čistilni val je mešanica izpranih organsko onesnaženih
suspendiranih delcev v kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije in padavinske odpadne vode, ki kot posledica prvega
naliva padavinske odpadne vode odteka v smeri komunalne ali
skupne čistilne naprave;
6. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
7. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
8. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
9. čistilna naprava padavinske odpadne vode je čistilna
naprava padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo;
10. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu
s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav;
11. obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav;
12. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo;
13. neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in
blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na
komunalni ali skupni čistilni napravi;
14. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo
uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave,
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kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija
in podobno, s katerimi se doseže:
– učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in
– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega blata v skladu s predpisi,
ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
15. območje izvajanja javne službe je območje celotne
občine ali njenega dela, za katero morata biti s predpisi občine
in v skladu s to uredbo določena način in obseg izvajanja javne
službe;
16. javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;
17. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
18. interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico,
obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali malo komunalno čistilno napravo
iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe;
19. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije
in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega
jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če
revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe;
20. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave
za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala,
razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju
industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo
na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo
padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov;
21. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov
(npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali
njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne
vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje
se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo
na primarno omrežje;
22. javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen
sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom,
ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema po
tej uredbi je končni iztok iz javnega kanalizacijskega sistema
ali navezava na komunalno čistilno napravo, skupno čistilno
napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem. Komunalna čistilna
naprava, skupna čistilna naprava ali čistilna naprava padavinske odpadne vode, ki je namenjena izvajanju javne službe, se
šteje za samostojni javni kanalizacijski sistem;
23. upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom;
24. območje površin, predvideno za širitev naselja, je
območje, ki je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora
določeno kot območje za širitev naselja;
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25. območje poselitve je območje poselitve v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav;
26. vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
27. občutljivo območje je občutljivo območje zaradi evtrofikacije ali občutljivo območje zaradi kopalnih voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav;
28. posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve
javne službe po tej uredbi, vendar jih izvajalec javne službe
izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
II. STANDARDI OPREMLJENOSTI
5. člen
(javna kanalizacija)
Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.
6. člen
(opremljenost z javno kanalizacijo)
(1) Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev
javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim
čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Območje površin, predvideno za širitev naselja, mora
biti glede na predvideno velikost in gostoto poselitve, opremljeno z javno kanalizacijo pod enakimi pogoji, kakor območja
poselitve iz prejšnjega odstavka pred začetkom uporabe stavb
na teh območjih, za katere je bila vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja vložena po uveljavitvi te uredbe.
(3) Investicijska dokumentacije za opremljanje območij
iz prvega in drugega odstavka tega člena z javno kanalizacijo
mora biti pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja enotno
metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije.
(4) Območja iz tega člena se štejejo za opremljena z javno
kanalizacijo, ko je za javno kanalizacijo pridobljeno uporabno
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
7. člen
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja
iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je
letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode,
preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE,
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad
nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na
območjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana
na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za
priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz
stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje,
malo čistilno napravo pa upravlja izvajalec javne službe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na
območjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izje-
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moma odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina
in upravlja izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz
predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav, in če je letna obremenitev
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na
1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz
stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.
(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z
uporabo storitev javne službe.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna
obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša
od 50 PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali
stavbah, izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni
pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana
na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za
priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz
stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje,
njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine
komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.
(7) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, se
lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako
ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in
upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih
se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora
zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe.
8. člen
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode z območij
opremljenih z javno kanalizacijo)
(1) Komunalno odpadno vodo z območja iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, ki se odvaja v sekundarno omrežje javne kanalizacije, je treba odvajati v obstoječe primarno
omrežje javne kanalizacije, če je:
– letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode,
preračunana na 1 m dolžine sekundarnega omrežja javne
kanalizacije, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne
odpadne vode v primarno omrežje javne kanalizacije, večja od
0,1 PE, ali
– dolžina sekundarnega omrežja javne kanalizacije, ki ga
je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne odpadne vode
v komunalni ali skupni čistilni napravi, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne
odpadne vode iz sekundarnega v obstoječe primarno omrežje
javne kanalizacije.
(2) Če se komunalna odpadna voda z območja iz prvega
odstavka 6. člena te uredbe, ki se odvaja v sekundarno omrežje
javne kanalizacije, ne odvaja v primarno omrežje javne kanalizacije, se mora čistiti v komunalni ali skupni čistilni napravi,
ki je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode, ki nastaja
na tem območju.
9. člen
(drugi standardi opremljenosti)
(1) Komunalna ali skupna čistilna naprava z zmogljivostjo
čiščenja, enako ali večjo od 10 000 PE, mora biti opremljena za
prevzem in obdelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso
opremljene za obdelavo blata in obstoječih greznic, ter za prevzem
in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Na območju iz 6. člena te uredbe, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo za odvajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, mora lastnik javne kanalizacije zagotoviti
izvedbo tehničnih ukrepov za ustrezno zadrževanje čistilnega
vala v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter za
zadržan čistilni val po končanih padavinah zagotoviti odvajanje
in čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav.
(3) Na območju iz 6. člena te uredbe, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, mora biti za javno kanalizacijo za
odvajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode
zagotovljena izvedba tehničnih ukrepov za ustrezno zadrževanje čistilnega vala v napravah za zadrževanje in mehansko
čiščenje ter za odvajanje in čiščenje zadržanega čistilnega vala
v komunalni ali skupni čistilni napravi po končanih padavinah v
skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(4) Na območju iz 6. člena te uredbe morajo biti izvedeni
ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki
se odvaja v javno kanalizacijo.
(5) Na območju iz 6. člena te uredbe, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne
vode, mora lastnik javne kanalizacije zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelavo v lovilcu olj ali čiščenje v čistilni napravi
padavinske odpadne vode, če je padavinska odpadna voda,
ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije tako
onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje
padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za območja, kjer je predvideno opremljanje z javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode.
10. člen
(evidentiranje načrtovanih in izvedenih ukrepov)
(1) Načrtovani in izvedeni ukrepi za zagotavljanje standardov opremljenosti iz 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe morajo biti
dokumentirani in evidentirani.
(2) Pred začetkom uporabe zgrajenih javnih kanalizacijskih sistemov in njihovih sklopov morajo biti dokumentirani in
evidentirani tudi izvedeni kontrolni postopki za ugotavljanje
njihove tehnične brezhibnosti.
(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti izročena izvajalcu javne službe ob predaji javnega kanalizacijskega
sistema ali njegovega sklopa v njegovo upravljanje.
(4) Dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena mora
izvajalec javne službe hraniti celotno obdobje delovanja javnega kanalizacijskega sistema.
(5) Dokumentiranje in evidentiranje iz drugega odstavka
tega člena je naloga investitorja javnega kanalizacijskega sistema, ki mora pred začetkom uporabe javnega kanalizacijskega
sistema ali njegovega dela dokumentacijo izročiti občini.
III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
11. člen
(zagotavljanje javne službe)
(1) Občina na podlagi občinskega predpisa javno službo
zagotavlja na območju celotne občine v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek občina za posamezne
stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim
vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in
neobdelanega blata, ni mogoč, v občinskem predpisu določi:
– izvajanje javne službe v omejenem obsegu,
– obveznosti lastnikov stavb v skladu s 7. členom te
uredbe.
(3) V občinskem predpisu iz prejšnjega odstavka morajo
biti urejeni zlasti obseg in način izvajanja javne službe ter obveznosti, ki se nanašajo na:
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– prevzem, čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode
in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe
pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave, ki ima za
obdelavo blata proste zmogljivosti, ali
– ravnanje z neobdelanim blatom iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu.
12. člen
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu,
ki je opremljeno z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotavljati:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati male čistilne naprave in nepretočne greznice iz tretjega in
četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in
čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno
storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom
infrastrukture.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
13. člen
(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena
z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na območju iz 6. člena te uredbe, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb izven teh območij zagotavljati:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje
na komunalni ali skupni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih
naprav iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe pri uporabniku
javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne
čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo
obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in
obratovalni monitoring odpadnih vod.
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kme-
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tijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe
zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo
v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega
odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata
za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven
območij iz 6. člena te uredbe, ki so priključene na kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega
člena.
14. člen
(interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne
in obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave)
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in male komunalne
čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe niso
objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in upravljanju.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice iz tretjega in
četrtega odstavka 7. člena te uredbe štejejo za objekte javne
kanalizacije.
15. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)
(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno
vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in komunalno odpadno
vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni
napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.
(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti
ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je
opremljena za obdelavo blata.
(3) Obveznosti iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena,
ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane
pri čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev iz
12. in 13. člena te uredbe.
(4) Če izvajalec javne službe ne upravlja komunalne ali
skupne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
mora občina zagotoviti zmogljivosti za ustrezno obdelavo blata
na drugi komunalni ali skupni čistilni napravi.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne
službe v soglasju z občino zagotovi obdelavo blata v premični
napravi za obdelavo blata. Taka obdelava blata se mora izvajati
na območju komunalne ali skupne čistine naprave, kjer nastaja
neobdelano blato.
(6) Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih
naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
razen če se obdelano blato uporablja v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
16. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)
(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne
ali skupne čistilne naprave, mora kot povzročitelj odpadkov
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izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom
mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena.
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka
mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja
ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.
17. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo, in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega
odstavka 7. člena te uredbe pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali
obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave iz sedmega
odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in
prejšnjega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode iz 18. člena te uredbe ali najmanj osem dni pred
spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe
iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto
najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev
javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi.
18. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v nadaljnjem besedilu: program).
(2) Program mora vsebovati naslednje vsebinske sklope:
1. osnovni podatki, ki so:
– podatki o izvajalcu javne službe,
– občine, v katerih se izvaja javna služba,
– podatki o predpisih in drugi pravnih aktih občin o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne službe,
– podatki o naseljih, kjer se izvaja javna služba, in
– podatki o območjih poselitve, kjer se izvaja javna služba;
2. podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih opravljanju javne službe, ki so:
– podatki o javnih kanalizacijskih sistemih,
– podatki o komunalnih in skupnih čistilnih napravah, ki
so javna infrastruktura,
– podatki o cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem
in prevoz komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih
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naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih
čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
– podatki o številu delovnih mest, ki so namenjena izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe, in podatki
o nalogah in pogojih za opravljanje teh nalog za posamezno
delovno mesto,
– podatki o drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe, in
– podatki o cenah obveznih storitev javne službe;
3. opredelitev načina izvajanja javne službe, ki mora
vsebovati:
– način izvajanja javne službe v posameznih stavbah in
predvidene spremembe v času veljavnosti programa,
– načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije, ki mora
vsebovati opis za to predvidenih tehnologij,
– opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak
v delovanju javnih kanalizacijskih sistemov (puščanje omrežja javne kanalizacije, okvare tehnoloških sklopov, prekinitve
delovanja komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, delovanje
razbremenilnikov in podobno) in njihovo dokumentiranje,
– opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javnih
kanalizacijskih sistemov in dokumentiranja odpravljanja napak,
– načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– načrt izvajanja javne službe na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija,
– načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se
komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne greznice,
– načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se
komunalna odpadna voda odvaja v obstoječe greznice,
– načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se
komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se
komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne čistilne
naprave iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
– način zagotavljanja obdelave, predelave ali odstranjevanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo,
enako ali večjo od 50 PE, in komunalnih ter skupnih čistilnih
naprav, ki niso opremljene za obdelavo, predelavo ali odstranjevanje blata,
– opredelitev načina obveščanja uporabnikov javne službe in
– načrt izvajanja posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture;
4. pogoji in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih
storitev javne službe.
(3) V načrtih iz sedme, osme in devete alineje 3. točke
prejšnjega odstavka morajo biti posebej opredeljene stavbe iz
drugega odstavka 11. člena te uredbe, obveznosti lastnikov teh
stavb in način izvajanja javne službe v teh primerih.
(4) Program mora biti pripravljen na podlagi evidence iz
19. člena te uredbe.
(5) Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje
štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje
do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba
izvajalca javne službe.
(6) V primeru sprememb v času veljavnosti programa
izvajalec javne službe program spremeni in ga pošlje občini v
potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba
izvajalca javne službe.
(7) Občina program potrdi, če je skladen z občinskim
predpisom, ki ureja izvajanje javne službe.
(8) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu
za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poslati program,
ki sta ga potrdili občina in odgovorna oseba izvajalca javne
službe najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom
njegove veljavnosti ali njegovo spremembo v skladu s šestim
odstavkom tega člena v roku 30 dni po njenem sprejemu. Program izvajalec javne službe pošlje v elektronski obliki v skladu
z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
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(9) Program mora izvajalec javne službe javno objaviti na
svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.
(10) Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora
biti program sestavni del programa za obvladovanje kakovosti
poslovanja.
(11) Načrt gospodarjenja z blatom iz 16. člena te uredbe je
sestavni del programa.
19. člen
(evidenca izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
– naseljih, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu njenega izvajanja,
– območjih poselitve, kjer izvaja storitve javne službe, in
načinu njenega izvajanja,
– stavbah, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu, vrsti
in obsegu njenega izvajanja,
– uporabnikih storitev javne službe,
– javnih kanalizacijskih sistemih,
– iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov,
– dolžini primarnega in sekundarnega kanalizacijskega
omrežja javne kanalizacije,
– komunalnih in skupnih čistilnih napravah in čistilnih napravah padavinske odpadne vode, ki so javna infrastruktura za
izvajanje javne službe,
– kanalizacijskih priključkih, nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah, malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih napravah
iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
– izjavah iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe in nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah ali malih komunalnih
čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na katere
se te nanašajo,
– cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih
in obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav
iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
– delovnih mestih, na katerih se izvajajo naloge, povezane
z izvajanjem javne službe,
– drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne
službe,
– napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno
kanalizacijo,
– utrjenih površinah in strehah, s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo,
– bilanci količinskih tokov kanalizacijskega sistema v skladu s shemo, ki je sestavni del navodil iz tretjega odstavka
20. člena te uredbe,
– prevzemu komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih in obstoječih greznic ter komunalnih in skupnih čistilnih
naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata,
– poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
oziroma ocenah obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena
te uredbe,
– poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo
od 50 PE, ki jih upravljajo,
– količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav,
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe, in
– stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi
evidenčni listi o oddaji obdelanega blata v odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ter letna poročila o
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uporabi obdelanega blata v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(3) Izvajalec javne službe mora evidenco iz prvega odstavka tega člena hraniti najmanj pet let.
20. člen
(poročilo o izvajanju javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu najpozneje do
31. marca tekočega leta poslati poročilo o izvajanju javne službe
za preteklo leto.
(2) Sestavni del poročila o izvajanju javne službe so tudi
podatki iz evidence iz prejšnjega člena.
(3) Poročilo o izvajanju javne službe mora izvajalec javne
službe poslati ministrstvu v skladu z navodili, ki jih objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
21. člen
(poslovna skrivnost)
(1) Če so podatki v programu, evidenci ali poročilu iz 18.,
19. in 20. člena te uredbe poslovna skrivnost v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, mora biti to v programu,
evidenci ali poročilu posebej označeno, priložen pa mora biti
sklep gospodarske družbe, da gre za poslovno skrivnost.
(2) Podatkov iz prejšnjega odstavka izvajalcu javne službe
ni treba javno objaviti.
22. člen
(poročilo o doseženih standardih opremljenosti)
(1) Občina mora ministrstvu najpozneje do 28. februarja
tekočega leta poslati poročilo o doseženih standardih opremljenosti iz 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe na dan 31. decembra
preteklega leta.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora za vsa območja
poselitve, ki so na območju občine, vsebovati:
– identifikacijsko številko in ime območja poselitve,
– obremenitev s komunalno odpadno vodo, ki nastaja na
območju poselitve ali delež obremenitve s komunalno odpadno
vodo, ki nastaja na delu območja poselitve, ki leži v občini, v
primeru da je območje poselitve v več občinah, izraženo v PE,
– identifikacijsko številko javnega kanalizacijskega sistema
iz registra javne kanalizacije,
– delež obremenitve iz druge alineje tega odstavka, ki se
odvaja v javni kanalizacijski sistem iz prejšnje alineje,
– zagotavljanju drugih standardov opremljenosti za javni
kanalizacijski sistem iz tretje alineje tega odstavka,
– identifikacijsko številko komunalne ali skupne čistilne
naprave iz registra javne kanalizacije,
– delež obremenitve iz druge alineje tega odstavka, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi iz prejšnje alineje, in
– stopnjo čiščenja in navedbo o zagotavljanju drugih standardov opremljenosti za komunalno ali skupno čistilno napravo
iz šeste alineje tega odstavka.
(3) Sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka so tudi
načrtovani ukrepi za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti, če ti še niso doseženi, in podatki iz dokumentacije iz
prvega in drugega odstavka 10. člena te uredbe.
(4) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora občina
poslati ministrstvu v elektronski obliki.
(5) Podatki iz poročila iz prvega odstavka tega člena so
podlaga za spremljanje izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalca javne službe, če:
– ne zagotavlja izvajanja obveznih storitev v skladu z
12. in 13. členom ter tretjim odstavkom 25. člena te uredbe,
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– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 15. člena
te uredbe,
– nima izdelanega načrta gospodarjenja z blatom v skladu
z 16. členom te uredbe,
– ne obvešča uporabnikov javne službe v skladu z
17. členom te uredbe,
– ne pošlje izdelanega programa občini v potrditev v skladu s petim odstavkom 18. člena te uredbe,
– ministrstvu ne pošlje programa ali njegovih sprememb
v skladu z osmim odstavkom 18. člena te uredbe,
– ne objavi programa v skladu z devetim odstavkom
18. člena te uredbe,
– ne vodi in hrani evidence v skladu z 19. členom te
uredbe in
– ministrstvu ne poroča v skladu z 20. členom te uredbe.
(2) Z globo od 500 eurov do 2.000 eurov se za prekrške
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca
javne službe.

nepretočni greznici tudi na območjih poselitve, kjer je v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih čistilnih naprav, predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka
hkrati z gradnjo stavbe, če je skupna obremenitev, ki se zbira
v nepretočni greznici, manjša od 50 PE in so izpolnjeni pogoji
iz šestega odstavka 7. člena te uredbe.

V. NADZOR

VII. KONČNI DOLOČBI

26. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode in poročila)
(1) Določbe 18. člena te uredbe se začnejo uporabljati
za programe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode z veljavnostjo od 1. januarja 2013 naprej.
(2) Občina mora prvo poročilo v skladu z 22. členom te
uredbe prvič poslati ministrstvu najpozneje v devetih mesecih
po uveljavitvi te uredbe v elektronski obliki.

27. člen

24. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za okolje.
VI. PREHODNE DOLOČBE

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati
vse določbe Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 109/07, 33/08 in 28/11), razen 21. člena.

25. člen

28. člen

(zagotavljanje standardov opremljenosti)

(začetek veljavnosti)

(1) Zahteve v zvezi s standardi opremljenosti iz te uredbe
morajo biti izpolnjene v rokih, določenih v predpisih, ki urejajo
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
(2) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe lahko lastnik
obstoječe stavbe do rokov iz prejšnjega odstavka komunalno
odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico, če upravljavec obstoječe greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev
javne službe.
(3) Do rokov iz prvega odstavka tega člena se prevzem
neobdelanega blata iz obstoječih greznic šteje za javno službo po tej uredbi, izvajalec javne službe pa mora kot obvezno
storitev javne službe zagotavljati prevzem neobdelanega blata
iz obstoječih greznic pri uporabniku storitev, ko je to potrebno,
vendar najmanj enkrat na tri leta in obdelavo prevzetega neobdelanega blata na komunalni ali skupni čistilni napravi.
(4) Za obstoječe greznice, iz katerih se blato uporablja
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu, se določbe prejšnjega odstavka
ne uporabljajo.
(5) Do rokov iz prvega odstavka tega člena se za obstoječe greznice, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz
posameznih stavb ali skupin stavb, do katerih dostop s cestnim
motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne
vode in neobdelanega blata, ni mogoč, smiselno uporabljajo
določbe 11. člena te uredbe.
(6) Do izgradnje javne kanalizacije, vendar najpozneje do
rokov iz prvega odstavka tega člena, je, ne glede na določbe
7. člena te uredbe, komunalno odpadno vodo iz stavb dovoljeno čistiti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, tudi na območjih poselitve, kjer je v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih čistilnih naprav, predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka
hkrati z gradnjo stavbe.
(7) Do izgradnje javne kanalizacije ali najpozneje do rokov
iz prvega odstavka tega člena je ne glede na določbe 7. člena
te uredbe komunalno odpadno vodo iz stavb dovoljeno zbirati v

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00719-50/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3746.

Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih
za proizvodnjo in dovoljenjih za promet
z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih
dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos
obrambnih proizvodov

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni
list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo
in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem
in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz,
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1. člen
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih
za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni
list RS, št. 59/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sve-
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ta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne
10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije
2010/80/EU z dne 22. novembra 2010 o spremembi Direktive
2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 308 z dne 24. 11. 2010,
str. 11), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija
2012.
Št. 00718-8/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-1911-0026
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3747.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Šentvid–Koseze

Na podlagi petega odstavka 43. člena in prvega odstavka
40. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Šentvid–Koseze
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Šentvid–Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1,
70/07, 71/09 in 80/10 – ZUPUDPP) se v 2. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Grafični del lokacijskega načrta, iz katerega je razvidno
območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V 4. členu se v točki A) pod a) pri k. o. Šentvid številka »1141« nadomesti s številko »1141/3«, številki »1142/1,
1142/2« se nadomestita s številkami »1142/10, 1142/12,
1142/13, 1142/15«, številka »1143« pa se nadomesti s številkama »1143/3, 1143/4«.
3. člen
Doda se nova priloga, ki je kot priloga sestavni del te
uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0098
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Št.

Št. 70101-48/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2011-0063
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 57/11) se v prilogi »Seznam
upravičencev do donacij za leto 2011« na koncu področja 6.3
– DRUŠTVA IN ZVEZE dodata naslednja upravičenca:
»

DRUŠTVO
TABORNIKOV ROD
RDEČI ZALOG

NASLOV SEDEŽA
KETTEJEVA
ULICA 14 B – P.P. 50,
1230 DOMŽALE
AGROKOMBINATSKA
2, 1000 LJUBLJANA

DAVČNA
ŠTEVILKA
29376971
46566562
«.

Na koncu področja 12 – UPRAVIČENCI S PODROČJA
VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE se doda
naslednji upravičenec:
»
IME OZIROMA
NASLOV SEDEŽA
NAZIV
ZVEZA
ZEMLJEMERSKA ULICA
GEODETOV
12, 1000 LJUBLJANA
SLOVENIJE

DAVČNA
ŠTEVILKA
75806835

3750.

Odločba o imenovanju Helge Dobrin
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena ter 22. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) v
zvezi s prvim odstavkom 225. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1), in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada RS na predlog
ministra za pravosodje, številka 110-61/2011 z dne 10. 10. 2011
na 156. redni seji dne 27. 10. 2011 izdala naslednjo

ODLOČBO
Helga Dobrin, rojena 12. 4. 1976, se imenuje za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Št. 70101-47/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2011-0064
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42101-2/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0136
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3749.

11351

Katja Leban, rojena 27. 4. 1975, se imenuje za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju.

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2011

IME OZIROMA
NAZIV
RADIOKLUB
DOMŽALE

Stran

ODLOČBO

Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) in
četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine
za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) je Vlada
Republike Slovenije sprejela
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Odločba o imenovanju Katje Leban
za pomočnico okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena ter 22. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS)
v zvezi s prvim odstavkom 225. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1), in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada
RS na predlog ministra za pravosodje, številka 110-61/2011
z dne 10. 10. 2011 na 156. redni seji dne 27. 10. 2011 izdala
naslednjo

3751.

Odločba o imenovanju Tilna Demšarja
za pomočnika okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena ter 22. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) v
zvezi s prvim odstavkom 225. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1), in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada RS na predlog
ministra za pravosodje, številka 110-61/2011 z dne 10. 10. 2011
na 156. redni seji dne 27. 10. 2011 izdala naslednjo

ODLOČBO
Tilen Demšar, rojen 27. 8. 1979, se imenuje za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kranju.
Št. 70101-45/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2011-0065
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
3752.

Pravilnik o službenem oblačilu državnega
tožilca

Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) minister za pravosodje
izdaja

PRAVILNIK
o službenem oblačilu državnega tožilca
1. člen
(vsebina)

9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega
tožilca (Uradni list RS, št. 32/95).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 6. novembra 2011.
Št. 007-332/2011
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EVA 2011-2011-0005
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

Ta pravilnik ureja službeno oblačilo za državne tožilce
v posameznih državnotožilskih nazivih in za vodje državnih
tožilstev.
2. člen
(toga)
Službeno oblačilo državnega tožilca je državnotožilska
toga (v nadaljnjem besedilu: toga).
3. člen
(opis)
(1) Toga državnega tožilca je posebno vrhnje oblačilo sive
barve (des. 7123).
(2) Kroj in blago toge sta enotna za vse državne tožilce.
4. člen
(znamenje)
(1) Na levi rami toge je pripeto znamenje državnega
tožilca.
(2) Znamenje državnega tožilca je trak sive barve, ki ima
na sprednjem spodnjem robu obrobo enake barve kakor okrogli
znak, ki je pripet na znamenju.
5. člen
(obroba na znamenju)
(1) Okrajni državni tožilci imajo na znamenju obrobo bele
barve.
(2) Okrožni državni tožilci imajo na znamenju obrobo
bele barve.
(3) Višji državni tožilci imajo na znamenju obrobo rdeče
barve.
(4) Vrhovni državni tožilci imajo na znamenju obrobo
zlate barve.
(5) Vodje državnih tožilstev imajo znamenje državnega tožilca v celoti v barvi, kakršna je določena v prejšnjih odstavkih.
6. člen
(vzdrževanje)
Državni tožilec mora skrbeti za dostojen videz in vzdrževanje toge.
7. člen
(nošenje)
Državni tožilec nosi togo prek svojega oblačila pri opravljanju službe državnega tožilca, vselej pa pri sodelovanju
na narokih, glavnih obravnavah, sejah senata in razširjenem
kolegiju Vrhovnega državnega tožilstva.
8. člen
(uničenje)
Ob prenehanju funkcije ali razrešitvi državnega tožilca
oziroma vodje državnega tožilstva ali v primeru izrabe toge,
poskrbi za njeno uničenje državno tožilstvo.

3753.

Pravilnik o vsebini in trajanju programa
za vodstveno funkcijo

Na podlagi tretjega odstavka 122. člena in za izvrševanje
drugega odstavka 139. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o vsebini in trajanju programa za vodstveno
funkcijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in trajanje programa strokovnega usposabljanja za vodje okrožnih državnih tožilstev in
direktorje (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
2. člen
(udeleženci usposabljanja)
Usposabljanja za vodstveno funkcijo na državnem tožilstvu se udeležita vodja okrožnega državnega tožilstva in direktor tožilstva v skladu z določbami Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. VSEBINA IN TRAJANJE STROKOVNEGA
USPOSABLJANJA
3. člen
(vsebina usposabljanja)
Program usposabljanja je razdeljen po vsebinskih delih,
ki obsegajo zlasti ta funkcionalna znanja:
I. vodenje in upravljanje državnega tožilstva:
– pristojnosti vodje pri upravljanju in vodenju državnega
tožilstva,
– razmejitev pristojnosti med vodji in direktorji tožilstev,
– razmejitev pristojnosti med vodji in Ministrstvom za
pravosodje,
– sodobne metode in tehnike organiziranja in vodenja,
– letni program dela in letno poročilo,
– odnosi z javnostmi;
II. kadrovanje in upravljanje človeških virov:
– upravljanje s kadri,
– kadrovanje na državnem tožilstvu,

Uradni list Republike Slovenije
– razpis državnotožilskega mesta, napredovanje, ocena
in osebni spis;
III. finančno poslovanje in načrtovanje:
– finančno in računovodsko poslovanje državnega tožilstva,
– proračun državnega tožilstva in njegovo upravljanje,
– ugotovitve revizijskih pregledov državnih tožilstev,
– javna naročila;
IV. osebna neokrnjenost in varnostna vprašanja:
– zagotavljanje varnosti na državnem tožilstvu,
– osebna neokrnjenost in samovarstveno vprašanje,
– pregled raziskav o varnosti državnih tožilstev in izhodišča za izboljšanje,
– varnostna vprašanja v zvezi s Specializiranim državnim
tožilstvom,
– obvladovanje stresa na vodilnem položaju,
– poslovni protokol.
4. člen
(potek in trajanje usposabljanja)
(1) Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem
besedilu: center) organizira usposabljanje najmanj dvakrat na
leto.
(2) Usposabljanje traja najmanj 24 pedagoških ur. Pedagoška ura obsega najmanj 45 minut.
(3) Vsebine po programu strokovnega usposabljanja iz
prejšnjega člena so lahko izvedene na predavanjih, seminarjih ali delavnicah. Usposabljanje poteka skupaj za vodje in
direktorje državnega tožilstva, nekatere vsebine pa so lahko
pripravljene ločeno.
5. člen
(potrdilo)
(1) Po zaključenem usposabljanju center izda udeležencu
usposabljanja potrdilo o opravljenem usposabljanju.
(2) Potrdilo o opravljenem usposabljanju obsega:
– ime in naslov izvajalca usposabljanja;
– datum in kraj izvedbe usposabljanja;
– ime in priimek udeleženca usposabljanja, rojstni datum
in kraj rojstva;
– evidenčno številko potrdila;
– podpis direktorja centra;
– žig.
(3) Izdano potrdilo se šteje kot dokazilo izpolnitve obveznosti za vodje iz drugega odstavka 122. člena zakona oziroma
izpolnitve obveznosti direktorja iz drugega odstavka 139. člena
zakona.
(4) Potrdilo o opravljenem usposabljanju za vodjo okrožnega državnega tožilstva se izda v štirih izvodih, od katerih prejme tri udeleženec, četrti izvod pa ostane v spisu
centra.
(5) Potrdilo o opravljenem usposabljanju za direktorja tožilstva se izda v treh izvodih, od katerih prejme dva udeleženec,
tretji izvod pa ostane v spisu centra.
(6) Podatki o usposabljanju se vodijo v skladu s predpisi,
ki urejajo upravno poslovanje.
III. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 6. novembra 2011.
Št. 007-323/2011
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EVA 2011-2011-0006
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

Št.

3754.

88 / 4. 11. 2011 /

Stran

11353

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih
za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena in tretjega odstavka 91. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo,114/06 – ZUTPG, 10/08 in 62/10 – ZUPJS) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kriterijih za
uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo
1. člen
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki
potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/02,
107/04, 129/06 in 55/09) se v prvem odstavku 23. člena besedilo »8.000 SIT« nadomesti z besedilom »32 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »6.400 SIT« nadomesti z
besedilom »25 eurov«.
2. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »11.000 SIT«
nadomesti z besedilom »44 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »8.000 SIT« nadomesti z
besedilom »32 eurov«.
3. člen
V 25. členu se besedilo »11.000 SIT« nadomesti z besedilom »44 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »3.000 SIT«
nadomesti z besedilom »12 eurov«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-29/2011
Ljubljana, dne 25. oktobra 2011
EVA 2011-2611-0088
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

3755.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku
vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne
liste

Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega
odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, šestega
odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega
odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in
41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o postopku vpisa
sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
1. člen
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o
vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09 in 105/10)
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se v 1. členu besedilo četrte in pete alineje spremeni tako, da
se glasi:
»– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o
določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES
glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju,
in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih
rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2011/68/EU z dne 1. julija 2011
o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES
in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum
pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih
sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 17),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);
– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o
določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES
glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju,
in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic
(UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjeno z
Izvedbeno direktivo Komisije 2011/68/EU z dne 1. julija 2011 o
spremembi Direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES in
2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri
preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih
sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 17),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-384/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2311-0112
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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3756.

Odredba o veljavnosti revidirane monografije
Humani polispecifični imunoglobulin
za intravensko uporabo (0918)

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za
zdravje

ODREDBO
o veljavnosti revidirane monografije Humani
polispecifični imunoglobulin za intravensko
uporabo (0918)
1. člen
V skladu z »Resolucijo AP-CPH (11) 6«, ki jo je sprejel
Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. septembra 2011
na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu
29. junija 2011, začne 1. januarja 2012 v Republiki Sloveniji
veljati revidirana monografija »Humani polispecifični imunoglobulin za intravensko uporabo (0918)«, ki jo je na svojih
spletnih straneh objavila Evropska direkcija za kakovost zdravil
(European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu
Evrope v Strasbourgu.

nije.

2. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 715-18/2011
Ljubljana, dne 19. septembra 2011
EVA 2011-2711-0056
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

11a

49a

49b

51a

61a

109a

»

38081090 tiakloprid (0,0150%)

CALYPSO BUG
KILLER

DOMARK 100 EC

38082050 tetrakonazol (10,00%)

Xn

38089090 Aureobasidium pullulans
(de Bary) Arnaud (soj DSM 14940 in
14941) (100,00%)

BOTECTOR

N, Xn

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

BIO-FERM,
Biotechnologishe
entwicklung und
production GmbH
BIO-FERM,
Biotechnologishe
entwicklung und
production GmbH

ISAGRO

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BIO-FERM,
Biotechnologishe
entwicklung und
production GmbH

BAYER CS

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

DU PONT

Proizvajalec

Številka

reg.

reg.

reg.
zač.

reg.
zač.

reg.
zač.

reg.

3433-377/06/20

3433-101/10/5

3433-2/10/5
3433-2/10/8

3433-3/10/3
3433-3/10/6

3433-1/10/3
3433-1/10/7

3433-550/09/7

odločbe*** odločbe

Vrsta

20.4.2011

25.3.2011

09.02.2011
13.06.2011

09.02.2011
13.06.2011

09.02.2011
13.06.2011

14.2.2011

Datum
izdaje
odločbe

Datum prenehanja

30.1.2018

25.3.2021

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

14.2.2021

veljavnosti

Št.

Xi

Xn

38089090 Aureobasidium pullulans
(de Bary) Arnaud (soj DSM 14940 in
14941) (100,00%)

BONI PROTECT

Xi, Xn

38089090 Aureobasidium pullulans
(de Bary) Arnaud (soj DSM 14940 in
14941) (50,00%)

BLOSSOM
PROTECT

N

nevarnosti

Skupina

38083023 nikosulfuron (30,00%)
38083023 rimsulfuron (15,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

ALISEO

Ime sredstva

V Odredbi o Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki
1. člen Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/11) se v Prilogi Seznam za ustreznimi
obstoječimi
številkami
dopolni z sredstev
naslednjimi
fitofarmacevtskimi
sredstvi,
za katera
je bila
v časuzaod
9. februarja
2011zaporednimi
do 25. avgusta
2011
V Odredbi o zaporednimi
Seznamu registriranih
fitofarmacevtskih
v Republiki
Sloveniji (Uradni list
RS, št. 22/11)
se v Prilogi
Seznam
ustreznimi
obstoječimi
številkami
dopolni
z naslednjimi
za katera
je bila vfitofarmacevtskega
času od 9. februarja 2011
do 25. na
avgusta
2011 nujno
izdana odločba
o registraciji
ali odločba o uvrstitvi
fitofarmacevtskega
izdana
odločba fitofarmacevtskimi
o registraciji alisredstvi,
odločba
o uvrstitvi
sredstva
seznam
potrebnih
fitofarmacevtskih
sredstev
za zagotavljanje
sredstva
na seznam nujno
potrebnih
fitofarmacevtskih
za zagotavljanje
zdravstvenega
varstva
kmetijskih
rastlin v sredstev
Republiki
Sloveniji: zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji:

o spremembah in dopolnitvah Odredbe
1. člen
o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

ODREDBO

ODREDBO
Na podlagi 28. člena Zakona o
(Uradni listOdredbe
RS, št. 35/07
– uradno prečiščeno
besedilo)fitofarmacevtskih
izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
o fitofarmacevtskih
spremembah sredstvih
in dopolnitvah
o seznamu
registriranih
sredstev
v Republiki Sloveniji

3757.

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

129a

163a

201a

220a

222a

237a

239a

247a

261a

281a

285a

288a

1

303a

338a

ZOOM 11 SC

SYSTHANE 20 EW
TANDUS 200 EC

SIGNUM

SENCOR SC 600

etoksazol (11,00%)

38083027 fluroksipir (20,00%)
N

N, Xn

N, Xn

N, Xn

38082080 boskalid (26,70%)
38082030 piraklostrobin (6,70%)

38082050 miklobutanil (20,00%)

N

38083013 metribuzin (60,00%)

N, Xn

SAMSON EXTRA 6
38083023 nikosulfuron (6,00%)
OD

N, Xn
N, Xi

38081010 deltametrin (2,50%)
ISK Bioscience Europe
N.V.

ISK Bioscience
Europe N.V.

SUMITOMO

Številka

reg.
reg.

CHEMTURA EUROPE
d.o.o.

reg.nuj.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.nuj.

reg.nuj.

reg.

reg.

reg.

reg.nuj.

34330-19/10/3

3433-106/10/2

3433-38/11/3

34330-29/10/5

3433-551/09/4

3433-499/06/17

34330-15/10/4

3433-549/09/6

34330-5/11/4

3433-121/10/4

3433-122/10/4

3433-543/09/8

3433-50/10/8

3433-627/08/6

34330-41/10/3

odločbe*** odločbe

Vrsta

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
NUFARM

BASF SE

BAYER d.o.o.
BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

BAYER CS

ISK Bioscience Europe
N.V.

Sharda Worldwide
Exports Pvt Ltd

Sharda Worldwide
Exports Pvt Ltd

ISK Bioscience
Europe N.V.

AROPI d.o.o.

Indofil Chemicals
Company, EU
Affiliate Office c/o
Geda B.P. S.r.l.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

Fine Agrochemicals
Ltd., Worcester,
Velika Britanija
KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

Sharda Worldwide
Exports Pvt Ltd

Sharda Worldwide
Exports Pvt Ltd

Fine Agrochemicals
Ltd., Worcester,
Velika Britanija

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Belchim Crop
Protection N.V./S.A.

DU PONT

Fine Agrochemicals
Ltd., Worcester,
Velika Britanija

Proizvajalec

6.4.2011

20.4.2011

5.5.2011

20.4.2011

3.3.2011

14.3.2011

8.8.2011

21.3.2011

17.5.2011

28.3.2011

28.3.2011

9.2.2011

28.3.2011

3.3.2011

28.3.2011

Datum
izdaje
odločbe

6.6.2021

20.4.2021

31.5.2015

20.4.2021

3.3.2021

14.3.2021

8.8.2021

21.3.2021

20.10.2020

31.5.2015

31.8.2015

9.2.2021

28.3.2021

3.3.2021

31.8.2015

veljavnosti

Datum prenehanja

«.

«.
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člen
2.2.člen
V Prilogi se pri fitofarmacevtskih sredstvih, vpisanih v seznam pod zaporednimi številkami 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 43, 46, 47,
54,
55, 58, 61,
67, 77, 78, 79,85, 88,
92, 93, 94,vpisanih
95, 101, 111,
112, 113,pod
116, zaporednimi
121, 122, 130, 131,
132, 137,1,138,
139,
145,
146,
163,31,
166,
V Prilogi
se62,
pri66,fitofarmacevtskih
sredstvih,
v seznam
številkami
3, 4,
5,140,
6, 7,143,
8, 144,
9, 10,
11,
13,148,
14,151,
20,158,
21,159,
24, 160,
27, 162,
29, 30,
167,
168,
169,
173,
180,
181,
186,
187,
198,
199,
207,
211,
218,
222,
225,
227,
228,
229,
230,
235,
236,
237,
250,
253,
254,
255,
257,
259,
260,
261,
265,
266,
270,
271,
272,
282,
296,
298,
32, 33, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 54, 55, 58, 61, 62, 66, 67, 77, 78, 79,85, 88, 92, 93, 94, 95, 101, 111, 112, 113, 116, 121, 122, 130, 131, 132, 137, 138, 139,
299, 302, 306, 309, 312, 313, 315, 316, 318, 323, 325, 326, 328 in 334, za katera je bila v času 9. februarja 2011 do 25. avgusta 2011 izdana odločba o spremembi, podaljšanju registracije,
140, 143,podaljšanju
144, 145,registracije,
146, 148,uvrstitvi
151, 158,
159, 160, 162,
163, na
166,
167, nujno
168, potrebnih
169, 173,fitofarmacevtskih
180, 181, 186,
187, 198,
199, 207, zdravstvenega
211, 218, 222,
225,kmetijskih
227, 228,
229,ali
začasnem
fitofarmacevtskega
sredstva
seznam
sredstev
za zagotavljanje
varstva
rastlin
230, 235, registracije
236, 237,v250,
253,Sloveniji
254, 255,
257,dovoljenje
259, 260,
261, 265,
266,fitofarmacevtskih
270, 271, 272,sredstev
282, 296,
298,držav
299,članic
302,Evropske
306, 309,
312,
313, 315,
316, nadomesti
318, 323,z 325,
prenehanju
Republiki
oziroma
za promet
identičnih
iz drugih
unije,
pripadajoče
besedilo
novim
pripadajočim besedilom, kot sledi:

1

/

38089090 giberelini (GA4 in GA7)
(1,90%)
38089090 6-benziladenin (1,90%)
N, Xn

/

38089090 giberelini (GA4 in GA7)
(1,000%)

38082030 mankozeb (80,00%)

/

N

38083027 klomazon (6,00%)
38083013 metribuzin (23,30%)

38083023 nikosulfuron (4,00%)

N, Xn

38083023 nikosulfuron (4,00%)

/

nevarnosti

Skupina

38082080 ciazofamid (16,00%)

RANMAN TOP

POLECI

PINOZEB M-45

PERLAN

NOVAGIB

NICOSH

METRIC

KELVIN

FALGRO TABLETE (12,00%)

38089090 giberelinska kislina (GA3)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

Št.

1

prodaje*

št.

Ime sredstva

11356 /

302a

Mesto

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

»
Zap.

št.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

38081090 metaflumizon (24,00%)

38082015 fosetil-Al (80,00%)

38081090 kalijeve soli maščobnih
ksl. (0,150%)

38081090 kalijeve soli maščobnih
ksl. (4,90%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38083011 propakvizafop (10,00%)

38081090 emamektin (0,950%)

38083023 linuron (45,00%)

38083021 pendimetalin (40,00%)

38081040 pirimifos-metil (50,00%)

38082060 dimetomorf (9,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

N, Xn

Xi

/

/

Xn

Xn

N, Xn

N, T

N, Xi

N, Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

BASF SE

BAYER CS

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

KOLLANT

Makhteshim Agan
Holding B.V.

SYNGENTA

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Makhteshim Agan
Holding B.V.

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec

Številka

pod.

pod.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
spr.
spr.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.
zač.
spr.
UNICHEM d.o.o.
reg.
spr.
spr.
zač.
UNICHEM d.o.o.
reg.
spr.
spr.
zač.
BAYER D.O.O.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
BASF SLOVENIJA,
reg.
d.o.o.
zač.

14.3.2011

odločbe

Datum
izdaje

327-02-406/04/12
327-02-406/04/14
3433-48/11/2
3433-580/08/10
3433-580/08/13
3433-580/08/21
327-02-127/01
327-02-223/03
327-02-127/01/3
327-02-127/01/7
3433-48/11/2
3433-409/07/2
3433-409/07/6
327-02-261/03/25
3433-409/07/8
3433-409/07/11
3433-409/07/12
327-02-277/02
327-02-277/02/7
327-02-242/00/5
327-02-277/02/11
327-02-277/02/R
327-02-277/02/8
327-02-242/00/5
327-02-277/02/12
327-02-303/01
327-02-374/04/3
327-02-303/01/10
327-02-303/01/12
327-02-303/01/15
3433-415/07/8
3433-415/07/11

3433-493/06/12
3433-48/11/2

13.04.2007
27.11.2008
13.06.2011
12.11.2010
25.02.2011
13.06.2011
16.03.2001
24.07.2003
27.11.2009
27.12.2010
13.06.2011
04.07.2007
27.06.2008
27.11.2009
03.11.2010
10.06.2011
13.07.2011
28.01.2003
08.11.2007
27.11.2009
10.06.2011
28.01.2003
08.11.2007
27.11.2009
10.06.2011
27.03.2003
26.11.2004
21.11.2005
27.11.2009
10.06.2011
05.11.2009
13.06.2011

11.02.2008
13.06.2011

327-02-284/01/11 8.8.2011

3433-30/10/9

odločbe*** odločbe

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

distributer

Zastopnik,

31.12.2014

21.5.2014

31.8.2015

31.8.2015

31.5.2015

31.5.2014

31.12.2014

13.4.2017

11.2.2018

8.8.2021

14.3.2021

veljavnosti

Datum
prenehanja

Št.

ALVERDE

ALIETTE FLASH

AKTIV - R

AKTIV

AGROSAN B - POLŽOMOR
(sinonim KOLFLOR)

AGIL 100 EC

AFFIRM

AFALON

ACTIVUS 40 WG

ACTELLIC 50 EC

ACROBAT MZ WG

Ime sredstva

326, 328 in 334, za katera je bila v času 9. februarja 2011 do 25. avgusta 2011 izdana odločba o spremembi, podaljšanju registracije, začasnem podaljšanju
registracije, uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih
rastlin ali prenehanju registracije v Republiki Sloveniji oziroma dovoljenje za promet identičnih fitofarmacevtskih sredstev iz drugih držav članic Evropske
unije, pripadajoče besedilo nadomesti z novim pripadajočim besedilom, kot sledi:
Uradni list Republike Slovenije
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Stran

11357

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Zap.

št.

14

20

21

24

27

29

30

31

32

33

AXORIS SPREJ

AXORIS PALČKE

38081090 tiametoksam (0,0100%)
38081090 abamektin (0,0015%)

38081090 tiametoksam (1,20%)

38081090 tiametoksam (1,20%)

38083027 pinoksaden (5,00%)

38082080 cimoksanil (4,80%)
38082030 metiram (57,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)
38089090 železov sulfat (18,10%)

38089090 metaldehid (5,00%)

/

/

/

N, Xi

Xi

/

Xn

/

COMPO GmbH&Co.
KG

COMPO GmbH&Co.
KG

COMPO GmbH&Co.
KG

SYNGENTA

BASF SE

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

KOLLANT

INTRACHEM Bio
Italia S.p.A.,
Grassobbio (BG),
Italija

Makhteshim Agan
Holding B.V.

ISAGRO

Proizvajalec

Številka

327-02-262/02
327-02-223/03
327-02-133/01/12
327-02-262/02/4
SFS 8045
327-02-252/01
3433-165/07/3
327-02-133/01/12
3433-520/09/3
3433-165/07/5
3433-48/11/2
327-02-133/01
327-02-223/03
327-02-133/01/7
327-02-133/01/11
327-02-133/01/12
327-02-133/01/18
3433-467/07/2
3433-467/07/5
3433-467/07/7
3433-467/07/9
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-272/00/15
327-02-272/00/16
327-02-43/00
327-02-217/03
327-02-559/05/6
327-02-559/05/7
327-02-206/02/8
327-02-559/05/9
3433-58/06/12
327-02-176/02/14
3433-58/06/17
3433-58/06/18
3433-12/08/4
3433-12/08/11
3433-13/08/9
3433-14/08/4
3433-14/08/6
3433-13/08/9
3433-465/07/6
3433-13/08/9

odločbe*** odločbe

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
zač.
spr.
raz.
zač.
spr.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
UNICHEM d.o.o.
reg.
spr.
zač.
zač.
SILK, d.o.o.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
BASF SLOVENIJA,
reg.
d.o.o.
spr.
zač.
spr.
spr.
zač.
reg.
SYNGENTA AGRO
d.o.o.
spr.
zač.
zač.
COMPO GmbH&Co.
reg.
KG, METROB, d.o.o.
spr.
spr.
COMPO GmbH&Co.
reg.
KG, METROB, d.o.o.
spr.
spr.
COMPO GmbH&Co. KG reg.
spr.

distributer

Zastopnik,

31.12.2015

20.12.2002
24.07.2003
27.11.2009
09.08.2011
06.03.1998
25.07.2001
03.03.2008
27.11.2009
14.09.2010
18.02.2011
13.06.2011
17.04.2001
24.07.2003
17.03.2008
08.04.2009
27.11.2009
09.02.2011
14.01.2008
27.06.2008
11.11.2010
10.06.2011
28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
27.11.2009
13.06.2011
22.02.2000
24.07.2003
11.02.2008
27.06.2008
27.11.2009
09.02.2011
16.10.2007
27.11.2009
06.09.2010
13.06.2011
05.03.2009
11.06.2010
14.03.2011
05.03.2009
11.06.2010
14.03.2011
10.12.2009
14.03.2011

10.12.2019

5.3.2019

5.3.2019

31.12.2014

28.2.2014

31.8.2015

31.5.2015

31.3.2015

31.12.2013

veljavnosti

Datum
prenehanja

odločbe

Datum
izdaje
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AXORIS GRANULAT

AXIAL

AVISO DF

ASEF 3V1

ARION +

38082080 izolat M-10 glive
Ampelomyces quisqualis (58,00%)

4

Xi

nevarnosti

Skupina

Št.

AQ - 10

38081090 klofentezin (50,00%)

38083090 alfanaftil acetamid
(NAD) (8,40%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

11358 /

APOLLO 50 SC

AMID THIN W

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*
1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.
38

40

41

43

46

47

54

55

58

61

62

CALYPSO SC 480

CALLISTO 480 SC

38081090 tiakloprid (48,00%)

38083027 mezotrion (48,00%)

38082050 propikonazol (25,00%)

38081010 beta-ciflutrin (2,50%)

38083027 bromoksinil oktanoat
(32,75%)

38081010 piretrin (1,82%)

38081010 piretrin (0,0750%)

38081090 parafinsko olje (98,00%)

38083017 desmedifam (8,25%)
38083017 fenmedifam (8,25%)

38082040 karbendazim (50,00%)

in vsebnost (%)
38083027 dazomet (98,00%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

Proizvajalec

Xn

N

N

N, Xn

N, Xn

N

/

4

N, Xi

3

BAYER CS

SYNGENTA

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Makhteshim Agan
Holding B.V.

COPYR

COPYR, UNICHEM
d.o.o.

NUFARM

UPL

BASF SE

nevarnosti
3
KANESHO SOIL
TREATMENT
SPRL/BVBA

Skupina
odločbe***
reg.
spr.
zač.
spr.
spr.
zač.
zač.
zač.
reg.
spr.
spr.
spr.+pod.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.
spr.
raz.
zač.
pod.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.

Vrsta

BAYER
CROPSCIENCE D.O.O.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

pod.
spr.
reg.nuj.
pod.
reg.nuj.
reg.nuj.
spr.
reg.nuj.
spr.
reg.nuj.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
raz.
spr.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
spr.

BIOTEH d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

distributer
CHEMTURA EUROPE
Ltd.

Zastopnik,

327-02-397/04/8
327-02-176/02/14
327-02-397/04/11
327-02-43/02/21
3433-469/07/3
327-02-43/02/27
327-02-43/02/28
3433-469/07/8
327-02-43/02/33
327-02-43/02/40

327-02-158/03/8
3433-521/09/3
3433-48/11/2
327-02-235/02/12
3433-48/11/2

327-02-237/02/7
3433-48/11/2

odločbe
SFS 8005
327-02-331/05/3
327-02-331/05/7
327-02-331/05/9
327-02-331/05/10
327-02-331/05/11
327-02-331/05/12
327-02-331/05/13
SFS 7045
327-02-192/04/1
327-02-192/04/2
327-02-192/04/9
327-02-192/04/14
327-02-192/04/17
327-02-192/04/19
327-02-292/02
327-02-27/02/18
327-02-292/02/11
SFS 8055
327-02-306/03/2
327-02-306/03/5
327-02-306/03/6
327-02-306/03/11
327-02-306/03/16
327-02-359/01/14
327-02-359/01/22
327-02-430/02/11
327-02-359/01/24
3433-63/10/2
3433-63/10/8

Številka

30.03.2007
27.11.2009
14.03.2011
12.03.2007
17.12.2007
30.04.2008
07.10.2008
06.02.2009
18.03.2009
20.05.2011

21.09.2006
14.09.2010
13.06.2011
03.04.2008
13.06.2011

11.02.2008
13.06.2011

odločbe
13.01.1998
26.07.2005
11.01.2008
18.03.2008
27.11.2009
23.12.2009
18.10.2010
04.07.2011
21.03.1997
23.04.2004
28.06.2006
02.02.2007
30.12.2009
03.12.2010
13.06.2011
15.04.2003
27.11.2009
13.06.2011
31.03.1998
26.03.2007
21.03.2008
16.11.2009
25.03.2010
21.03.2011
01.06.2004
08.11.2007
27.11.2009
10.06.2011
20.05.2010
28.02.2011

Datum
izdaje

12.3.2017

30.3.2017

3.4.2018

21.9.2016

11.2.2018

13.7.2017

31.8.2015

30.6.2014

28.2.2015

30.11.2014

veljavnosti
31.5.2015

Datum
prenehanja

Št.

BUMPER 25 EC

BULLDOCK EC 25

BROMOTRIL 225 EC

BIOTIP FLORAL

BIO PLANTELLA FLORA
KENYATOX VERDE

BELO OLJE - FRUTAPON

BEETUP COMPACT SC

BAVISTIN-FL

BASAMID GRANULAT

Ime sredstva
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11359

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

66

67

77

78

79

85

88

92

93

CUPRABLAU-Z ULTRA

38082010 baker iz bakrovega
oksiklorida (35,00%)

38082010 baker iz bakrovega
oksiklorida (35,00%)

38083015 diflufenikan (10,00%)
38083023 izoproturon (50,00%)

38081090 klorantraniliprol
(20,00%)

38081090 pimetrozin (50,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (50,00%)

Xn

N, Xn

Xn

N

Xn

N, Xn

Xn

CINKARNA Celje,
d.d.

CINKARNA Celje,
d.d.

BAYER CS

DU PONT

SYNGENTA

NUFARM

NUFARM

KOLLANT

Andermatt Biocontrol

Proizvajalec

Številka

spr.
spr.
zač.

327-02-278/00
327-02-278/00/3
327-02-278/00/7
327-02-278/00/9

327-02-343/02/4
327-02-343/02/6
327-02-343/02/7
327-02-343/02/8
327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15
327-02-53/01/18
327-02-53/01/20
327-02-281/01
327-02-223/03
327-02-25/00/6
327-02-281/01/7
327-02-25/00
327-02-25/00/2
327-02-397/05/7
327-02-397/05/6
327-02-25/00/6
3433-523/09/3
327-02-25/00/9
327-02-25/00/10
327-02-336/02
327-02-336/02/2
327-02-284/01/5
327-02-336/02/9
327-02-336/02/15
3433-147/09/10
3433-147/09/18
3433-147/09/20
SFS 8051
327-02-71/03/5
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-321/04/5
327-02-321/04/7
327-02-321/04/8
327-02-357/02/5
327-02-357/02/15
327-02-357/02/16
327-02-357/02/19
327-02-357/02/21
327-02-357/02/22

odločbe*** odločbe

Vrsta

reg.
zač.
spr.
zač.
BIOTEH d.o.o.
pod.
spr.
spr.
zač.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
spr.
raz.
raz.
spr.
raz.
spr.
zač.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
spr.
spr.
spr.
zač.
PINUS TKI d.d.
reg.
reg.nuj.
zač.
BAYER
reg.
CROPSCIENCE D.O.O. spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
zač.
CINKARNA Celje, d.d.
spr.+pod.
zač.
zač.
spr.
zač.
spr.
reg.
CINKARNA Celje, d.d.

METROB, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

03.07.2001
16.03.2004
27.11.2009
24.05.2011

21.3.2015

24.10.2003
21.03.2008
27.11.2009
21.03.2011
08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008
18.10.2010
10.06.2011
10.01.2002
24.07.2003
27.11.2009
20.05.2011
27.02.2003
16.03.2004
30.01.2006
30.01.2006
27.11.2009
14.09.2010
25.11.2010
10.06.2011
06.06.2003
07.05.2004
27.11.2009
20.04.2010
13.06.2011
16.04.2010
06.04.2011
13.06.2011
19.03.1998
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
03.03.2008
27.11.2009
18.02.2011
01.10.2004
21.02.2006
11.02.2008
27.11.2009
09.02.2011
24.05.2011

31.5.2014

31.5.2014

31.12.2012

31.12.2014

31.12.2015

31.5.2014

31.5.2014

31.5.2015

veljavnosti

Datum
prenehanja

odločbe

Datum
izdaje
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CUPRABLAU-Z

COUGAR

CORAGEN

CHESS 50 WG

CHAMPION 50 WG

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (24,40%)

Xn

/

nevarnosti

Skupina

Št.

CHAMP FORMULA 2 FLO

38089090 metaldehid (5,00%)

38081090 granulozni virus
Adoxophyes orana (1,000%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

11360 /

CARAKOL

CAPEX

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

94

95

101

111

112

113

116

121

122

130

FANTIC F WG

/

N, Xi

N, Xn

Xn

Xi

nevarnosti

Skupina

38082080 benalaksil-M (3,75%)
38082080 folpet (48,00%)

38082080 cimoksanil (30,00%)
38082080 famoksadon (22,50%)

38081020 spirodiklofen (24,00%)

mekoprop-p DMA (35,00%)
38083011 2,4-D DMA (19,70%)

N, Xn

N, Xn

Xn

N, Xn

38082050 difenokonazol (0,0167%) /

38082050 difenokonazol (1,67%)

38083015 S-metolaklor (96,00%)

38081090 fenazakvin (20,00%)

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (40,00%)

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082030 mankozeb (40,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

ISAGRO

DU PONT

BAYER CS

NUFARM

COMPO GmbH&Co.
KG

COMPO GmbH&Co.
KG

SYNGENTA

Gowan Comercio
International e
Servicos

DU PONT

DU PONT

Proizvajalec

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

reg.
zač.
spr.
raz.
zač.
PINUS TKI d.d.
spr.+pod.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.

BAYER
CROPSCIENCE D.O.O.

reg.
spr.

COMPO GmbH&Co. KG reg.
spr.
AGRORUŠE d.o.o.

Številka

31.1.2013
22.04.2005
21.03.2008
27.11.2009
14.09.2010
21.03.2011
23.04.2003
02.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009
13.06.2011
21.09.2007
27.11.2008
06.09.2010
13.06.2011
327-02-4/04/9
327-02-4/04/18
327-02-329/04/19
3433-535/09/4
327-02-4/04/21
327-02-32/00
327-02-32/00/8
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-27/02/18
327-02-32/00/12
3433-189/06/11
327-02-406/04/14
3433-189/06/14
3433-189/06/15

31.12.2014

28.2.2014

17.4.2019

21.1.2020

21.1.2020

31.3.2015

30.11.2011

17.04.2009
14.03.2011

21.01.2010
14.03.2011

28.2.2014

28.05.1998
26.03.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.11.2005
26.05.2008
30.06.2008
27.11.2009
18.04.2011
21.03.2003
24.07.2003
01.03.2004
04.11.2005
19.06.2008
27.11.2009
20.05.2011
20.02.2003
04.04.2005
18.03.2009
27.11.2009
08.08.2011
15.03.2006
27.11.2009
14.03.2011
21.01.2010
14.03.2011

31.5.2014

veljavnosti

Datum
prenehanja

odločbe

Datum
izdaje

3433-403/07/12
3433-403/07/16

3433-595/08/5
3433-13/08/9

SFS 8082
327-02-70/03/6
327-02-231/03
327-02-220/04/1
327-01-369/05/2
327-02-220/04/4
327-01-369/05/6
327-02-27/02/18
3433-439/07/3
327-02-116/99
327-02-231/03
327-02-127/04/2
327-01-369/05/2
327-02-127/04/4
327-02-27/02/18
327-02-127/04/11
327-02-27/02
327-02-27/02/10
327-02-27/02/15
327-02-27/02/18
327-02-27/02/20
327-02-200/01/6
327-02-176/02/14
327-02-200/01/12
3433-596/08/5
3433-13/08/9

odločbe*** odločbe

Vrsta

spr.
spr.
zač.
PINUS TKI d.d.
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
zač.
PINUS TKI d.d.
spr.+pod.
spr.
spr.
spr.
pren.
SYNGENTA AGRO
pod.
d.o.o.
spr.
zač.
COMPO GmbH&Co. KG reg.
spr.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

Št.

EQUATION PRO

ENVIDOR SC 240

DUPLOSAN KV COMBI

DUAXO SPREJ

DUAXO KONCENTRAT

DUAL GOLD 960 EC

DEMITAN

CURZATE R

CURZATE M

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

11361

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

131

132

137

138

139

140

143

144

145

146

FUSILADE FORTE

N, Xn

Xn

4

3

38083011 fluazifop-p-butil
(15,00%)

38083027 metazaklor (52,63%)
Xn

N, Xi

38083015 dimetenamid-P (72,00%) N, Xn

38082060 dimetomorf (11,30%)
38082080 folpet (60,00%)

38082080 folpet (80,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38083027 cikloksidim (10,00%)

SYNGENTA

Makhteshim Agan
Holding B.V.

BASF SE

BASF SE

Makhteshim Agan
Holding B.V.

BAYER CS

BASF SE

reg.
spr.

reg.
spr.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
spr.
zač.
zač.

reg.
pod.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

reg.
zač.
spr.
zač.
spr.
zač.
zač.
BAYER
reg.
spr.
CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d. zač.
raz.
spr.
raz.
reg.nuj.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
raz.
par.
spr.
pod.
BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

Številka
odločbe

Datum
izdaje

31.5.2015

21.03.1997
12.03.2007
14.07.2008
15.12.2008
27.11.2009
20.10.2010
10.06.2011
10.02.1997
16.06.2003
30.10.2008
08.04.2009
27.11.2009
14.09.2010
13.06.2011
19.04.2000
24.07.2003
05.07.2006
09.01.2007
27.11.2009
16.04.2010
14.07.2010
12.04.2011
13.06.2011
9.2.2011
10.04.2002
15.02.2006
09.02.2011
31.03.2009
13.06.2011
13.11.2001
24.07.2003
31.05.2006
30.08.2007
27.05.2008
27.11.2009
20.05.2011
09.08.2011

SFS 7044
3433-45/07/2
3433-45/07/4
3433-45/07/5
327-02-206/02/8
3433-45/07/8
3433-45/07/9
SFS 7021
327-02-173/03
327-02-46/04/5
327-02-521/05/12
327-02-321/04/7
3433-534/09/4
34330-22/11/2
327-02-233/99
327-02-223/03
327-02-223/03/7
327-02-223/03/11
327-02-133/01/12
327-02-245/04/4
343-3/10/4
327-02-223/03/26
3433-48/11/2
327-02-160/01/13
327-02-61/02
327-02-61/02/12
327-02-61/02/20
3433-451/07/9
3433-48/11/2
327-02-233/01
327-02-219/03
327-02-233/01/6
327-02-233/01/7
327-02-233/01/9
327-02-284/01/5
327-02-233/01/11
327-02-233/01/12

31.12.2015

31.3.2014

31.12.2013

9.2.2021

30.9.2011

28.2.2014

5.11.2014

10.12.2019

05.11.2009
30.05.2011

10.12.2009
14.03.2011

20.4.2020

veljavnosti

Datum
prenehanja

3433-63/07/9
3433-63/07/15

3433-13/08/8
3433-13/08/9

327-02-523/05/13 20.04.2010
327-02-523/05/21 20.04.2011

odločbe*** odločbe

Vrsta

COMPO GmbH&Co. KG reg.
spr.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Montanwerke Brixlegg PINUS TKI d.d.
AG

COMPO GmbH&Co.
KG

BASF SE

Proizvajalec

88 / 4. 11. 2011

FUEGO

FRONTIER X2

FORUM STAR

FOLPAN 80 WDG

FOLICUR EW 250

FOCUS ULTRA

N, Xn

/

N, Xn

nevarnosti

Skupina

Št.

38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (66,00%)

38081090 abamektin (0,0015%)
38081010 piretrin (0,0200%)

38081010 alfa-cipermetrin
(10,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

11362 /

FLOWBRIX BLAU SC

FAZILO SPREJ

FASTAC 100 EC

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

148

151

158

159

160

162

163

166

167

168

KOCIDE DF

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

38083015 propizamid (50,00%)

38082080 meptildinokap (35,00%)

38081010 lambda-cihalotrin
(5,00%)

38082080 propamokarb (62,50%)
38082080 fluopikolid (6,25%)

38082050 fenbukonazol (5,00%)

38082050 flutriafol (12,50%)

38083013 metamitron (90,00%)

38082080 benalaksil (8,00%)
38082030 mankozeb (65,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

N, Xn

N, Xn

N, Xn

N, Xn

N, Xn

N, Xi

N, Xn

3

Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

DU PONT

DU PONT

DOW
AGROSCIENCES

DOW
AGROSCIENCES

SYNGENTA

BAYER CS

DOW
AGROSCIENCES

CHEMINOVA

Makhteshim Agan
Holding B.V.

FMC Chemical sprl,
Belgija

Proizvajalec

pod.

PINUS TKI d.d.

reg.
spr.
spr.
zač.
pod.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
PINUS TKI d.d.

Številka
odločbe

Datum
izdaje

31.5.2014
02.09.2008
14.05.2009
27.11.2009
13.06.2011
10.06.2003
06.02.2004
10.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009
13.06.2011
3433-372/06/6
3433-372/06/10
3433-372/06/11
3433-372/06/14
327-02-370/02
327-02-74/04/2
327-02-370/02/6
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-370/02/9
327-02-370/02/12

31.5.2014

8.8.2021

31.12.2014

30.3.2017

30.11.2013

30.4.2015

31.5.2015

28.2.2014

8.8.2011

02.06.1999
30.05.2003
16.04.2009
27.11.2009
13.06.2011
06.05.1998
28.10.2003
21.11.2005
21.03.2008
27.11.2009
21.03.2011
10.06.2011
27.02.2003
27.11.2009
13.06.2011
16.10.2007
27.11.2009
15.07.2010
06.09.2010
10.06.2011
30.03.2007
09.07.2007
14.08.2009
27.11.2009
14.07.2010
14.09.2010
14.03.2011
20.03.2009
13.06.2011

8.4.2021

veljavnosti

Datum
prenehanja

3433-424/06/5

SFS 9093
327-02-159/03/2
327-02-466/05/12
327-02-133/01/12
3433-48/11/2
SFS 8076
327-02-283/03/2
327-02-283/03/5
327-02-283/03/9
327-02-283/03/10
327-02-283/03/12
327-02-283/03/13
327-02-241/02
327-02-133/01/12
327-02-241/02/7
3433-423/06/8
327-02-329/04/19
3433-423/06/20
3433-423/06/21
3433-423/06/24
327-02-315/02/36
327-02-187/04/9
3433-541/09/3
327-02-176/02/14
343-3/10/4
3433-537/09/4
327-02-315/02/43
3433-414/07/6
3433-414/07/11

327-02-361/04/20 11.4.2011

odločbe*** odločbe

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
zač.
spr.
spr.
AGRORUŠE d.o.o.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
zač.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
spr.
zač.
BAYER
reg.
CROPSCIENCE D.O.O. spr.
spr.
zač.
zač.
SYNGENTA AGRO
pod.
d.o.o.
raz.
reg.nuj.
spr.
raz.
raz.
reg.nuj.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
zač.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

Št.

KOCIDE 2000

KERB 50 W

KARATHANE GOLD 350 EC

KARATE ZEON 5 CS

INFINITO

INDAR 5 EW

IMPACT

GOLTIX WG 90

GALBEN M

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

11363

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

169

173

180

181

186

187

198

199

207

211

38081090 acetamiprid (20,00%)

38081090 tebufenozid (24,00%)

38082080 kaptan (80,00%)

38082080 kaptan (50,00%)

38081010 tau-fluvalinat (24,00%)

38081090 lufenuron (5,00%)

Xn

Xn

Xn

Xn

N, Xi

NIPPON

NISSO Chemical
Europe GmbH

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Makhteshim Agan
Holding B.V.

SYNGENTA

Andermatt Biocontrol

/

Xn

SYNGENTA

N, Xn

BAYER CS

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Proizvajalec

Številka

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
zač.
zač.
AGRORUŠE d.o.o.
reg.
spr.
reg.nuj.
spr.

327-02-405/05/3
327-02-406/04/14
3433-48/11/2
3433-511/06/5
3433-511/06/8
3433-511/06/14
327-02-242/04/10
327-02-176/02/14
327-02-242/04/15
327-02-344/02/5
327-02-344/02/7
327-02-343/02/7
327-02-344/02/8
327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-167/99/4
327-02-167/99/5
327-02-284/01/5
327-02-167/99/7
327-02-167/99/9
3433-473/07/11
3433-473/07/15
3433-473/07/16
327-02-235/99
327-02-223/03
327-02-235/99/8
327-02-235/99/4
3433-48/11/2
327-02-234/99
327-02-223/03
327-02-234/99/8
327-02-234/99/15
3433-48/11/2
327-02-277/01
327-02-223/03
327-02-277/01/5
327-02-133/01/12
327-02-277/01/6
327-02-277/01/10
327-02-277/01/12
327-02-567/05/5
327-02-281/03/16
34330-6/10/3
327-02-567/05/8

odločbe*** odločbe

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
BAYER
reg.
CROPSCIENCE D.O.O. spr.
zač.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
spr.
zač.
METROB, d.o.o.
reg.
zač.
spr.
zač.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
spr.
spr.
zač.
zač.
spr.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
zač.

distributer

Zastopnik,

06.04.2006
27.11.2008
13.06.2011
21.03.2008
16.06.2008
21.03.2011
27.02.2006
27.11.2009
18.02.2011
24.10.2003
21.03.2008
27.11.2009
21.03.2011
13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
31.05.2006
27.05.2008
27.11.2009
30.06.2010
20.05.2011
10.06.2009
03.11.2010
13.06.2011
11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006
27.11.2009
13.06.2011
11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006
27.11.2009
13.06.2011
12.03.2002
24.07.2003
12.02.2007
27.11.2009
14.01.2010
27.12.2010
10.06.2011
21.12.2006
27.11.2009
13.04.2010
22.07.2011

odločbe

Datum
izdaje

21.12.2016

31.5.2015

30.9.2011

30.9.2011

31.5.2015

30.6.2014

30.4.2014

31.12.2011

28.2.2014

6.4.2016

veljavnosti

Datum
prenehanja

88 / 4. 11. 2011

MOSPILAN 20 SG

MIMIC

MERPAN 80 WDG

MERPAN 50 WP

MAVRIK 240

MATCH 050 EC

MADEX

38083015 S-metolaklor (37,50%)
38083027 mezotrion (3,75%)
38083013 terbutilazin (12,50%)
38081090 granulozni virus Cydia
pomonella (1,000%)

N, Xn

N

nevarnosti

Skupina

Št.

LUMAX

38082050 tebukonazol (15,00%)
38082050 protiokonazol (25,00%)

38081090 imidakloprid (20,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

11364 /

LAMARDOR FS 400

KOHINOR SL 200

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

218

222

225

227

228

229

230

235

236

237

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

N, Xn

N, Xn

3

N, Xn

N, Xn

Xn

N, Xn

3

N, Xi

/

nevarnosti

Skupina

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

Nichino-Europe Co.,
Ltd

Makhteshim Agan
Holding B.V.

NUFARM

BASF SE

BASF SE

Nordox Industrier AS

TRIFOLIO-M

Proizvajalec

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
pod.
spr.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

pod.
zač.
spr.
spr.
raz.
zač.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.
zač.
raz.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.
zač.
reg.
zač.

23.02.2000
24.07.2003
22.04.2009
19.02.2010
10.06.2011
20.03.2009
13.06.2011
31.03.2003
30.01.2008
27.06.2008
27.11.2009
14.09.2010
24.01.2011
21.07.2011
05.05.1997
24.07.2003
10.06.2004
07.03.2006
29.11.2007
04.02.2008
27.11.2009
19.01.2010
10.06.2011
25.02.2008
12.10.2009
18.02.2011
13.06.2011
03.03.2009
13.06.2011

327-02-34/00
327-02-217/03
3433-447/07/3
34330-1/10/2
34330-1/10/3
327-02-574/05/15
3433-48/11/2
327-02-4/03
327-02-4/03/8
327-02-4/03/9
327-02-283/03/10
3433-530/09/3
327-02-4/03/12
327-02-4/03/19
SFS 7064
327-02-217/03
327-02-209/04/1
327-02-209/04/6
327-02-209/04/12
327-02-209/04/13
327-02-206/02/8
327-02-209/04/23
327-02-209/04/30
3433-296/07/5
3433-296/07/10
3433-296/07/13
3433-296/07/15
3433-412/07/7
3433-412/07/14

31.12.2014

31.12.2014

30.9.2012

30.4.2013

20.3.2019

31.5.2015

6.4.2016

31.12.2011

31.5.2014

31.5.2015

15.04.2003
16.07.2004
13.06.2006
02.07.2007
27.11.2009
13.06.2011
27.10.2003
27.11.2009
18.10.2010
13.06.2011
16.02.1998
16.06.2004
11.02.2008
27.11.2009
09.02.2011
06.04.2006
15.03.2011
327-02-293/02
327-02-293/02/5
327-02-293/02/9
327-02-293/02/11
327-02-293/02/14
327-02-293/02/16
327-02-276/01/3
327-02-276/01/8
327-02-276/01/11
327-02-276/01/14
SFS 8036
327-02-265/04/2
327-02-265/04/5
327-02-206/02/8
327-02-265/04/7
327-02-188/01/10
34330-2/11/5

Datum
prenehanja
veljavnosti

Datum
izdaje
odločbe

Številka

odločbe*** odločbe

Vrsta

reg.
spr.
spr.
zač.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

METROB, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

88 / 4. 11. 2011 /

PERGADO MZ

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082080 folpet (40,00%)

38081040 dimetoat (40,00%)

38081090 fenpiroksimat (5,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38083027 cinidon-etil (20,00%)

38082050 epoksikonazol (8,40%)
38082060 fenpropimorf (25,00%)

38082050 prokloraz (50,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
oksida (75,00%)

38081090 azadirahtin A (1,000%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

Št.

PERGADO - F

PERFEKTHION

ORTUS 5 SC

ORIUS 25 EW

ORBIT

OPUS 1

OCTAVE

NORDOX 75 WG

NEEMAZAL - T/S

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11365

Mesto

prodaje*

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

250

253

254

255

257

259

260

261

265

266

REGALIS

38089090 proheksadion-kalcij
(10,00%)

38082050 tebukonazol (6,00%)

38081090 E,E 8,10-dodekadien-1ol (codlemone) (100,00%)

38083027 flurokloridon (25,00%)

38082080 azoksistrobin (25,00%)

38081040 klorpirifos (25,00%)

38082080 propamokarb hidroklorid
(72,20%)

/

/

N, Xi

N, Xn

N, Xi

N, Xi

Xi

/

BASF SE

BAYER CS

BASF SE

Makhteshim Agan
Holding B.V.

SYNGENTA

Makhteshim Agan
Holding B.V.

AGRIPHAR S.A.

NEUDORFF

SYNGENTA

DOW
AGROSCIENCES

Proizvajalec

pod.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

BAYER
CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

zač.
reg.
par.
spr.
zač.

reg.
spr.
spr.

reg.
zač.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
zač.
zač.
SYNGENTA AGRO
spr.+pod.
d.o.o.
spr.
raz.
zač.
raz.
reg.nuj.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
pod.
zač.
zač.
spr.
zač.

UNICHEM d.o.o.

Številka

22.05.2009
03.11.2010
10.06.2011
17.05.2001
09.08.2001
24.07.2003
03.02.2006
07.03.2006
27.11.2009
18.02.2011

odločbe

Datum
izdaje

SFS 8117
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-320/04/3
327-02-320/04/5
327-02-396/02/5
3433-132/07/2
327-02-155/05/8
327-02-396/02/9

327-02-21/03/13
327-02-406/04/14
327-02-21/03/24
327-02-21/03/25
327-02-245/00
327-02-245/00/3
3433-8/08/2
327-02-245/00/7
327-02-245/00/9
3433-542/09/2
327-02-284/01/5
327-02-245/00/13
SFS 7027
327-02-295/02
327-02-149/05/3
327-02-149/05/5
327-02-133/01/12
327-02-149/05/6
327-02-149/05/8
327-02-105/02
327-02-105/02/7

16.07.1998
16.06.2003
24.07.2003
16.06.2008
20.05.2011
16.05.2005
15.06.2007
27.11.2009
10.06.2011

17.06.2005
27.11.2008
15.06.2010
13.06.2011
21.01.2003
22.07.2004
07.03.2008
27.05.2008
10.04.2009
17.08.2009
27.11.2009
20.05.2011
21.02.1997
23.01.2003
07.03.2006
03.03.2008
27.11.2009
18.02.2011
13.06.2011
19.06.2003
10.06.2011

327-02-430/02/21 11.4.2011

3433-449/07/10
3433-449/07/14
3433-449/07/15
327-02-247/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-398/04/5
327-02-398/04/6
327-02-176/02/14
327-02-398/04/14

odločbe*** odločbe

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
zač.
zač.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
spr.
spr.
zač.
pod.
spr.
zač.
AGROPROM, d.o.o.
Medvode

distributer

Zastopnik,

31.7.2015

28.2.2014

31.8.2015

15.5.2015

31.7.2015

15.6.2014

8.4.2021

30.6.2014

31.12.2011

31.5.2015

veljavnosti

Datum
prenehanja

88 / 4. 11. 2011

RAXIL FS 060

RAK 3

RACER 25 - EC

QUADRIS

PYRINEX 25 CS

PROPLANT

38081090 parafinsko olje (1,20%)

N, Xi

N, Xn

nevarnosti

Skupina

Št.

PROMANAL AF NEU

38083015 S-metolaklor (31,25%)
38083013 terbutilazin (18,75%)

38082080 kvinoksifen (4,50%)
38082050 miklobutanil (4,50%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

11366 /

PRIMEXTRA TZ GOLD 500
SC

POSTALON 90 SC

Ime sredstva

Stran
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Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Zap.

št.

270

271

272

282

296

298

299

302

306

TELDOR SC 500

38082080 fenheksamid (50,00%)

38082080 dodin (40,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)
38089090 železov sulfat (18,10%)

38082080 krezoksim - metil
(50,00%)

38081090 indoksakarb (30,00%)

38082080 tritikonazol (1,000%)

38082030 mankozeb (64,00%)
38082080 metalaksil-M (4,00%)

38082080 metalaksil-M (4,85%)
38082080 folpet (40,00%)

38082080 mandipropamid
(25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

N

N, T

/

N, Xn

N, Xn

/

N, Xi

N, Xn

/

nevarnosti

Skupina

BAYER CS

AGRIPHAR S.A.

Scotts Celaflor

BASF SE

DU PONT

Scotts Celaflor

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Številka

3433-501/06/6
3433-501/06/11
327-02-176/02/14
3433-501/06/13
3433-501/06/15
343-3/10/4
327-02-331/04/26
343-3/10/9
SFS 9131
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-307/02/2
327-02-307/02/5
327-02-307/02/6
327-02-307/02/7
327-02-307/02/10
327-02-176/02/14
327-02-307/02/18
3433-581/08/4
3433-581/08/8
3433-376/06/11
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12
3433-376/06/14
3433-376/06/16
327-02-44/01
327-02-44/01/5
327-02-44/01/7
327-02-44/01/12
327-02-206/02/8
327-02-44/01/14
327-02-44/01/15
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-272/00/15
327-02-272/00/16
327-02-320/02/5
327-02-320/02/10
3433-210/07/5
327-02-133/01/12
327-02-320/02/11
327-02-250/03/9
327-02-275/04/3
327-02-250/03/15
327-02-250/03/20
327-02-250/03/22

odločbe*** odločbe

Vrsta

reg.
spr.
spr.
zač.
zač.
SYNGENTA AGRO
raz.
d.o.o.
pod.
spr.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
spr.
zač.
spr.
zač.
SILK, d.o.o.
reg.
spr.
PINUS TKI d.d.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
BASF SLOVENIJA,
pod.
d.o.o.
spr.
raz.
zač.
spr.
zač.
zač.
SILK, d.o.o.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
zač.
reg.nuj.
spr.
zač.
pod.
BAYER
raz.
CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d. spr.
spr.
zač.

SYNGENTA AGRO
d.o.o.

distributer

Zastopnik,

31.12.2015

31.5.2015

31.8.2015

31.12.2013

14.5.2017

20.2.2019

31.12.2011

21.3.2021

veljavnosti
31.12.2014

odločbe

Datum
prenehanja

17.09.2007
01.12.2008
27.11.2009
06.09.2010
13.06.2011
14.07.2010
21.03.2011
10.06.2011
13.10.1999
09.08.2001
24.07.2003
06.04.2004
31.05.2006
04.10.2007
21.05.2008
27.05.2008
27.11.2009
20.05.2011
20.02.2009
09.08.2011
14.05.2007
30.06.2008
27.11.2009
18.01.2010
28.02.2011
25.03.2003
07.05.2004
08.06.2007
29.01.2009
27.11.2009
24.01.2011
10.06.2011
28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
27.11.2009
13.06.2011
17.07.2003
21.03.2008
03.07.2008
27.11.2009
21.03.2011
10.06.2004
13.10.2004
18.03.2009
27.11.2009
13.06.2011

Datum
izdaje

Št.

SYLLIT 400 SC

SUBSTRAL 3V1

STROBY WG

SAPROL PROTI BOLEZNIM
VRTNIC
STEWARD

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

RIDOMIL GOLD COMBI
PEPITE

REVUS

Ime sredstva
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prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

št.

309

312

313

315

316

318

323

325

326

328

334

VALENTIN EKO INSEKTICID
IZ NARAVNEGA PIRETRINAR
VITAVAX 200-FF

VALENTIN EKO INSEKTICID
IZ MAŠČOBNIH KISLIN-R

VALENTIN EKO INSEKTICID
IZ MAŠČOBNIH KISLIN

UNIVERSALIS

TOPSIN - M

TOMIGAN 200 EC

TOLUREX 50 SC

4

/

38081010 piretrin (0,0750%)

38082080 karboksin (20,00%)
38082030 tiram (20,00%)

/

/

N, Xn

N, Xn

N, Xn

N, Xn

/

Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38081090 kalijeve soli maščobnih
ksl. (0,150%)

38081090 kalijeve soli maščobnih
ksl. (4,90%)

38082080 azoksistrobin (9,35%)
38082080 folpet (50,00%)

38082040 tiofanat-metil (70,00%)

38083027 fluroksipir - 1 MHE
(28,80%)

38083023 klorotoluron (50,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38082080 ditianon (12,00%)
38082030 piraklostrobin (4,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

Št. 007-317/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2311-0064

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

reg.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.
pod.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
zač.
spr.
spr.
zač.

pod.

26.11.2008
27.11.2008
13.06.2011
27.05.2009
03.06.2011
327-02-249/00/8
327-02-406/04/14
3433-48/11/2
3433-612/08/5
3433-127/10/6

327-02-277/02
327-02-277/02/7
327-02-277/02/11
327-02-277/02/R
327-02-277/02/8
327-02-277/02/12
327-02-359/01/14
327-02-359/01/22
327-02-359/01/24
SFS 6195
327-02-116/02
327-02-79/03/2
327-02-118/02/5
327-02-118/02/6
327-02-118/02/7
327-02-118/02/9
327-02-118/02/10
327-02-118/02/12

28.01.2003
08.11.2007
10.06.2011
28.01.2003
08.11.2007
10.06.2011
01.06.2004
08.11.2007
10.06.2011
04.07.1996
15.03.2002
29.04.2003
29.09.2006
16.06.2008
24.06.2008
16.10.2008
22.04.2009
30.05.2011

327-02-582/05/15 25.2.2011

16.04.2009
25.11.2010
10.06.2011
08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008
18.10.2010
10.06.2011
06.04.2006
10.04.2009
27.11.2009
29.03.2011
30.10.2009
13.06.2011

3433-115/08/6
3433-115/08/12
3433-115/08/14
327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15
327-02-53/01/18
327-02-53/01/20
327-02-349/04/8
327-02-245/03/10
327-02-349/04/12
327-02-349/04/15
327-02-73/99/11
3433-48/11/2

odločbe

Datum
izdaje

«.

31.5.2015

31.8.2015

31.8.2015

31.8.2015

25.2.2021

27.5.2019

17.11.2016

30.10.2019

6.4.2016

31.5.2015

31.5.2015

veljavnosti

Datum
prenehanja

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

KARSIA, Dutovlje, d.o.o. reg.
spr.
spr.
AGRORUŠE d.o.o.
reg.
reg.nuj.
SYNGENTA AGRO
d.o.o.

Številka

odločbe*** odločbe

Vrsta

reg.
zač.
zač.
BIOTEH d.o.o.
pod.
spr.
spr.
zač.
zač.
SYNGENTA AGRO
reg.
d.o.o.
raz.
spr.
spr.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o. pod.
spr.

BASF SLOVENIJA,
d.o.o.

distributer

Zastopnik,

88 / 4. 11. 2011

3. člen

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

COPYR, UNICHEM
d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

SYNGENTA

NISSO Chemical
Europe GmbH

Makhteshim Agan
Holding B.V.

Makhteshim Agan
Holding B.V.

SYNGENTA

KOLLANT

BASF SE

Proizvajalec

Št.

THIOVIT JET

TERMINATOR Vaba za polže

TERCEL

Ime sredstva
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Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mesto

Zap.

Stran
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3758.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni
komisiji IX. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1.
2009 izdajam

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju
v volilni komisiji IX. volilne enote

V volilni komisiji IX. volilne enote s sedežem v Kopru,
se razreši:
– dolžnosti člana:
David Gajič
– dolžnosti namestnika člana:
Igor Kosmina
in
se imenuje:
– za člana:
Andrea Bartole, rojen 1978, Beli križ 64, Portorož.
– za namestnico člana:
Bruna Novel, rojena 1959, Arjol 11, Koper.
Št. 1-1/00-08/9
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3759.

Pravilnik o oznakah, delovni obleki, opremi
in vozilih

Na podlagi določil 8. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02, 103/07), in 60., 61., in 62. člena
Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11),
družba JALUS Consulting, varnostno in poslovno svetovanje
d.o.o., skrajšano ime firme »JALUS VAROVANJE«, Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana, matična številka 3725952, davčna
številka SI16466071, ki jo zastopa zakoniti zastopnik in direktor
družbe Janko Trivunović, dne 18. 10. 2011 sprejema

PRAVILNIK
o oznakah, delovni obleki, opremi in vozilih
1. člen
Splošne določbe
S tem pravilnikom se določajo oznake, delovna obleka,
oprema in vozila, s katerimi se opravlja zasebno varovanje.
2. člen
Oznaka firme, znak in logotip
Oznaka podjetja je sestavljena iz imena firme to je: JALUS
Consulting d.o.o., pri označevanju se uporablja skrajšano ime
firme »JALUS VAROVANJE«. Napis je v velikih tiskanih črkah,
pisava Times New Roman, 16 pts.
Poleg oznake se uporablja znak oziroma logotip podjetja,
ki je sestavljen iz velikih tiskanih, poudarjenih, črk J in T, rdeče
barve, velikosti 20 mm – JT.
3. člen
Delovna obleka
Varnostno osebje med opravljanjem delovnih nalog obvez
no nosi delovno obleko.
Delovno obleko sestavljajo:
Kapa (čepica s ščitnikom), zimska in letna srajca (kratki in
dolgi rokav), bluza, krilo, kravata, zimske in letne hlače, čevlji,
nogavice, pas za hlače, pulover, puli, polo majica T-Shirt dolgi in
kratki rokav, zimska bunda – bomber, letna jakna in vetrni jopič.

Št.
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Stran
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Barva delovnih oblek:
Kapa oziroma čepica s ščitnikom je črne barve z logotipom
podjetja JT, velikosti 20 mm, zimska, letna srajca in bluza so
bele barve, zimske in letne hlače, krilo, pas, čevlji in nogavice
so črne barve, kravata je črne barve, na sredini kravate je logotip
podjetja JT.
Polo majica – T-shirt (dolgi in kratki rokav) je bele barve,
rokavi so črne barve, ovratnik polo majice je črne barve, desni
spodnji izrez majice je črne barve, čez sprednji del vodoravno
poteka 5 črnih črt, med seboj v razmaku 20 mm, pulover in puli sta
črne barve, zimska budna – bomber in letna jakna sta črne barve,
vetrni jopič je rumene – odsevne barve.
Napisi na delovnih oblekah:
Na levem rokavu vseh delovnih oblek je logotip podjetja JT,
v velikosti 20 mm, pod njim pa napis »JALUS VAROVANJE«, v
velikosti 50 mm.
Na sprednjem levem prsnem delu sveh oblek je logotip podjetja JT, v velikosti 20 mm, na sprednjem desnem prsnem delu je
priimek in začetna črka imena varnostne osebe, v velikosti 20 mm,
v beli ali črni barvi, ali okrog vratu obešena službena izkaznica.
Na hrbtnem delu vetrnega jopiča, ki se nosi preko vseh
oblek, kot vrhnje oblačilo, poleg zgorja navedenih napisov na
sprednjem levem in desnem prsnem delu, je na sredini zadaj na
hrbtu napis VAROVANJE, v velikosti velikih tiskanih črk 80 mm,
pod njim v spodnjem delu je lahko napis SECURITY, iste velikosti,
napisa sta bele odsevne barve.
Uporaba vetrnega jopiča:
Med opravljanjem varovanja javnih zbiranj, varovanje in prevoz gotovine ter drugih varnostnih pošiljk, intervencija varnostno
osebje mora obvezno imeti na sebi vetrni jopič, katerega lahko
uporablja tudi pri opravljanju drugih nalog.
Obleka varnostnega menegera in telesnega stražarja:
Varnstni meneger in varnostni telesni stražar opravljata naloge v civilni obleki.
Kadar varnostni meneger izvaja naloge zasebnega varovanja in izvaja ukrepe varnstnika mora obvezno nositi navedeno
delovno obleko.
4. člen
Oprema varnostnega osebja
Varnostno osebje med opravljanjem nalog varovanja lahko
uporablja sredstva za zveze, prenosne radijske postaje, mobilne
telefone dveh različnih operaterjev, sredstava za vklepanje in
vezanje (kovinske lisice ali plastične zatege), plinski razpršilec,
službenega psa, strelno orožje, neprebojne jopiče, čelado, ščitnike
za roke in noge.
Za uporabo plinskega razpršilca in službenega psa mora biti
varnostno osebje zato posebej strokovno usposobljeno.
Podjetje Pooblastilo za nošenje strelnega orožja podeli le
varnostnemu osebju, ki izpolnjuje pogoje posesti in nošenja strelnega orožja po Zakona o orožju.
5. člen
Vozila
Vsa vozila podjetja, ki se uporabljajo v cestnem prometu,
so črne barve, na levem in desnem boku opremljena z oznako in
napisom »JALUS VAROVANJE«. Napis je v velikih tiskanih črkah,
višine 100 mm, bele barve, pod tem napisom je lahko še napis
SECURITY iste velikosti in barve.
Vozila so opremljena z rumeno lučjo namenjeno intervencijski vožnji.
6. člen
Dolžnosti ravnanja varnostnega osebja
Varnostno osebje z delovno obleko, opremo in vozili ravna
s skrbnostjo dobrega gosodarja.
V času nošenja službene obleke varnostno osebje mora
biti urejeno.
Neprimerna uporaba, zloraba, posojanje, namerno uničenje
ali poškodovanje delovne obleke, opreme in vozil se šteje za hujšo
kršitev delovne obveznosti.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2011
JALUS Consulting d.o.o.
Janko Trivunović l.r.
Direktor
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OBČINE
BOROVNICA
3760.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Borovnica za leto 2011

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

918.951

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

174.077

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

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 in dopolnitve) ter 16. in
97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in
81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. redni seji dne
6. 10. 2011 sprejel

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

410 Subvencije

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Borovnica
za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

42

v evrih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

3.204.078

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.783.196

DAVČNI PRIHODKI

2.422.756

700 Davki na dohodek in dobiček

2.118.295

241.198

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.093.230

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.093.230

INVESTICIJSKI TRANSFERI

174.150

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

110.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

64.150

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

IV.

360.440

1.500

712 Globe in denarne kazni

2.900

112.500

KAPITALSKI PRIHODKI

291.550

PREJETE DONACIJE

23.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

23.000

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

106.332

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

106.332

2.000
0
0
2.000

V.

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

1.200

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.200

0

98.450

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

752 Kupnine iz naslova privatizacije

193.100

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

2.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

5.140

714 Drugi nedavčni prihodki

– 112.687

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil

238.400

711 Takse in pristojbine

721 Prihodki od prodaje zalog

75

21.500

413 Drugi tekoči domači transferi

104.000

NEDAVČNI PRIHODKI

1.130.434

131.138

704 Domači davki na blago in storitve

0

0
17.900

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

200.461

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

III.

694.455

736.598

703 Davki na premoženje

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

73

43

32.519

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Proračun
leta 2011

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

706 Drugi davki
71

TEKOČI TRANSFERI

3.316.765

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

1.200

VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

800

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

– 111.887
0

3761.

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Skupina/
Podskupina
Kontov

11371

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Braslovče za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine
Braslovče na 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Braslovče
za leto 2011

142.877
«

Št. 410-0014/2011-8
Borovnica, dne 6. oktobra 2011

Stran

BRASLOVČE

112.687

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2011
(Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18. 2. 2011) se besedilo 2. člena
nadomesti z novim, ki se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov
določa v naslednjih zneskih:

BESEDILO

v eurih
Proračun leta
2011

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

4.123.404

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.782.789

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.363.809

700 Davki na dohodek in dobiček

2.973.499

70

71

703 Davki na premoženje

226.460

704 Domači davki na blago in storitve

163.850

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

418.980

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

131.580

711 Takse in pristojbine

11.000

712 Denarne kazni

10.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73

261.200
16.550
0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

16.550

PREJETE DONACIJE (730+731)

34.815

730 Prejete donacije iz domačih virov

26.375

731 Prejete donacije iz tujine
74

5.200

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

8.440
289.250
98.601
190.649

Stran
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II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.034.351

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.264.562

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

41

831.879
36.958

409 Rezerve

61.500

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

1.352.689
17.600

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

936.790

412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

144.570

413 Drugi tekoči domači transferi

253.729

414 Tekoči transferi v tujino

43

45.905

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

288.320

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.293.110

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.293.110

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

123.990

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

58.600

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

65.390

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.

89.053

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije
44
V.

100

100

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

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

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

0

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 Domače zadolževanje

0

55
VIII.

100

ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga

124.020

IX.

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

–34.867

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

–124.020
–89.053

43.449

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen
(proračunski skladi)
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2011 se
drugi odstavek v besedilu 8. člena nadomesti z novim, ki se
glasi:
»Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 11.500,00 EUR. Sredstva
splošne proračunske rezervacije so planirana 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 splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
3. člen

Št.
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pravilnik) se določa način, pogoje in merila ter postopek pridobivanja subvencij za obnovo fasad in streh v enotah kulturne
dediščine na območju Občine Braslovče, kot enega od instrumentov ohranjanja zgodovinskega trškega jedra Braslovč in
ostalih enot dediščine, ki so navedene v Odloku o prostorskem
redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11).
2. člen
Občina Braslovče s podeljevanjem subvencij vzpodbuja k
ohranjanju hiš v starem trškem jedru Braslovč in ostalih naseljih
v občini, v smislu urejenosti zunanjega videza kraja, oživljanja
starega trškega jedra in vzdrževanja kulturne dediščine na
območju Občine Braslovče v celoti.
3. člen
Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom, se izvajajo na območju starega trškega jedra Braslovč in ostalih enot kulturne
dediščine v Občini Braslovče.
Župan lahko s sklepom za posamezno leto omeji območje
obnove glede na zastavljeno strategijo obnove in razpoložljiva
proračunska sredstva.
4. člen
Upravičenci do subvencije po tem pravilniku so fizične
osebe, lastniki in solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v
starem trškem jedru Braslovč in ostalih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče, ki so predmet obnove.

(uveljavitev odloka)
Ta Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za
leto 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410/03/2011
Braslovče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

3762.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj
ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in
streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih
enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (UPB 4,
Uradni list RS, št. 11/11), 35. in 40. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03)
je Občinski svet Občine Braslovče na 10. redni seji dne 26. 10.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom
in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb
za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru
Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine
v Občini Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev
lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za
obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih
enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče (v nadaljevanju:

II. JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBNOV
FASAD IN STREH
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se
za posamično proračunsko leto objavi v časopisu Utrip in na
spletni strani Občine Braslovče.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino vseh sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik,
– druge potrebne podatke.
7. člen
Merila za izbor prejemnikov sredstev:
– kategorija spomenika iz vidika kulturne dediščine,
– objekti, katerih fasade in strehe so nevarne za okolico,
– objekti, ki imajo na fasadah in strehah neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo infrastrukturno napeljavo,
– objekti s starejšo letnico izgradnje,
– objekti, ki so že delno obnovljeni in
– druga merila, ki jih določijo strokovne službe v javnem
razpisu za dodelitev sredstev za posamezno leto.

Stran
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III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo
opravlja pristojni organ občinske uprave.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem
razpisu. Čas od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja vlog
ne sme biti daljši od 8 dni.
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog je javno, komisija pa lahko glede na veliko število vlog
odloči, da odpiranje ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
10. člen
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se
pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem
roku, se zavržejo s sklepom.
11. člen
Strokovna komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev
in meril, navedenih v javnem razpisu in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Višina subvencij je za posamezno proračunsko obdobje
natančneje opredeljena v javnem razpisu in znaša največ 40 %
vrednosti pogodbenih del.
12. člen
O dodelitvi sredstev upravičencu se izda sklep.
O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Braslovče.
13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev
in Občino Braslovče se uredijo s pogodbo.
Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo
iz prejšnjega odstavka.
Kontrolo nad namensko porabo sredstev oziroma izvajanjem pogodb lahko opravlja pristojni organ občinske uprave na
osnovi:
– spiska dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo
dodeljenih sredstev,
– možnosti, da namensko porabo sredstev preverja kadarkoli,
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi
izvajanja projekta oziroma zaključnega poročila,
– predloženega predvidenega terminskega plana za izvedbo obnove.
IV. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV
14. člen
Upravičenci so dolžni pristojni organ občinske uprave obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost
do subvencioniranja obnove fasad in streh v roku 15 dni od
nastanka.
15. člen
Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje v primeru, da:
– sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena,
– so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
– je prejemnik sredstev prekršil določila pogodbe.

Št. 007-1/2011
Braslovče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
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Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in spremembe) ter
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99,
55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne
26. 10. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoji in postopek oddajanja poslovnih prostorov in stavb (v nadaljevanju: poslovni prostori)
na območju Občine Braslovče, ki so v lasti Občine Braslovče.
2. člen
Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za
poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi uporablja.
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota
in imajo poseben glavni vhod.
3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejavnosti v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti.
4. člen
Metode oddaje poslovnih prostorov v najem so:
1. javna dražba;
2. javno zbiranje ponudb in
3. neposredna pogodba.
V postopku oddaje poslovnih prostorov se izbere tista
metoda, ki občini zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek,
pri tem pa je praviloma primarni cilj oddaje poslovnih prostorov,
doseganje čim višje najemnine.
Postopki oddaje poslovnih prostorov se izvedejo v skladu
z določili zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
5. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem na podlagi metode neposredne pogodbe, če je podan eden izmed naslednjih
pogojev:
– pri oddaji poslovnega prostora v najem, če je občina
manj kot 50-odstotna solastnica nepremičnine;
– če je predviden letni prihodek od oddaje poslovnega
prostora v najem nižji od 10.000 eurov;
– če oddaja poslovnega prostora v najem po eni izmed
metod iz 4. člena tega pravilnika ni uspela, v dveh mesecih po
neuspeli metodi;
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– če se poslovni prostor odda v najem osebi javnega prava za izvrševanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;
– če se poslovni prostor odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti,
za katero so ustanovljene;
– če se poslovni prostor odda v najem za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani občine najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo
neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
II. IZVEDBA ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV
6. člen
Za oddajo poslovnih prostorov v najem imenuje župan
komisijo za oddajo poslovnih prostorov (v nadaljevanju: komisija). Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija je
za svoje delo odgovorna županu, kateremu poroča o svojem
delu.
Strokovna in administrativno tehnična opravila za komisijo
opravlja pristojni občinski upravni organ.
7. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava problematiko na področju oddajanja poslovnih prostorov,
– pripravlja županu predloge o oddaji poslovnih prostorov,
– predlaga prekinitev najemne pogodbe v primerih, ki so
določeni z zakonom in s tem pravilnikom,
– izvaja prevzem poslovnih prostorov.
III. TRAJANJE, NASTANEK IN PRENEHANJE
NAJEMNEGA RAZMERJA
8. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas, vendar ne za dlje kot pet let.
Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se lahko
po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let, če
se s tem zasleduje načelo gospodarnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost nepremičnine.
9. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe
v pisni obliki.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o lokaciji in strukturi poslovnega prostora,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v zgradbi,
– določila o trajanju najemnega razmerja,
– določila o višini najemnine in o stroških vzdrževanja
skupnih delov in naprav zgradbe, o obratovalnih stroških in
drugih stroških, ki bremenijo najemnika po določbah tega pravilnika,
– obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
– določila o odpovedi in odpovednih rokih,
– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepanje najemnega razmerja.
10. člen
Najemnik ne sme oddajati poslovnega prostora v podnajem brez soglasja najemodajalca.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe z zakonsko predpisanim odpovednim rokom ali z odpovednim rokom, določenim v
najemni pogodbi,
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– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba
sklenjena.
12. člen
Občinska uprava ali komisija lahko predlaga razdrtje najemne pogodbe in zahteva izpraznitev poslovnega prostora
ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o trajanju
najemnega razmerja in o odpovednem roku, v naslednjih primerih:
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem,
– če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s katerim druge najemnike ali stanovalce ovira ali moti pri normalni
uporabi njihovih poslovnih prostorov ali stanovanj,
– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru
adaptacijo brez predhodnega soglasja najemodajalca,
– če najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorjenem
roku ne opravi del, ki so potrebna za vzdrževanje poslovnega
prostora in ki spadajo med njegove stroške,
– če najemnik v dogovorjenem roku ne prične opravljati
dejavnosti, za katero mu je bil dodeljen poslovni prostor,
– če najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni
predmet poslovanja ali opravi druge statusne spremembe, ki
neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru,
– če najemnik za več kot en mesec brez opravičenega
razloga preneha opravljati poslovno dejavnost,
– če najemnik izgubi status na podlagi katerega je pridobil
poslovni prostor v najem,
– če najemnik najmanj dva meseca ne plača najemnine
in obratovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadaljnjih
šestdesetih dneh po prejemu opomina,
– če najemnik na kakršenkoli način ovira prenovo poslovnega prostora in zgradbe, v kateri se nahaja poslovni prostor
ali jo ovira,
– v drugih primerih, ki so določeni z zakonom ali dogovorjeni z najemno pogodbo.
IV. NAČIN IN MERILA DOLOČANJA NAJEMNIN
13. člen
Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR/m2 in
je določena glede na namembnost poslovnega prostora oziroma dejavnost, katera se bo v njem odvijala.
14. člen
Kategorije namembnosti so naslednje:
1. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja profitna dejavnost,
2. kategorija: poslovni prostori, kjer delujejo družbene
organizacije širšega pomena,
3. kategorija: poslovni prostori za deficitarne dejavnosti
oziroma dejavnosti posebnega pomena za lokalno skupnost.
Višina najemnine po posameznih kategorijah se določi v
sledeči višini:
Namembnost

Cena EUR/m2

– 1. kategorija

od 5,00 do 10,00

– 2. kategorija

od 5,00 do 6,50

– 3. kategorija

od 4,00 do 5,00

15. člen
Najemnine se polletno usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Kolikor indeks cen
življenjskih potrebščin preseže 2 % mesečno, se najemnine
usklajujejo mesečno.
16. člen
Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino za tekoči mesec, mesečno, in sicer do zadnjega dne v mesecu, razen
v primerih drugačne opredelitve v najemni pogodbi. V primeru
zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
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Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki
nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je poslovni prostor.
17. člen
Za določen čas se lahko zniža najemnina v naslednjih
primerih:
– kadar najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi
bolezni, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini zaposleni opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,
– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega plana
izvajanja del.
V. BREZPLAČNA UPORABA
18. člen
Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje
noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
– osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog,
razen javnim podjetjem ali
– nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu
za izvajanje dejavnosti, za katero so ustanovljene.
19. člen
Poslovni prostor, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v brezplačno uporabo za določen čas, v
katerem se predvideva, da ga ne potrebuje noben uporabnik,
vendar ne za več kot pet let.
V brezplačno uporabo se lahko odda tudi poslovni prostor,
ki je zajet v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne
dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne
pogodbe ni bil uspešno zaključen.
20. člen
Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo
se objavi na spletni strani občine najmanj 15 dni pred sklenitvijo
neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
21. člen
V pogodbi o oddaji poslovnega prostora v brezplačno
uporabo se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere
se stranki dogovorita s pogodbo.
Zavarovalne police, ki jih sklepa uporabnik, se morajo
vinkulirati v korist občine.
VI. VLAGANJE V POSLOVNI PROSTOR
22. člen
Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem
urejen, delno urejen ali neurejen poslovni prostor. Stanje poslovnega prostora se ugotavlja na podlagi zapisnika o primopredaji poslovnega prostora.
23. člen
Višina najemnine določena na podlagi 14. člena tega pravilnika, se uporablja za poslovne prostore, ki ne zahtevajo dodatnih tehničnih posegov in opreme. Kolikor najemnik glede na
dejavnost potrebuje dodatna vlaganja in zaščito (kot npr. trezor,
zaklonišča, elektronske naprave in podobno), je dolžan, po pridobitvi soglasja najemodajalca, dodatna vlaganja izvesti sam.
V primerih, kadar najemnik v soglasju z lastnikom z lastnimi sredstvi v celoti ali deloma obnovi poslovni prostor, je
potrebno pred pričetkom obnovitvenih del skleniti z njim dogovor o vlaganju sredstev, s katerim se določi rok za obnovo
poslovnega prostora, potrebna višina finančnih sredstev in način obračuna vloženih sredstev. Vrednost poslovnega prostora
pred pričetkom del in po dokončanju del oceni sodni cenilec.
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Stroški cenitve bremenijo najemnika. Vložena sredstva se lahko poračunajo z najemnino.
Predmet obračuna vloženih sredstev je lahko samo vložek najemnika, opredeljen v dogovoru iz prejšnjega odstavka.
Po prenehanju najemnega razmerja za poslovni prostor
se najemnik z lastnikom dogovori o morebitnem priznanju
dodatnih vlaganj.
V primeru, da dodatna vlaganja za lastnika niso aktualna, je
najemnik dolžan vzpostaviti poslovni prostor v prvotno stanje.
24. člen
Med trajanjem najemnega razmerja najemnik ne sme
brez soglasja najemodajalca:
– spremeniti, zožiti ali razširiti predmet poslovanja v poslovnem prostoru,
– izvršiti drugih statusnih sprememb, ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru,
– izvajati preureditvenih del v poslovnem prostoru.
Soglasje k spremembam med trajanjem najemnega razmerja iz prejšnjega odstavka daje občinska uprava.
VII. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV
25. člen
Določeni prostori, kot so sejne sobe, dvorane in podobno,
se oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
Prostori iz prvega odstavka tega člena se oddajo v najem
neposredno na podlagi pisne vloge ali naročilnice prosilca pri
pristojnem občinskem organu, ki razpolaga tudi s cenikom za
oddajo tovrstnih prostorov v najem.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011
Braslovče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

CELJE
3764.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne
občine Celje na seji dne 25. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
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Št.

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

57.192.184

40

TEKOČI ODHODKI

17.113.730

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih

I.

70

71

48.030.988

DAVČNI PRIHODKI

34.432.082

411 TRANSFERI
POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

8.254.000

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

1.782.316

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

NEDAVČNI PRIHODKI

42

9.565.664
15.000
294.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

213.600

714 DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI

3.510.642

KAPITALSKI PRIHODKI

800.000

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

100.000

721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

0

43

60.100
26.958.198
810.333

10.626.297

448.608
15.072.960

INVESTICIJSKI ODHODKI

9.880.875

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

9.880.875

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.239.381

431 INVEST. TRANSF.
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO PU

2.863.141

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PROR. UPORABNIKOM

376.240

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

3.380

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV

0

3.380

731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

0

TRANSFERNI PRIHODKI

5.041.200

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

PREJETE DONACIJE

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU
78

13.598.906

712 GLOBE IN DRUGE
DENARNE KAZNI

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

74

TEKOČI TRANSFERI

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

73

420.000

410 SUBVENCIJE

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

72

13.155.220

54.001.468

24.395.766

479.801

403 PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI
409 REZERVE
41

2.998.609

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

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

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

11377

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Stran

II.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
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700.000

4.966.200

75.000

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

125.900

787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

125.900

75

V.

44

–3.190.716

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

1.000.000

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

1.000.000

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0
1.000.000

Stran

VI.

C.
VII.
50
VIII.
55

IX.

X.
XI.
XII.
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442 PORABA SREDSTEV
KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2010
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0

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

–1.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
2.808.039
2.808.039
2.808.039

1.245
4.191.961
3.190.716
53.021

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
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) odloča,
na predlog neposrednega uporabnika, župan. Med glavnimi
programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20 % glavnega programa v sprejetem proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 15 % obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
5. člen
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.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
50.100,00 evrov.

8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF,
lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. 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 7.000.000,00 eurov.
10. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, v letu 2011 ne
sme preseči skupne višine glavnic 0,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2011
Celje, dne 25. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3765.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 10/09 – UPB, 107/09
– odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10) in 6. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07,
95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10 in
27/10) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Celje

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Desetka,
Krekov trg 3, Celje se za določitev osnovne plače uvrsti v
39. plačni razred.
Št. 11001-1/2004-CLB/DV
Celje, dne 17. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.
Podžupan
Mestne občine Celje
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Št.

DIVAČA
3766.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

41

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR

I.

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

8.083.094

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.785.673

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.761.053

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.456.218

70

703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

99.240

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
712 DENARNE KAZNI

4.400

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

6.876

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

73

790.426
230.604
4.895.441

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

4.895.441

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

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

75
IV.

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

278.978

198.490
80.488

–484.975

3.288

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
44
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

3.288
0

440 DANA POSOJILA
441 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.)

1.634.098

3.288

–481.687

PREJETE DONACIJE (730+731)

300

C.

RAČUN FINANCIRANJA

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

300

50
VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.350.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.350.000

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74

36.154

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

B.

61.754

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

III.

214.689
1.695.852

2.141.974

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

796.855
1.800

10.000

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

1.024.620

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

50.043

430 INVESTICIJSKI TRANSFER

205.595

706 DRUGI DAVKI
71

43

44.106
871.129

409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

42

11379

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

410 SUBVENCIJE

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Divača za leto
2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 29/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov v
naslednjih zneskih:

Stran

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet
Občine Divača na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel
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TRANSFERNI PRIHODKI

2.601.270

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

2.601.270

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.568.070

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.251.677

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

276.398

55
IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

767.822

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

767.822

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

582.178

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)

100.491

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

–100.491

Stran

11380 /

Št.

88 / 4. 11. 2011

Povečanje sredstev na računu pokriva splošni sklad.
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 konte, določene s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke –
konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2010–2013, sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Divača.«
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta,
na katerega se nanašajo.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0020/2011-02
Divača, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

3767.

Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Brikcija
v Naklem za kulturni spomenik lokalnega
pomena na območju Občine Divača

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11
Odl. US: U-I-297/08-19) in 16. člena Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve sv. Brikcija v Naklem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
na območju Občine Divača
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno
družbeno varstvo kulturnih vrednot na območju Občine Divača,
razglašamo objekte in območja, ki imajo posebno kulturno,
krajinsko, etnološko, umetnostno in zgodovinsko vrednost, za
spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine:
– Naklo – Cerkev sv. Brikcija – EŠD 3980
Enota ima umetnostni, zgodovinski in arhitekturni pomen
za Občino Divača, zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno zgodovinskega
spomenika.
2. LOKACIJA ENOTE
3. člen
Lokacija spomenika:
– cerkev z obzidjem obsega zemljišče parc. št. *1, k.o.
Naklo.

Uradni list Republike Slovenije
Katastrska občina

Parcelna številka

Cela / del

Naklo

*1

cela

4. člen
Seznam parcel vplivnega območja:
Katastrska občina

Parcelna številka

Cela / del

Naklo

1116

del parcele

Naklo

1557

cela

5. člen
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na
digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov z
zarisom varovanega območja, ki sta sestavni del tega odloka,
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Nova Gorica (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica)
in Občina Divača.
3. VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV
ZA SPOMENIK
6. člen
Gotska podružnična cerkev iz sredine 15. stoletja ima
triosmonsko zaključen prezbiterij in pravokotno ladjo. Stoji v
cerkvenem obzidju, skozi katerega vodi pilastrski vhod. Nad
zahodno fasado se dviga preprosta dvojna zvončnica, krita
z dvokapno strešico. V celoti je ohranjen prvotni prezbiterij s
kamnitim gotskim šilastoločnim slavolokom poslikanim z motivom Oznanjenja in z zidano oltarno mizo v notranjosti. V polju
nad oltarno steno je freska Kristusa Pantokratorja obdanega
s simboli evangelistov. V poljih nad slavolokom sta naslikana
angela. Pod obokom je pas s figurami prerokov, pod njim pa
pas z apostoli. Freske je poslikal italijansko vpliven slikar v letih
1480–1490. Zlasti pomembne so kvalitetne notranje poslikave
prezbiterija. Ladja, ki je pokrita z ravnim stropom, je bila predelana sredi 17. stoletja. Tipična kraška gotska podružnica
ima v veliki meri ohranjeno prvotno arhitekturno zasnovo kot
tudi značilno postavitev v nepozidan prostor, kar lahko priča o
starejši romanski predhodnici.
7. člen
Lastnosti, ki dediščino opredeljujejo za kulturni spomenik,
so navedene v strokovnih podlagah za razglasitev, ki jih je
pripravil ZVKDS, OE Nova Gorica, marec 2010. Strokovne podlage so sestavni del oziroma priloga tega odloka ter se hranijo
na ZVKDS, OE Nova Gorica in Občini Divača.
4. VARSTVENI REŽIM
8. člen
(opis varstvenega režima spomenika)
Varstveni režim za spomenik določa celostno ohranjanje
varovanih elementov spomenika.
Varuje se:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
– gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova;
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika
in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barvo, detajli itd.);
– funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico
(pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos
do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb);
– prostorski kontekst, pojavnost in vedute.
V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi, raziskovalnimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše
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prezentacije objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in
soglasjem ter določili konservatorskega načrta za spomenik.
9. člen

Št.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pristojni občinski upravni organ predlaga zaznambo nepremičnine: Naklo – Cerkev sv. Brikcija kot kulturni spomenik
lokalnega pomena v zemljiško knjigo.
11. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2011-04
Divača, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

3768.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
in izdajanju občinskega glasila

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača
na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila
1. člen
V Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 99/99, 2/05, 18/08 in 30/11)
se besedilo 7. člena črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni
urednik in štirje člani uredniškega odbora, od katerih je eden
strokovni sodelavec iz občinske uprave Občine Divača, ki ga
določi župan. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega
urednika in ostale člane uredniškega odbora na podlagi predloga
občinskega sveta imenuje župan. Odgovorni urednik in člani
uredniškega odbora ter vsi, ki sodelujejo pri pripravi glasila, imajo
pravico do nagrade, ki se določi s posebnim aktom.«
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Občinski svet mora predlagati, župan pa imenovati odgovornega urednika in člane uredniškega odbora najkasneje v
roku 60 dni od potrditve mandata občinskemu svetu.«

Stran

11381

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2011-06
Divača, dne 18. oktobra 2011

(opis varstvenega režima vplivnega območja spomenika)
Varuje se širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno
integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez
motečih prvin:
– ohranja se obstoječa raba prostora s ciljem zagotovitve
ali ohranitve prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika;
– prepovedano je postavljanje ali gradnja objektov trajnega ali začasnega značaja v vplivnem območju spomenika,
vključno z nadzemsko infrastrukturo razen v primerih, ko so ti
nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo
spomenika in so skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine.
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Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

3769.

Odlok o spremembi Odloka o izvajanju
obvezne lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 108/09), 3. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – UPB4, 29/07,
58/07, 16/08, 17/08 (21/08 popr.), 76/08, 108/09 in 109/09),
7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača
(Uradne objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, št. 86/98,
66/03 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača
na 9. seji dne 18. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o izvajanju obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45
z dne 10. 6. 2011 in 52 z dne 29. 6. 2011 se besedilo (3) točke
16. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 200,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena«.

glasi:

2. člen
Spremeni se besedilo (5) točke 16. člena, ki se po novem

»Z globo 200,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična
oseba, ki stori prekršek iz 2., 4., 5. 6., 7. in 8. točke prvega
odstavka tega člena«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0032-0020/2011-09
Divača, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

3770.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih
zelenih površin ter otroških igrišč na območju
Občine Divača

Na podlagi 3., 7., 32. in 34. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
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127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. in 61. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2,
27/08, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06), 3. in 5. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 64/08) ter v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Divača
na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju,
varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin
ter otroških igrišč na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 103/07)
1. člen
(1) 1. člen Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju
javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine
Divača (Uradni list RS, št. 103/07) se dopolni tako, tako da se
za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2)Ta odlok predstavlja tudi koncesijski akt, s katerim se
določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije za lokalno
gospodarsko javno službo »urejanje, varstvo in vzdrževanje
javnih zelenih površin ter otroških igrišč v ureditvenih naseljih
v lasti Občine Divača«.«
(2) Dosedanji drugi odstavek, postane tretji.
2. člen
Členi 32. do 51. IX. Poglavja Odloka o urejanju, varstvu
in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 103/07) se razveljavijo
ter nadomestijo oziroma dopolnijo z naslednjimi podpoglavji
in členi:
»IX.1 SPLOŠNE DOLOČBE
32. člen
(enotnost koncesijskega razmerja)
V Občini Divača se javna služba »urejanje, varstvo in
vzdrževanje javnih zelenih površin ter otroških igrišč« izvaja s
podelitvijo koncesije pravni oziroma fizični osebi.
33. člen
(območje koncesije)
Javna služba se izvaja v ureditvenih naseljih v lasti Občine Divača.
Seznam javnih zelenih površin in otroških igrišč, na katerih se izvaja koncesija, je priloga koncesijske pogodbe.
34. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 5 let (rok koncesije).
(2) Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Koncesijsko razmerje začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti
izvajati koncesijo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijskega razmerja se lahko podaljša
zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
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35. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
36. člen
(uporaba javnih dobrin)
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
IX. 2 JAVNI RAZPIS
37. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Javni razpis
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na portalu
e-naročanje. V skladu s sklepom župana se informacija o javnem razpisu lahko objavi tudi v drugih medijih.
38. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti podatki, na podlagi
katerih lahko kandidati izdelajo popolno prijavo, in sicer:
1. naziv, sedež in druge podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za izvajanje
koncesije, obvezne sestavine prijave in navodila za pripravo
prijave (jezik, overitve …),
8. način zavarovanja resnosti prijave,
9. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
10. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
11. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
12. rok za izbiro koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
14. odgovorne osebe za dajanje informacij med razpisom
in
15. druge podatke v skladu s predpisi, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
39. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko vsaka pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena. Prijavo na
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb (skupna prijava).
(2) Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo) na razpis za podelitev koncesije iz 32. člena tega odloka. V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
(3) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali drug postopek prisilnega prenehanja …), ob tem
pa mora prijavitelj oziroma skupina prijaviteljev, ki odda skupno
prijavo, dokazati oziroma predložiti listine, s katerimi dokaže,
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da izpolnjuje pogoje za udeležbo na razpisu in za izvajanje
javne službe:
1. da je finančno ter poslovno sposoben za izvajanje
javne službe;
2. da je registriran oziroma vpisan v poslovni register in da
izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti (javne službe);
3. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne
dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano
izvajati koncesionirano javno službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi;
4. da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s
sredstvi za njegovo vodenje;
5. da na območju občine razpolaga z ustreznimi prostori
in opremo za izvajanje javne službe, oziroma na drug način
nesporno izkaže, da lahko opravlja dejavnost javne službe;
6. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
javne službe;
7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom
ali tretjim osebam (predloži ustrezno predpogodbo);
8. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev (iz točke 3–7);
9. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil in tem odlokom.
40. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočala izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
(2) Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja)
so:
1. skupna ponudbena cena;
2. ustreznost sredstev in opreme ponudnika za izvajanje
javne službe, ki je predmet koncesije, ter kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije
(npr. višnja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja, usposobljenost za vodenje katastra), ki presegajo minimalne zahteve;
3. pozitivne reference ponudnika;
4. druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo ekonomsko
in/ali socialno korist za koncedenta.
(3) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu
iz prejšnjega odstavka.
41. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če sta prispeli vsaj dve pravočasni in popolni prijavi. Prijava je popolna, če vsebuje vse
zahtevane podatke in dokazila, določena v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se ponovi, če koncedent ne prejme najmanj dveh prijav, če so vse prijave nepopolne, če koncesionar
ni bil izbran ali če izbrani izvajalec v predpisanem roku ne
sklene koncesijske pogodbe.
IX.3 POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
42. člen
(izbor koncesionarja)
Za izbor koncesionarja župan imenuje 5-člansko strokovno komisijo, ki:
– opravi odpiranje prijav in sestavi zapisnik o pravočasnosti in popolnosti prijav;
– preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev;
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– opravi strokovno presojo ter ovrednotenje prijav glede
na postavljena merila;
– pripravi obrazloženo pisno mnenje o izbranem prijavitelju in ga posreduje pristojnemu organu.
43. člen
(odločba o podelitvi koncesije)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od prijaviteljev, če nobena prijava vsebinsko ni
v skladu z interesi koncedenta. Postopek izbire koncesionarja
lahko koncedent kadarkoli ustavi in prevzame do drugačne
ureditve gospodarsko javno službo v režijo.
IX.4 KONCESIJSKA POGODBA
44. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis
koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani koncesionar mora
podpisati koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni od
vročitve, sicer odločba o izboru koncesionarja preneha veljati
z iztekom roka za podpis pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan. Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora
biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
45. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja, zlasti pa:
1. vsebino, obliko in namen koncesije;
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe, ki je predmet koncesije;
3. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
4. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta
pridobiti pisno soglasje koncedenta;
5. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
6. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in
pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe, ki je
predmet koncesije, ter poročanja o izvajanju koncesijske dejavnosti;
7. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije;
8. pogodbene kazni in pogoji za povrnitev morebitne
škode, povzročene v zvezi z (ne) izvajanjem javne službe, ki
je predmet koncesije;
9. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje
finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, medsebojno poročanje in obveščanje javnosti;
10. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem povezane pravice pogodbenih strank;
11. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti;
12. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter
s tem povezane pravice pogodbenih strank;
13. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in
način izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z
zakonom, s tem odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim
javnim razpisom, sicer je neveljavna. V primeru manjših ali
nebistvenih neskladij med pogodbo in koncesijskim aktom, se
neposredno uporablja koncesijski akt.
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IX.5 RAZMERJA KONCESIONARJA
DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA
46. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe:
– izključno pravico opravljati koncesionirano javno službo,
na celotnem območju občine,
– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki
služijo izvajanju koncesionirane javne službe,
– pravico do plačila za opravljene storitve.
47. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki je predmet
koncesije. Storitve javne službe so javne dobrine in jih mora
koncesionar vsakomur zagotavljati pod enakimi pogoji.
(2) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javno službo, ki je predmet koncesije,
v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odlokom ter
koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, ki je predmet
koncesije;
3. odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo
povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v
roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila
uporabnikov (interventno izvajanje javne služb);
4. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje koncesionirane javne službe kot dober gospodar, jih
tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in
pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali
zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
5. izdajati soglasja in projektne pogoje ter obračunavati
pristojbine in druge prispevke v skladu s predpisi;
6. pripravljati (letne in dolgoročne) plane za izvajanje
javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti
in najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javne
službe in poslovanju;
7. svetovati in pomagati koncedentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
8. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali
pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z
izvajanjem koncesije in javne službe in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe.
(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja
dejavnost urejanja, varstva in vzdrževanja kavnih zelenih površin in otroških igrišč tudi izven obsega koncesije po tem odloku
ali tudi druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti (ločeno za vsako koncesijo posebej in za druge dejavnosti) skladno z Zakonom o preglednosti
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08, 33/11 – ZPFOLERD-1) ali
drugim zakonom, ki ureja ta vprašanja, in predpisi, izdanimi za
izvrševanje takega zakona.
(4) Med razpisom in v času trajanja koncesijskega razmerja, mora koncesionar obvestiti koncedenta o vsaki statusni
spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Prav tako mora koncesionar pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe in ves čas trajanja koncesijskega razmerja v svojih
notranjih aktih in v razmerjih s koncedentom zagotoviti predkupno pravico koncedenta pri vseh spremembah lastniške
strukture v družbi. Če koncesionar koncedenta v razumnem
roku ne obvesti o vsaki statusni spremembi oziroma krši svojo
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obvezo iz prejšnjega stavka, lahko koncedent razdre koncesijsko pogodbo.
48. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Koncesionar je v razmerju do koncedenta, uporabnikov in tretjih oseb, v celoti odgovoren za izvajanje javne službe
tudi v primeru, če dejavnost (deloma) izvaja preko pogodbe s
podizvajalci. Koncesionar je v celoti odgovoren tudi za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ali pogodbeni (pod)izvajalci.
(2) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo povzročil
z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, kot tudi
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem zaposleni ali podizvajalci. Najnižjo
višino zavarovalne vsote določi župan s sklepom.
49. člen
(pravice in dolžnosti koncedenta)
(1) Koncedent mora zagotavljati:
1. ustrezne pogoje za izvajanje javne službe v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, odlokom o načinu izvajanja javne
službe in tem odlokom;
2. cene storitev, ki ob upoštevanju ponujene cene na
javnem razpisu in ob normalnem poslovanju, omogočajo zagotavljanje ustreznega obsega in kakovosti storitev ter redno
vzdrževanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko,
ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
3. financiranje izvajanja javne službe, ki gre v breme
koncedenta;
4. sankcioniranje uporabnikov, ki bi onemogočali ali ovirali
izvajanja dejavnosti javne službe, ki je predmet koncesije;
5. sankcioniranje nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med
trajanjem koncesije izvajali storitve javne službe na področju
občine.
(2) Koncedent ima pravico zahtevati, da koncesionar izvaja
javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo način izvajanja javne
službe, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
50. člen
(pravice in dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico od koncesionarja zahtevati, da
storitve javne službe, ki je predmet koncesije, opravlja pod
pogoji, določenimi z zakonom, odlokom in z drugimi predpisi,
zlasti pa:
1. da redno, kakovostno in trajno izvaja vse storitve javne
službe v skladu s predpisi;
2. da javno službo izvaja v javnem interesu in glede
kakovosti in dostopnosti storitev enakopravno obravnava vse
uporabnike;
3. da storitve javne službe obračunava po veljavnih cenah;
4. da dovoljuje vpogled v evidence, kataster oziroma
v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo na
uporabnika;
5. da v roku 15 dni pisno odgovori uporabniku na pritožbo
v zvezi z izvajanjem javne službe.
IX.6 LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI
51. člen
(letni program)
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa
izvajanja javne službe. Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti
predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga
skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju
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gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega
tekočega leta, predložiti pristojnemu organu. Letni program
sprejme občinski svet.
(2) Letni program določa pogostnost in prioritete čiščenja
javnih zelenih površin in otroških igrišč ter pogostnost in obseg
ostalih del pri vzdrževanju teh javnih površin.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 3. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki
mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama,
zlasti podatke o:
– količini opravljenega dela (vsebinsko in finančno poročilo),
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem, spremembah v podjetju
koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
koriščenju zavarovanj in
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.
IX.7 VIRI FINANCIRANJA
52. člen
(viri financiranja)
(1) Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja občina z letno pogodbo na osnovi veljavnega proračuna.
(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del je letni
program izvajalca javne službe. Cenik storitev sprejme, ob
upoštevanju ponujene cene na javnem razpisu, pristojni organ
Občine Divača.
IX.8 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
53. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.
54. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
55. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
56. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
1. če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
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2. če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
3. če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
4. če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
5. v primeru hujših kršitev koncesijske pogodbe.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov
iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje
določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
57. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
be:

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogod-

– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno
opravljanje koncesijske službe).
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
58. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja
oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma
nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne
izjave.

Stran

11386 /

Št.

88 / 4. 11. 2011
59. člen

(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja,
preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji
iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
60. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno
ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu
koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino
po splošnih pravilih odškodninskega prava.
61. člen
(odkup koncesije)
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja
javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne
odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več
kot tri mesece.
IX.9 VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
62. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne
službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem
delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi
načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju
javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar
pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so
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nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v
nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad
izvajanjem ukrepov.
63. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka
niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju
koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim
okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti
iz koncesijske pogodbe.«
3. člen
Dosedanji členi 52., 53. in 54. se preštevilčijo v člene
64., 65. in 66.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(rok za objavo javnega razpisa)
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku začne
župan z objavo javnega razpisa najkasneje 60 dni pred prenehanjem posamezne koncesijske pogodbe.
5. člen
(pravice delavcev v primeru prenosa dejavnosti na drugega
izvajalca)
V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja
javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne
bi uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan
zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega
razpisa zaposlenim delavcem, namenjenih opravljanju javne
službe, če za to v 14 dneh po dokončnosti odločbe o izbiri
koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora
koncedent pisno obvestiti.
6. člen
(ureditev razmerij)
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja po tem odloku, izvaja omenjeno javno službo kot
koncesionar dosedanji izvajalec.
7. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o občinskih cestah

Na podlagi 3., 7., 32. in 34. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. in 61. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2,
27/08, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10),
16. člena Zakona o cestah-1 (Uradni list RS, št. 109/10),
16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in
77/06), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Divača (Uradni list RS, št. 64/08) ter v skladu z Zakonom
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je
Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih
cestah
(Uradni list RS, št. 70/07)
1. člen
(1) 1. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 70/07; v nadaljevanju: Odlok) se preimenuje tako, da se
beseda »namen« nadomesti z besedo »predmet«.
(2) 1. člen Odloka se dopolni tako, tako da se za prvim
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta odlok predstavlja tudi koncesijski akt, s katerim se
določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije za lokalno
gospodarsko javno službo »vzdrževanje občinskih cest« na
območju Občine Divača.«
2. člen
Tretji do sedmi odstavek 27. člena Odloka se razveljavijo.
3. člen
Za 55. členom, se doda novo VII. Poglavje: »Koncesijski
akt« z naslednjimi podpoglavji in členi:
»VII.1 SPLOŠNE DOLOČBE
56. člen
(enotnost koncesijskega razmerja)
V Občini Divača se javna služba »vzdrževanje občinskih
cest« izvaja s podelitvijo koncesije pravni oziroma fizični osebi.
57. člen
(območje koncesije)
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine
Divača.
Seznam občinskih cest, na katerih se izvaja koncesija, je
priloga koncesijske pogodbe.
58. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 5 let (rok koncesje).
(2) Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Koncesijsko razmerje začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti
izvajati koncesijo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
(3) Rok koncesijse ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijskega razmerja se lahko podaljša
zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
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59. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
60. člen
(uporaba javnih dobrin)
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
IX.2 JAVNI RAZPIS
61. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Javni razpis
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na portalu
e-naročanje. V skladu s sklepom župana se informacija o javnem razpisu lahko objavi tudi v drugih medijih.
62. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti podatki, na podlagi
katerih lahko kandidati izdelajo popolno prijavo, in sicer:
1. naziv, sedež in druge podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za izvajanje
koncesije, obvezne sestavine prijave in navodila za pripravo
prijave (jezik, overitve …),
8. način zavarovanja resnosti prijave,
9. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
10. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
11. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
12. rok za izbiro koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
14. odgovorne osebe za dajanje informacij med razpisom
in
15. druge podatke v skladu s predpisi, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
63. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko vsaka pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena. Prijavo na
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb (skupna prijava).
(2) Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo) na razpis za podelitev koncesije iz 56. člena tega odloka. V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
(3) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali drug postopek prisilnega prenehanja …), ob tem
pa mora prijavitelj oziroma skupina prijaviteljev, ki odda skupno
prijavo, dokazati oziroma predložiti listine, s katerimi dokaže,
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da izpolnjuje pogoje za udeležbo na razpisu in za izvajanje
javne službe:
1. da je finančno ter poslovno sposoben za izvajanje
javne službe;
2. da je registriran oziroma vpisan v poslovni register in da
izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti (javne službe);
3. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne
dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano
izvajati koncesionirano javno službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi;
4. da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s
sredstvi za njegovo vodenje;
5. da na območju občine razpolaga z ustreznimi prostori
in opremo za izvajanje javne službe, oziroma na drug način
nesporno izkaže, da lahko opravlja dejavnost javne službe;
6. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
javne službe;
7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom
ali tretjim osebam (predloži ustrezno predpogodbo);
8. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev (iz
točke 3–7);
9. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil in tem odlokom.
64. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočala izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
(2) Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja)
so:
1. skupna ponudbena cena;
2. ustreznost sredstev in opreme ponudnika za izvajanje
javne službe, ki je predmet koncesije, ter kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije
(npr. višnja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja, usposobljenost za vodenje katastra), ki presegajo minimalne zahteve;
3. pozitivne reference ponudnika;
4. druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo ekonomsko
in/ali socialno korist za koncedenta.
(3) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu
iz prejšnjega odstavka.
65. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če sta prispeli vsaj dve pravočasni in popolni prijavi. Prijava je popolna, če vsebuje vse
zahtevane podatke in dokazila, določena v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se ponovi, če koncedent ne prejme najmanj dveh prijav, če so vse prijave nepopolne, če koncesionar
ni bil izbran ali če izbrani izvajalec v predpisanem roku ne
sklene koncesijske pogodbe.
IX.3 POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
66. člen
(izbor koncesionarja)
Za izbor koncesionarja župan imenuje 5-člansko strokovno komisijo, ki:
– opravi odpiranje prijav in sestavi zapisnik o pravočasnosti in popolnosti prijav;
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– preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev;
– opravi strokovno presojo ter ovrednotenje prijav glede
na postavljena merila;
– pripravi obrazloženo pisno mnenje o izbranem prijavitelju in ga posreduje pristojnemu organu.
67. člen
(odločba o podelitvi koncesije)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od prijaviteljev, če nobena prijava vsebinsko ni
v skladu z interesi koncedenta. Postopek izbire koncesionarja
lahko koncedent kadarkoli ustavi in prevzame do drugačne
ureditve gospodarsko javno službo v režijo.
IX.4 KONCESIJSKA POGODBA
68. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis
koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani koncesionar mora
podpisati koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni od
vročitve, sicer odločba o izboru koncesionarja preneha veljati
z iztekom roka za podpis pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan. Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora
biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
69. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja, zlasti pa:
1. vsebino, obliko in namen koncesije;
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe, ki je predmet koncesije;
3. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
4. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta
pridobiti pisno soglasje koncedenta;
5. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
6. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in
pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe, ki je
predmet koncesije, ter poročanja o izvajanju koncesijske dejavnosti;
7. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije,
8. pogodbene kazni in pogoji za povrnitev morebitne
škode, povzročene v zvezi z (ne) izvajanjem javne službe, ki
je predmet koncesije;
9. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje
finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, medsebojno poročanje in obveščanje javnosti;
10. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem povezane pravice pogodbenih strank;
11. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti;
12. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter
s tem povezane pravice pogodbenih strank;
13. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in
način izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z
zakonom, s tem odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim
javnim razpisom, sicer je neveljavna. V primeru manjših ali
nebistvenih neskladij med pogodbo in koncesijskim aktom, se
neposredno uporablja koncesijski akt.

Uradni list Republike Slovenije
IX.5 RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
70. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe:
– izključno pravico opravljati koncesionirano javno službo,
na celotnem območju občine,
– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki
služijo izvajanju koncesionirane javne službe,
– pravico do plačila za opravljene storitve.
71. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki je predmet
koncesije. Storitve javne službe so javne dobrine in jih mora
koncesionar vsakomur zagotavljati pod enakimi pogoji.
(2) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javno službo, ki je predmet koncesije,
v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odlokom ter
koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, ki je predmet
koncesije;
3. odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo
povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v
roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila
uporabnikov (interventno izvajanje javne služb);
4. v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje
občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o
javnih cestah;
5. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje koncesionirane javne službe kot dober gospodar, jih
tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in
pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali
zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
6. izdajati soglasja in projektne pogoje ter obračunavati
pristojbine in druge prispevke v skladu s predpisi;
7. pripravljati (letne in dolgoročne) plane za izvajanje
javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti
in najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javne
službe in poslovanju;
8. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
9. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali
pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z
izvajanjem koncesije in javne službe in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe.
(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja
dejavnost urejanja, varstva in vzdrževanja kavnih zelenih površin in otroških igrišč tudi izven obsega koncesije po tem odloku
ali tudi druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti (ločeno za vsako koncesijo posebej in za druge dejavnosti) skladno z Zakonom o preglednosti
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08, 33/11 – ZPFOLERD-1) ali
drugim zakonom, ki ureja ta vprašanja, in predpisi, izdanimi za
izvrševanje takega zakona.
(4) Med razpisom in v času trajanja koncesijskega razmerja, mora koncesionar obvestiti koncedenta o vsaki statusni
spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Prav tako mora koncesionar pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe in ves čas trajanja koncesijskega razmerja v svojih notranjih aktih in v razmerjih s koncedentom zagotoviti predkupno
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pravico koncedenta pri vseh spremembah lastniške strukture v
družbi. Če koncesionar koncedenta v razumnem roku ne obvesti o
vsaki statusni spremembi oziroma krši svojo obvezo iz prejšnjega
stavka, lahko koncedent razdre koncesijsko pogodbo.
72. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Koncesionar je v razmerju do koncedenta, uporabnikov
in tretjih oseb, v celoti odgovoren za izvajanje javne službe tudi
v primeru, če dejavnost (deloma) izvaja preko pogodbe s podizvajalci. Koncesionar je v celoti odgovoren tudi za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni ali pogodbeni (pod)izvajalci.
(2) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora koncesionar
skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo povzročil z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, kot tudi za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ali podizvajalci. Najnižjo višino zavarovalne
vsote določi župan s sklepom.
73. člen
(pravice in dolžnosti koncedenta)
(1) Koncedent mora zagotavljati:
1. ustrezne pogoje za izvajanje javne službe v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, odlokom o načinu izvajanja javne
službe in tem odlokom;
2. cene storitev, ki ob upoštevanju ponujene cene na javnem
razpisu in ob normalnem poslovanju, omogočajo zagotavljanje
ustreznega obsega in kakovosti storitev ter redno vzdrževanje
objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko, ob upoštevanju
časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
3. financiranje izvajanja javne službe, ki gre v breme koncedenta;
4. sankcioniranje uporabnikov, ki bi onemogočali ali ovirali
izvajanja dejavnosti javne službe, ki je predmet koncesije;
5. sankcioniranje nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med trajanjem koncesije izvajali storitve javne službe na področju občine.
(2) Koncedent ima pravico zahtevati, da koncesionar izvaja
javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo način izvajanja javne
službe, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
74. člen
(pravice in dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico od koncesionarja zahtevati, da
storitve javne službe, ki je predmet koncesije, opravlja pod pogoji,
določenimi z zakonom, odlokom in z drugimi predpisi, zlasti pa:
1. da redno, kakovostno in trajno izvaja vse storitve javne
službe v skladu s predpisi;
2. da javno službo izvaja v javnem interesu in glede kakovosti
in dostopnosti storitev enakopravno obravnava vse uporabnike;
3. da storitve javne službe obračunava po veljavnih cenah;
4. da dovoljuje vpogled v evidence, kataster oziroma v zbirke
podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo na uporabnika;
5. da v roku 15 dni pisno odgovori uporabniku na pritožbo v
zvezi z izvajanjem javne službe.
IX.6 LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI
75. člen
(letni program)
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z
devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta, predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(2) Letni program določa pogostnost in prioritete čiščenja
občinskih cest ter pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju
teh površin.
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(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 3. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju
in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki mora
v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama, zlasti
podatke o:
– količini opravljenega dela (vsebinsko in finančno poročilo),
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem, spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe, koriščenju zavarovanj in
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno
vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega člena
se lahko določi v koncesijski pogodbi.
IX.7 KATASTER
76. člen
(vodenje katastra javne službe)
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se
vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo
najkasneje v 30 dneh od njihovega nastanka. Koncesionar,
ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster
vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev
po podpisu koncesijske pogodbe.
77. člen
(vsebina katastra)
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o občinskih cestah,
njihovi kategorizaciji, njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter
stanju objektov.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Divača. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega
zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega
informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti
v last in posest občini.
IX.8 VIRI FINANCIRANJA
78. člen
(viri financiranja)
(1) Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja občina z letno pogodbo na osnovi veljavnega proračuna.
(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del je letni
program izvajalca javne službe. Cenik storitev sprejme, ob
upoštevanju ponujene cena na javnem razpisu, pristojni organ
Občine Divača.
IX.9 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
79. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.
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80. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
81. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
82. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
1. če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
2. če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno
ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
3. če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
4. če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
5. v primeru hujših kršitev koncesijske pogodbe.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov
iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje
določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
83. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno
opravljanje koncesijske službe).
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(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
84. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne izjave.
85. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
86. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
87. člen
(odkup koncesije)
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
Občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
IX.10 VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
88. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle-
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nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
89. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(3) Dosedanja VII., VIII. in IX. poglavje se preštevilčijo v
VIII., IX. in X.
(4) Dosedanji členi 56., 57. in 58. se preštevilčijo v 90.,
91. in 92.«
4. člen
Za dosedanjim 58. členom, ki se preštevilči v 92. člen, se
dodata novi 93. in 94. člen, ki se glasita:
»93. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ, to je občinska uprava. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in
strokovnost izvajanja.
(2) Občina Divača lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
94. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent
in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
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(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
(6) Dosedanji členi 59., 60., 61. in 62. se ustrezno preštevilčijo v člene 95., 96., 97. in 98.«
5. člen
2. točka prvega odstavka dosedanjega 61. člena Odloka,
ki se preštevilči v 97. člen, se spremeni, tako da se besedilo v
oklepaju črta in nadomesti z besedilom: »četrta točka drugega
odstavka 71. člena«.
6. člen
Dosedanji členi 63.–69. se ustrezno preštevilčijo v člene
99.–105.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(rok za objavo javnega razpisa)
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku začne
župan z objavo javnega razpisa najkasneje 60 dni pred prenehanjem posamezne koncesijske pogodbe.
8. člen
(pravice delavcev v primeru prenosa dejavnosti na drugega
izvajalca)
V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja
javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi
uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa
zaposlenim delavcem, namenjenih opravljanju javne službe,
če za to v 14 dneh po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora koncedent
pisno obvestiti.
9. člen
(ureditev razmerij)
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja
po tem odloku, izvaja omenjeno javno službo kot koncesionar
dosedanji izvajalec.
10. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2011-07
Divača, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KRANJ
3772.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za preselitev
kmetijskega gospodarstva Sajovic

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. in 36. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, 43/11 – ZKZ-C)
in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za preselitev kmetijskega
gospodarstva Sajovic
I.
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta
Na podlagi pobude kmetije, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100333201 in odločbe
št. 092-397/2011/6 z dne 26. 9. 2011, izdane s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v
zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim
odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju:
OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske
rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni
kmetijski dejavnosti.
II.
Ureditveno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN obsega severni del zemljišč,
s parcelnimi številkami 846, 847 in 848, vse k.o. Predoslje. V
ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če
so le-ta potrebna za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih
ureditev ter omilitvenih ukrepov.
III.
Način pridobitev strokovnih rešitev
V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo
na podlagi analize stanja, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja
prostora.
IV.
Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave in sprejemanja OPPN se bo vodil v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja, in sicer po
določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– priprava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 45 dni
po objavi sklepa o pripravi OPPN;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku
OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor tudi sporoči, ali je potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje (CPVO);
– analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka
OPPN – 20 dni po pridobitvi smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka OPPN – 30 dni;
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve – 20 dni po javni razgrnitvi;
– priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejetju stališč
do pripomb;
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– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po
prejemu predloga;
– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na
Svetu Mestne občine Kranj – 20 dni po prejetju vseh mnenj;
– objava odloka v Uradnem listu RS po sprejemu na Svetu Mestne občine Kranj.
Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter
usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci
lahko spremenijo.
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13. Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi
pobudnik.

V.

VII.

Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN
sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter
mnenj, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Zgornje Save,
Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3,
4000 Kranj;
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
8. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2011-1-48/01
Kranj, dne 2. novembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
zanj
Podžupan Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

LJUBLJANA
3773.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS,
št. 28/11), objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina

Enota

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru
EUR/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po
EUR/MW/leto
vodomeru
NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru
EUR/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po
EUR/MW/leto
vodomeru

Cena brez
DDV na
enoto

43,5093
2,9065

Dodatek za
povečanje
energetske
učinkovitosti
na enoto

0,5000
0,0300

7.524,0085

48,4415
3,2335
8.709,3515

0,5000
0,0300

20 % DDV

Končna cena
z DDV na
enoto

8,8019
0,5873

52,8112
3,5238

1.504,8017

9.028,8102

9,7883
0,6527

58,7298
3,9162

1.741,8703

10.451,2218
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 77/11.
3. člen
Ta cenik začne veljati 5. 11. 2011.

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmet. dolgoroč. sredstev
73

Ljubljana, dne 27. oktobra 2011

7.034

730 Prejete donacije iz domačih virov

7.034

731 Prejete donacije iz tujine

Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

MURSKA SOBOTA
3774.

TEKOČI ODHODKI

4.293.470

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

1.160.452

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

411 Transferji posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42

43

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

70

17.167.599

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.895.000

DAVČNI PRIHODKI

12.351.516

700 Davki na dohodek in dobiček

10.015.566

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

196.367
2.696.651
164.000
76.000
8.392.314
353.190
3.317.878
838.380
3.882.866

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.269.051

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

4.269.051

INVESTICIJSKI TRANSFERI

528.885

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. upor.

95.100

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

433.785

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

–316.121

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

4.000

1.966.650

750 Prejeta vračila danih posojil

4.000

369.300

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

–
2.543.484

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

1.865.253

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

–

440 Dana posojila

–

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

–

8.000

712 Globe in druge denarne kazni

120.400

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

107.611

714 Drugi nedavčni prihodki

442.220

KAPITALSKI PRIHODKI

III.

17.483.720

IV.

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Rebalans
proračuna
2011

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

703 Davki na premoženje

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

v EUR
Naziv

1.237.655

40

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011

Konto

1.237.655

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2011 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

–

II.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl.
US), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 17. in 104. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo, in 49/10) je Mestni svet Mestne
občine Murska Sobota na 8. seji dne 27. 10. 2011 sprejel

1.027.910

PREJETE DONACIJE

1.027.910

VI.

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

4.000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.210.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.210.000

500 Domače zadolževanje

1.210.000

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

375.200

55

ODPLAČILA DOLGA

375.200

550 Odplačilo domačega dolga

375.200

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

522.679

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

834.800

XI.

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

316.121

IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2010

–522.679

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2011 se spremeni prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska
Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in
do višine, ki so opredeljeni v tem odloku o rebalansu. Na račun
proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.«
3. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2011 se spremeni drugi odstavek 9. člena in se glasi:
»O prerazporeditvah oziroma povečanju/zmanjšanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi
postavkami in konti za zneske omejeno do višine 4.000 EUR
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O vseh ostalih prerazporeditvah odloča mestni svet na
predlog župana s posebnim sklepom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na
spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0030/2011
Murska Sobota, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

NOVO MESTO
3775.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za sanacijo
neskladnih gradenj v vinogradniških območjih
Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 45. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
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80/10, 106/10 popr.– ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-c; v nadaljevanju:
ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je
župan Mestne občine Novo mesto dne 18. oktobra 2011 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za sanacijo neskladnih
gradenj v vinogradniških območjih Mestne
občine Novo mesto
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/1106/10 popr. – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-c; v nadaljevanju: ZPNačrt) leta 2009 uveljavila Občinski prostorski načrt
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10
– popravek, 76/10 – popravek in 26/11 – obvezna razlaga; v
nadaljevanju OPN). OPN vsebuje določila ZPNačrt, ki preprečujejo rezpršeno gradnjo oziroma degradacijo agrarnega prostora
občine in posledično dezurbanizacijo. V OPN so v 39. in 40. členu
določeni kriteriji za nove posege v prostor na območjih avtohtone
razpršene poselitve, hkrati pa možnosti za pridobitev upravnih
dovoljenj za že izvedene neskladne posege v prostor, kar zlasti
velja za posege v prostor ki jih obravnava 117. člen OPN (Podrobnejši PIP za razprešno poselitev), ki v prvem odstavku določa
podrobnejše PIP za območja razpršene poselitve v vinogradniških
območjih (Av), v drugem odstavku podrobnejše PIP za zidanice
in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), v tretjem odstavku
podrobnejše PIP za površine razpršene poselitve (As), v četrtem
odstavku podrobnejše PIP za površine razpršene poselitve za
osamele kmetije (Ak) in v petem odstavku podrobnejše PIP za
površine razpršene poselitve za kmetijske stavbe (Ag).
(2) Pri pripravi OPN je Mestna občina Novo mesto za objekte
zidanic (Az) pri določitvi maksimalnih tlorisnih in višinskih gabaritov
ter namembnosti upoštevala predhodne občinske prostorske akte:
urbanistični red in prostorsko ureditvene pogoje za zunajmestni
prostor MONM, katerih določila so bila zaradi tehnološkega razvoja vinogradništva ter drugih pogojev v zvezi z dvigom življenskega
standarda v prejšnjih desetletjih, v OPN posodobljena do mere,
ki zagotavlja normalno uporabo zidanic za kmetijsko proizvodnjo
in občasno bivanje, v skladu s strategijo prostorskega razvoja
Republike Slovenije in Mestne občine Novo mesto pa preprečuje
stalno poselitev v vinogradniških območjih.
(3) V OPN so določeni maksimalni horizontali in vertikalna
gabariti zidanic in ostali pogoji za novogradnje zidanic, hkrati
pa so v 7.2 točki 117. člena OPN določeni pogoji za legalizacijo
neskladnih in nelegalnih stavb in objektov z morebitnimi sanacijskimi ukrepi. Na podlagi inšpekcijskih pregledov na terenu je bilo
ugotovljeno, da obstoji večje število stavb in drugih objektov, ki
niso skladni z izdanimi gradbenimi dovoljenji in/ali so bile gradnje
izvedene nelegalno, ter se jih ne da legalizirati v skladu s 7.2 točko
117. člena OPN.
(4) V 139. členu OPN (splošni pogoji za pripravo OPPN in
državnih prostorskih načrtov, ki niso grafično prikazani s tem odlokom) je v prvem odstavku določeno: »OPPN, ki s tem odlokom
niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za
katere so znani investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo GJI,
za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih
služb; za urejanje površin, namenjenih javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter
za sanacije posledic naravnih nesreč, če so skladni s strateškim
delom tega odloka.« V drugem odstavku 139. člena OPN je
med kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se lahko
izdela OPPN, kjer tak prostorski akt z OPN še ni predviden, v
enajsti alineji določena »sanacija razpršene poselitve in razpršene
gradnje na vinogradniških in drugih območjih ter sanacija drugih
razvrednotenih območij.«
(5) Na podlagi ugotovitev iz zgornjih odstavkov je potrebno
izdelati OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških
območjih Mestne občine Novo mesto.
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2. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je točkovno razporejeno po celotnem upravnem
območju Mestne občine Novo mesto in omejeno na vinogradniška
območja, ki so določena kot enote urejanja prostora v OPN. Posegi bodo obravnavani z določitvijo lokacije in sanacijskih pogojev
za neskladno gradnjo.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih uradnih evidenc ter strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave
OPN in na podlagi strokovnih podlag, ki se jih pripravi za vsako
posamezno lokacijo neskladne gradnje. Posebna strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, bo k posameznim predlogom
sanacije podala mnenje.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki,
ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno s
predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Variantne rešitve niso potrebne.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN –
45 dni po podpisu pogodbe o pripravi OPPN med pripravljavcem
in izdelovalcem oziroma 45 dni po predaji pobud izdelovalcu;
– pridobitev smernic NUP – 30 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja).
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 10 dni po
prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (rok: 15 dni po
roku za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN);
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na
sedežu pripravljavca in obravnavo na odborih občinskega sveta
in občinskem svetu MO Novo mesto.
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN – 10 dni po
dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi
in javni obravnavi;
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave
in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč
do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb in
predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 10 dni po prejemu stališč s
strani izdelovalca.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do
pripomb in predlogov – 10 dni po potrditvi stališč s strani župana
ter pridobitev mnenj NUP;
– občina pregleda predlog OPPN – 10 dni po dostavi predloga s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja
NUP;
– izdelava usklajenega predloga OPPN – 10 dni po pridobitvi
mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga
OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim
odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta
– 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 39/06 in 70/08) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo
roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
4. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12,
Novo mesto;
5. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
6. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja
in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo
mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, Novo mesto;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
9. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, Ljubljana;
10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
11. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne
zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
(2) Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(3) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt
pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje,
Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je
za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 58. členom
ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora
v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu
z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od
navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku
po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo
občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala
s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN s strokovnimi podlagami financirajo pobudniki oziroma investitorji v sorazmernem deležu števila pobud.
Izdelovalec bo izbran na podlagi zakonodaje, ki velja v Republiki
Sloveniji ter aktov Mestne občine Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-34/2011
Novo mesto, dne 18. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
RADEČE
3776.

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki
Savi na območju Občine Radeče

Na podlagi Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV
Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1), Zakona o vodah
(ZV-1 Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08),
Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB8 Uradni list RS, št. 29/11)
in 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB z dne 25. 1. 2010)
je Občinski svet Občine Radeče na 10. redni seji dne 26. 10.
2011 sprejel

ODLOK
o določitvi plovbnega režima na reki Savi
na območju Občine Radeče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi plovbni režim na reki Savi na
območju Občine Radeče zaradi varnosti plovbe ob izvajanju
gospodarskih, turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti
oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja,
kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in
rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda
in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih
mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišč oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok
in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih
vodah;
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot
čoln se šteje tudi splav in drugo podobno plovilo);
– športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti;
– raft je gumijasti športni veslaški čoln;
– plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo (bivališča, plavajoči
hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi,
kopališčne ploščadi in podobno);
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za
vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora,
skladiščenje, privez in podobno;
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor,
ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje
plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni
privez;
– vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo
tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke
spremembe;
– priobalno zemljišče (priobalni pas) celinskih voda je
zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
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II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka
Sava na območju Občine Radeče. Plovbno območje se deli
na pet con:
1. CONA A zajema območje izliva potoka Sopota v reko
Savo do mostu pri črpališču.
2. CONA B zajema del reke Save od meje izlitja potoka
Sopota v Savo gorvodno do meje Občine Radeče s sosednjima občinama (Hrastnik in Laško).
3. CONA C zajema del reke Save od meje izlitja potoka
Sopota v Savo dolvodno do opozorilne table, s katero je
objavljena prepoved približevanja jezu HE Vrhovo. Cona C
se zaradi baraže za lovljenje plavja, prek katere plovba ni
možna, nadalje deli:
– CONA C1: zajema del reke Save od meje izlitja potoka Sopota v Savo do opozorilnih tabel baraže za lovljenje
plavja pri komunalni deponiji Hotemež
– CONA C2: zajema del reke Save od baraže za lovljenje plavja do opozorilne table, s katero je objavljena prepoved
približevanja jezu HE Vrhovo.
4. CONA Č zajema območje HE Vrhovo med opozorilnimi tablami, kjer je prepovedano vsakršno približevanje jezu.
5. CONA D zajema območje pod HE Vrhovo, dolvodno
od opozorilnih tabel do meje Občine Radeče z Občino Sevnica.
Plovbno območje je prikazano na kartah, ki so na vpogled na Občini Radeče.
4. člen
CONA A, CONA Č in CONA D: v njih je plovba prepovedana za vsa plovila, razen za službene oziroma intervencijske
vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko
plovilo koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja HE Boštanj
ter upravljavca vodotoka, kontrolno reševalno plovilo CZ Radeče, druga reševalna plovila oziroma plovila za zaščito,
reševanje in pomoč ter plovilo ribiškega čuvaja.
Cono A lahko uporablja zgolj upravljavec pristanišč in
vstopno izstopnih mest za shranjevanje svojega splava.
CONA B, CONA C: V njih je dovoljena plovba s čolni
na vesla in na električni pogon, z jadrnicami, rafti, športnimi
veslaškimi čolni in jadralnimi deskami ter – skladno z uredbo
Vlade Republike Slovenije – tudi s plovili na motorni pogon.
Hitrost plovbe je omejena na 10 km/h. Ob športnih in turistično-rekreacijskih prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja,
v skladu s pravili za izvedbo posamezne prireditve. Plovba
se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe in reda, ki
ga predpiše skrbnik plovbnega območja. V primeru izvajanja
ribiških dejavnosti (izlovi, vlaganja, tekmovanja ...) je potrebno
paziti, da dejavnost ni motena.
Cona C se zaradi baraže za lovljenje plavja pri komunalni deponiji Hotemež nadalje deli na coni C1 in C2. Plovba prek
baraže ni možna. Za plovila oziroma čolne, večje od dolžine,
določene v 2. členu tega odloka, je plovba znotraj cone C
dovoljena le v coni C1.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena, če so na
plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine,
ki dovoljujejo varno plovbo, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki
plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah
iz tega odloka, koncesionarju HE Vrhovo in drugih službah,
ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih in
priobalnih zemljišč.
Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku
mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti plovilo z vode.
Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na
območju pristanov in 50 metrov gorvodno in dolvodno od
pristana, kjer je plovba možna do brežine.
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III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA

5. člen
Skrbnik plovbnega območja je pristojni organ uprave Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki vzdržuje plovbno območje skladno s 15. členom Zakona o plovbi po
celinskih vodah (v nadaljevanju: zakon).
Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za
varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve
ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče,
v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja
HE Vrhovo oziroma koncesionarja HE Boštanj, ki sta odgovorna za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu oziroma koncesijski pogodbi ter upravljavca vodotokov. Če ovira
ogroža varnost plovbe, lahko omeji ali prepove plovbo.
Skrbnik plovbnega območja lahko za opravila iz drugega
odstavka tega člena pisno pooblasti upravljavca pristanišč in
vstopno izstopnih mest.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
6. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo:
– splav,
– čolni na vesla in na električni pogon,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske.
Vsa plovila na motorni pogon lahko plujejo na plovbnem
območju pod pogoji iz uredbe Vlade Republike Slovenije, ki
ureja uporabo plovil na tem območju reke Save.

V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
7. člen
Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta pristanišči:
– pristanišče TRC Savus

(Cona C1)

N 46.06689 E 15.18552

– pristanišče Vrhovo

(Cona C2)

N 46.04412 E 15.20965.

Lokacije vstopno izstopnih mest (VIM) s koordinatami so sledeče:
– VIM Škratova dolina

(Cona B)

N 46.09083 E 15.15614

– VIM Starograjska

(Cona B)

N 46.07035 E 15.18226

– VIM Ribiški dom

(Cona C1)

N 46.05645 E 15.20254

Lokacije so grafično opredeljene v prilogi. Natančnejše
pogoje za njihovo ureditev določi upravljavec pristanišč in
vstopno izstopnih mest skladno z določili Zakona o vodah.
Upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest zanje pridobi
tudi soglasje koncesionarja HE Vrhovo. Gradbena dela se
morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem
čim manj prizadeti. V primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo
sonaravno z uporabo lesa in kamna.
Globina ter urejenost pristanišč in vstopno izstopnih mest
morata omogočiti varno plutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ali tovora ter tudi varen privez plovil.
8. člen
Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti
dovoljenje, ki ga izda pristojni organ plovilu za prevoz oseb
in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko le toliko
dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.

Za dovoljenje se plača pristojbina, ki jo določi Občinski
svet Občine Radeče s sklepom.
Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem
pravil plovbe in reda, ki ga predpiše upravljavec pristanišč in
vstopno izstopnih mest.
9. člen
Ribiške organizacije ne plačujejo pristojbine za en privez
za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib ter ribiška
čuvajska služba.
Javna gasilska služba GZ Radeče ne plačuje pristojbine
za en privez za plovilo, s katerim se opravlja naloga reševanja
na vodi in iz nje.
Vseh pristojbin so prosti upravljavec vodotoka po Zakonu
o vodah, koncesionarja HE Vrhovo in HE Boštanj ter upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest.
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10. člen
Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po
končani plovbi umakniti na obalo.
Za plovila, ki so nesposobna za plovbo, uporaba priveznih
mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČ
IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST
11. člen
Upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest je javni
zavod Kulturno rekreacijsko turistični center Radeče.
Upravljanje obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih
mest;
– dolžnost označitve pristanišč in vstopno izstopnega
mesta;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in
izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen
privez plovil;
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali
lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju.
Upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih in
pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba na plovbnem območju je dovoljena v dnevnem
času.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila
do 31. oktobra.
13. člen
Plovba izven dnevnega časa je dovoljena na območju
con B in C1 v času prireditev na podlagi dovoljenja pristojnega
organa in soglasja koncesionarja HE Vrhovo.
V času prireditve, ki jo skupaj s plovbnim območjem določi
oziroma potrdi pristojni organ, je dovoljena plovba zgolj plovilom, ki so vezana na izvajanje prireditve.
V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana v skladu z
zakonom o sladkovodnem ribištvu, je plovba dovoljena le ob
pridobitvi soglasja organizatorja ribiškega tekmovanja. Organizator ribiškega tekmovanja je dolžan 14 dni pred izvedbo o
tekmovanju obvestiti skrbnika plovbnega območja in upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest.
14. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za službene oziroma intervencijske vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma
intervencijsko plovilo koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja HE Boštanj ter upravljavca vodotoka, kontrolno reševalno
plovilo CZ Radeče, druga reševalna plovila oziroma plovila za
zaščito, reševanje in pomoč ter plovilo ribiškega čuvaja.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
15. člen
Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove pristojni organ na lastno pobudo, pobudo upravljavca pristanišč in
vstopno izstopnih mest ali na zahtevo upravljavca vodotoka ter
koncesionarja HE Vrhovo zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, denivelacije (tudi v času rednega obratovanja)
ter vzdrževalnih del na HE Vrhovo, kolikor to vpliva na varnost
plovbe, ter iz drugih utemeljenih razlogov. Ob morebitnih vzdrževalnih delih na območju akumulacijskega bazena oziroma njegovih denivelacijah, ko plovba ni možna, koncesionar HE Vrhovo
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ne prevzema nobenih odgovornosti in obveznosti. Koncesionar
HE Vrhovo o načrtovanih aktivnostih predhodno pisno obvesti
upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest.
Plovba je prepovedana v času povišanih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti
plavja. Plovba v conah B in C ni dovoljena, ko je pretok reke
Save večji od 500 m3/s, o čemer koncesionar HE Vrhovo nemudoma telefonsko obvesti upravljavca pristanišč in vstopno
izstopnih mest.
Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi
na spletni strani Občine Radeče ter upravljavca pristanišč in
vstopno izstopnih mest na stroške pristojnega organa.
Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno
izstopnih mest.
Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni
dovoljeno.
16. člen
Omejitve in prepovedi, ki se nanašajo na izplutje in pristajanje izven določenih mest, plutje izven plovbnega območja,
dovoljenega časa ter ob razmerah, ki ne omogočajo varne
plovbe, ne veljajo za službene oziroma intervencijske vožnje
policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko plovilo
koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja HE Boštanj ter
upravljavca vodotoka, kontrolno reševalno plovilo CZ Radeče,
druga reševalna plovila oziroma plovila za zaščito, reševanje
in pomoč ter plovilo ribiškega čuvaja.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE
IN TURISTIČNE PRIREDITVE
17. člen
Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske
in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v
nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na
plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno
območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in
določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni
dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki
je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek
prireditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse
ostale potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ.
Za prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje
koncesionarja HE Vrhovo in Zavoda za ribištvo Slovenije. Za
prireditev, s katero se posega na vodno in priobalno zemljišče,
je potrebno predhodno pridobiti tudi vodno soglasje.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
18. člen
Javni prevoz oseb in stvari s plovili je dovoljen na podlagi
dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota. Javni prevoz
oseb in stvari se opravlja kot javni prevoz v prosti plovbi.
V pristaniščih je dovoljeno oddajanje plovil. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila,
cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA
ŽIVLJENJA IN OKOLJA
19. člen
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo,
ki jih določa zakon in drugi predpisi.
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Oseba, ki upravlja plovilo, se je pred pričetkom plovbe
dolžna pozanimati o pretoku reke Save pri upravljavcu pristanišč in vstopno izstopnih mest.
20. člen
S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih
tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njihove potopitve
povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo
življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL
TER PLAVAJOČIH NAPRAV
21. člen
Čolni in plavajoče naprave, za katere je z zakonom tako
določeno, morajo biti v skladu z zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe in
plavajočih naprav pri pristojni upravni enoti.
Čoln oziroma plavajoča naprava se označi v skladu z
veljavnimi predpisi.
Med plovbo mora biti na čolnu veljaven vpisni list.
22. člen
Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za upravljanje čolna je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila
o tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti med
upravljanjem čolna vedno pri sebi.
23. člen
Ob nesrečah morajo lastniki in uporabniki plovil na zahtevo policije, gasilcev in drugih reševalcev odstopiti le-tem svoja
plovila, dokler traja reševanje.
24. člen
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove
dele ali tovor) mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na
njegove stroške odstranijo pristojne službe. Kadar potopljena
stvar predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo in okolje, njen lastnik pa ni znan, mora ukrepati
pristojni organ.
25. člen
Na brežini in priobalnem pasu ni dovoljeno: shranjevanje
plovil, vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
XIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka in ukrepe
iz tega odloka izvaja pooblaščena oseba Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica v
okviru svojih pristojnosti.
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o plovbi po celinskih vodah in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja
inšpektor za plovbo po celinskih vodah in policija.
Nadzor nad izvrševanjem določb zakona o vodah in na
njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni
za vode.
Nadzor v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu
opravljajo ribiški inšpektorji in ribiškočuvajske službe.
Nadzor v skladu z zakonom o ohranjanju narave in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni
za ohranjanje narave in lovski inšpektorji.
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XIV. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja
samostojno dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 25. členom odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
28. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka.
29. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 25. členom odloka.
XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno izstopnih
mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi
za plovila.
31. člen
Uporabniki privezov za plovila na območjih, ki jih ta odlok
ne opredeljuje kot pristanišča, so dolžni v roku enega leta od
uveljavitve tega odloka odstraniti čolne iz reke Save ali pa si
urediti privez v pristaniščih, določenih v tem odloku.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 374-1/2011
Radeče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

3777.

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

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11), Zakona o
gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06, 38/10, 57/11), Zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09),
Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče,
p.o. (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98, 114/00, 57/01, 128/03),

Uradni list Republike Slovenije
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07, 17/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1 z
dne 25. 1. 2010) je Občinski svet Občine Radeče na 10. redni
seji dne 26. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Javnega podjetja
Komunala Radeče p.o.
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. (Uradni list RS, št. 69/95,
59/98, 114/00, 57/01, 128/03).
2. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. se ime odloka spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Radeče
d.o.o.«
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»Javno podjetje ima žig pravokotne oblike, velikosti 5 (pet)
x 3 (tri) cm z besedilom: Javno podjetje KOMUNALA RADEČE
d.o.o., Radeče.«
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v točki 2 beseda »odpadkov« nadomesti z »odpadnih«.
5. člen
Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti se
dejavnosti javnega podjetja glasijo:
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
gomoljnic
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin
A01.300 Razmnoževanje rastlin
C33.120 Popravilo strojev in naprav
D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
tekočine in pline
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
elektriko in telekomunikacije
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
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F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi
izdelki, barvami in steklom
G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.392 Obratovanje žičnic
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H50.300 Potniški promet po celinskih vodah
H50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104 Začasni gostinski obrati
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
J60.100 Radijska dejavnost
J60.200 Televizijska dejavnost
J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J62.010 Računalniško programiranje
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
pogodbi
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.292 Dejavnost smučarskih centrov
S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S96.030 Pogrebna dejavnost.«

Stran

11402 /

Št.

88 / 4. 11. 2011

6. člen
V 8. členu se peta alineja črta.
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega sveta so imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«
V tretjem odstavku 9. člena se za besedno zvezo »Nadzorni svet« doda naslednje besedilo »imenuje in razrešuje
direktorja Javnega podjetja,«.
8. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen sklepanja
poslov, za katere je potrebno soglasje, in sicer:
– ustanovitelja pri prometu nepremičnin in najemanju posojil;
– nadzornega sveta Javnega podjetja pri prometu osnovnih sredstev, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim
načrtom podjetja;
– nadzornega sveta Javnega podjetja pri izbiri podizvajalcev za izvajanje javnih služb in pogodbah z njimi.«
9. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»Za direktorja Javnega podjetja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delovnih mestih,
– da ima organizacijske, strokovne in vodstvene sposobnosti; med kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, ima
lahko prednost kandidat, ki ima delovne izkušnje s področja
komunalnih dejavnosti.«
10. člen
Doda se nov 10.b člen, ki se glasi:
»Direktorja Javnega podjetja imenuje in razrešuje Nadzorni svet Javnega podjetja.
Direktor se imenuje za 4 leta in je lahko po poteku mandata ponovno imenovan.
Nadzorni svet pisno obvesti župana o izteku mandata
direktorju najmanj 180 dni pred iztekom mandata.
Župan imenuje razpisno komisijo za razpis, ki izvede vse
predpisane postopke za izbiro kandidata. Razpisna komisija
pripravi poročilo o razpisu s predlogom za imenovanje direktorja na Nadzornem svetu.
Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom sklene Nadzorni svet Javnega podjetja.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011
Radeče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

3778.

Sklep o določitvi cen programov v Javnem
zavodu Osnova šola Marjana Nemca
Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo
od 1. 11. 2011

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena
Zakona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09,

Uradni list Republike Slovenije
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, 120/05) in 18. člena Statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) na svoji 10. redni seji dne
26. 10. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v Javnem zavodu
Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti
Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011
1. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo:
Dnevni
program (Dn)

Poldnevni
program
(PDn)

I. starostno obdobje

398,65

340,88

Kombinirani oddelek

365,13

312,22

II. starostno obdobje

355,30

303,82

Cena
na uro

Varstvo po urah

2,20

Cicibanove urice

2,00

2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen je osnova
za plačilo staršev. Program, v katerega je otrok vključen, se
med letom ne more spreminjati. Cena programa je izračunana
na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05, 120/05), in ne vsebuje stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij ter dodatnih stroškov za otroka s posebnimi
potrebami, na podlagi odločbe o usmeritvi.
3. člen
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka
s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca,
obvestiti občino ustanoviteljico.
4. člen
Cena živil v dnevnem programu (Dn) znaša 1,51 € na
dan, cena v poldnevnem programu (PDn) pa 1,33 € na dan.
Cena živil je preračunana na 22 dni.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini
cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z
odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
5. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni
programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako začeto uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu.
6. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz
vrtca.
7. člen
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek
staršev 60 % prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za
program, ki ga otrok obiskuje.
8. člen
V primeru, ko gre za najmanj 30 dnevno odsotnost otroka
zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi
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vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
9. člen
Cene programov in rezervacij v Javnem zavodu Osnovna
šola Marjana Nemca Radeče – Enota vrtec Radeče začnejo
veljati s 1. 11. 2011.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče
Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2009 (Uradni list
RS, št. 23/09) in Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene
programov JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče
z veljavnostjo od 1. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 100/09).
Št. 602-10/2011/2
Radeče, dne 26. oktobra 2011

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
72

74

3779.

40

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in
51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica
ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet
Občine Rečica ob Savinji na 10. seji dne 20. 10. 2011 sprejel

A.

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

71

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

707.377

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

700.330
7.047
2.688.366

TEKOČI ODHODKI

614.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

153.146

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

25.368

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

50.000

PREJETE DONACIJE

359.104
6.400
69.982
770.625
52.971
450.110
82.747
184.797

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.237.541

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.237.541

INVESTICIJSKI TRANSFERI

66.200

Proračun
leta 2011

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

33.700

2.474.705

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

32.500

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.717.328

DAVČNI PRIHODKI

1.539.344

700 Davki na dohodek in dobiček

1.395.254

703 Davki na premoženje

71.490

704 Domači davki na blago in storitve

72.600

706 Drugi davki

721 Prihodki od prodaje zalog

403 Plačila domačih obresti

43

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

0

410 Subvencije

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto
2011 (Uradni list RS, št. 107/10) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»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:
v eurih

5.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

402 Izdatki za blago in storitve

41

300

50.000

409 Rezerve

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2011

1.300

29.000

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2011

11403

KAPITALSKI PRIHODKI

741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

REČICA OB SAVINJI

Stran

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
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0

NEDAVČNI PRIHODKI

177.984

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

142.384

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

75

–213.661

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Stran

44
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752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-12
Rečica ob Savinji, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

440 Dana posojila
441Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

SLOVENJ GRADEC

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.

3780.

0

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

5.800

550 Odplačila domačega dolga

5.800

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–219.461
–5.800
213.661

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

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe vzdrževanja javne
razsvetljave na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 62. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94,
32/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP1 – UPB8
(Uradni list RS, št. 29/11) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 17. 10.
2011 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe vzdrževanja javne
razsvetljave na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE

219.461

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 8. člena in se glasi:
»Proračunska rezerva občine se v letu 2011 oblikuje v
višini 0 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 262 EUR.«
4. člen
Spremeni se 11. člen in se glasi:
»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 ne
zadolži.«

1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način opravljanja izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja javne
razsvetljave (v nadaljevanju: objekti in naprave javne službe)
ter druga razmerja v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne
službe na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Opravljanje javne službe po tem odloku zajema gradnjo, postavitev, vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne službe v lasti in upravljanju Mestne občine Slovenj
Gradec.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določajo:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in opravljanje javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
– vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– nadzor nad opravljanjem javne službe,
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– kazenske določbe ter
– prehodne in končne določbe.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem službe iz 1. člena tega
odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo
republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. člena
tega odloka.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(način opravljanja)
(1) Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav
javne službe, se zagotavljajo v javnem podjetju (v nadaljevanju:
izvajalec), na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med
izvajalcem in Mestno občino Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
občina).
(2) Naloge, povezane z upravljanjem javne službe zagotavlja Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Javna služba se opravlja na celotnem območju Mestne
občine Slovenj Gradec, razen ob, na in nad državnimi cestami,
izven označenih naselij.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
(vzdrževanje)
(1) Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav
javne službe, ki jih zagotavlja izvajalec javne službe, so naslednje:
– vzdrževanje objektov in naprav javne službe, s katerim se
zagotavlja neprekinjeno delovanje ter primerno gradbeno-tehnično stanje teh objektov in naprav,
– mesečni pregledi stanja objektov in naprav javne službe,
– izdelava letnih programov vzdrževanja objektov in naprav
javne službe,
– priprava poročil o stanju objektov in naprav javne službe,
– montaža in demontaža praznične razsvetljave na objektih
in napravah javne službe,
– vodenje katastra objektov in naprav javne službe ter drugih
evidenc in obveščanje javnosti,
– druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena,
za katerega so objekti in naprave javne službe namenjeni in za
katere tako določa zakon ali drug izvršilni predpis.
(2) Podrobnejša vsebina in obseg posameznih del ter druga
razmerja v zvezi s tem se določijo s pogodbo o opravljanju javne
službe.
5. člen
(upravljanje javne službe)
(1) Strokovno tehnične naloge, ki jih zagotavlja Občinska
uprava Mestne občine Slovenj Gradec so naslednje:
– priprava razvojnih programov s področja opravljanja javne
službe,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter
upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za opravljanje rednega vzdrževanja,
– potrjevanje in plačevanje računov za porabljeno električno
energijo,
– izdajanje smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka
ter opravljanjem javne službe.
(2) Naloge, določene v prvi in tretji alineji drugega odstavka
tega člena, lahko občina s pooblastilom prenese na izvajalca.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec opravlja javno službo)
(1) Izvajalec opravlja javno službo:
– na podlagi tega odloka in drugih predpisov s področja
javne službe ter pogodbe, sklenjene med izvajalcem in občino,
– z vso potrebno opremo in vozili ter z delavci, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe in druge pogoje,
določene z zakonskimi predpisi s tega področja,
ter tako da:
– zagotavlja stalno in kvalitetno opravljanje javne službe
v skladu s sprejetimi zakonskimi predpisi in predpisi občine s
tega področja,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim programom
ter, da zagotavlja enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg
storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine
Slovenj Gradec,
– občini zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe,
– vodi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.
(2) V primeru, da izvajalec javne službe odda posamezna dela na trgu, mora postopati v skladu z določili zakona o
javnem naročanju.
(3) Izvajalec je dolžan dovoliti občini vpogled v svoje poslovanje, ki se nanaša na izvajanje javne službe.
7. člen
(letni program vzdrževanja)
(1) Vzdrževanje se izvaja na podlagi letnega programa, ki
ga izdela izvajalec javne službe vsako leto do roka, ki se določi
s pogodbo o opravljanju javne službe.
(2) Letni program ukrepov dokončno potrdi župan po
sprejemu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Letni program vzdrževanja je priloga in sestavni del
pogodbe, sklenjene med občino in izvajalcem javne službe, s
katero se podrobneje dogovorijo in opredelijo tehnične in ostale
podrobnosti.
(4) Letni program vzdrževanja mora vsebovati tudi oceno
letnih stroškov, cene posameznih storitev, ukrepe za varčevanje z energijo in predloge za izboljšanje stanja.
8. člen
(vodenje katastra)
(1) O objektih in napravah javne službe vodi izvajalec
javne službe kataster.
(2) Kataster vsebuje naslednje podatke:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta,
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– lastništvo naprave oziroma objekta kolikor ni v občinski
lasti.
(3) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
(4) Kopijo ažurnih podatkov izroča izvajalec javne službe
občini periodično, vendar najmanj enkrat letno.
(5) V primeru novogradenj objektov in naprav, ki so predmet javne službe, kataster teh objektov in naprav zagotavlja
občina in ga posreduje izvajalcu javne službe.
(6) V primeru, da se način opravljanja javne službe spremeni, je izvajalec javne službe dolžan izročiti kataster občini.
(7) Izvajalec javne službe je dolžan s katastrom ravnati kot
s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme posredovati
samo za namene in potrebe, za katere izda soglasje občina.
9. člen
(vodenje evidenc o opravljanju javne službe)
(1) Evidence o opravljanju javne službe vodi izvajalec
javne službe. Evidence vsebujejo podatke, ki jih kot obvezne
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določajo predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih
storitvah javne službe, za katere se občina in izvajalec javne
službe dogovorita s pogodbo.
(2) Poročilo o opravljanju javne službe posreduje izvajalec
občini najmanj enkrat letno.
10. člen
(opravljanje javne službe v primeru višje sile)
(1) Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati
javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi
višje sile.
(2) V primeru višje sile ima izvajalec javne službe, ob
dokazanih razlogih, pravico zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne more doseči z
naslova zavarovanja civilne odgovornosti.
(3) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
izvajalec javne službe in občina medsebojno obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe v pogojih višje sile.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
11. člen
(uporabniki javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki
javnih prometnih in drugih javnih površin, na katerih se opravlja
javna služba po tem odloku.
(2) S storitvami iz 4. in 5. člena tega odloka se zagotavljajo splošna in prometna varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času.
12. člen
(poseganje v objekte in naprave javne službe)
(1) Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave je, razen
izvajalcu javne službe, dovoljeno samo s soglasjem občine.
(2) Občina lahko izdajanje soglasij iz prejšnjega odstavka
s pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.
13. člen
(gradbeni in drugi posegi na področju objektov
in naprav javne službe)
(1) Izvajalec del, ki posega v objekte in naprave javne
službe na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči škode na teh objektih in napravah
oziroma je dolžan škodo ali okvaro takoj po nastanku sporočiti
izvajalcu javne službe, ki o tem obvesti občino. Stroški odprave
posledic bremenijo izvajalca del.
(2) V primeru, da izvajalec del škode ali okvare ne sporoči izvajalcu javne službe, oziroma izvajalcu javne službe
ne zagotovi plačila stroškov, ki jih je izvajalec javne službe z
odpravo škode, oziroma okvare utrpel, se takšno dejanje šteje
za prepovedana dejanja po tem odloku, za katera se izrečejo
globe, predpisane s tem odlokom.
14. člen
(prepovedana dejanja)
(1) Na objektih in napravah javne službe ali v neposredni
bližini je brez dovoljenja občine prepovedano:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje,
– sajenje drevja in grmičevja,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte,
– opravljanje kakršnihkoli drugih del, ki bi imela negativne
vplive na delovanje objektov in naprav javne službe.
(2) Prav tako je prepovedano:
– namerno poškodovanje objektov in naprav,
– onemogočiti dostop do objektov in naprav.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(odprava škode nastale s prepovedanimi dejanji)
Škodo, ki nastane kot posledica prepovedanih dejanj na
objektih in napravah javne službe, je dolžan lastniku objektov in
naprav javne službe povrniti povzročitelj v roku, ki ga določi pristojni občinski organ. Višino škode ovrednoti izvajalec javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE,
NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
16. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za opravljanje javne službe se zagotavljajo v
proračunu Mestne občine Slovenj Gradec ter z drugimi viri.
17. člen
(oblikovanje cen in obračun storitev javne službe)
(1) Občina zagotavlja izvajalcu javne službe sredstva za
opravljene storitve javne službe iz proračuna, v odvisnosti od
letnega programa vzdrževanja in na podlagi cen opravljanja
javne službe, ki se oblikujejo s pogodbo, upoštevajoč cene za
podobne storitve v Republiki Sloveniji.
(2) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe 1-krat mesečno za pretekli mesec, ostala razmerja v zvezi s
tem se uredijo s pogodbo.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
18. člen
(objekti in naprave, ki so predmet javne službe)
Med objekte in naprave javne službe se štejejo naslednji
objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih cest ter drugih
javnih prometnih in drugih javnih površin:
– elektro omarice (odjemna mesta),
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno
delovanje javne razsvetljave.
VIII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
19. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni organ skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat
Koroške ter pristojna služba občinske uprave Mestne občine
Slovenj Gradec.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občinska
uprava Mestne občine Slovenj Gradec. Izvajalec mora občinski
upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na
opravljanje javne službe.
(2) Občina lahko za nadzor nad opravljanjem javne službe
pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe:
– če ne vzdržuje objekte in naprave javne službe tako,
da bi bilo zagotovljeno neprekinjeno delovanje ter primerno
gradbeno-tehnično stanje teh objektov in naprav,
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– če ne opravlja mesečnih pregledov stanja objektov in
naprav javne službe,
– če ne izdela letnega programa vzdrževanja objektov in
naprav javne službe,
– če ne pripravi poročil o stanju objektov in naprav javne
službe,
– če ne izdela in vodi katastra objektov in naprav javne
službe v skladu z 8. členom tega odloka,
– če v primeru oddaje posamezna dela na trgu, ne postopa v skladu z določili Zakona o javnem naročanju,
– če občina ne dovoli vpogleda v svoje poslovanje, ki se
nanaša na izvajanje javne službe,
– če v okviru objektivnih zmožnosti ne izvaja javno službo
tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile,
– če ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, izvajalec
javne službe ne obvešča občine in se z njo ne dogovarja o
opravljanju javne službe v pogojih višje sile.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10), 96. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt,
Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP
(106/10 popr.)) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica na 6. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel

22. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
– na objektih in napravah javne službe ali v neposredni
bližini, brez dovoljenja občine namešča kakršnakoli obvestilna
ali oglaševalska sredstva, sadi drevje ali grmičevje, gradi ali
postavlja pomožne ali začasne objekte, ali opravlja kakršnakoli
druga dela, ki bi imela negativne vplive na delovanje objektov
in naprav javne službe,
– namerno poškoduje objekte in naprave,
– onemogoči dostop do objektov in naprav.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe.

2. člen
7. člen se odloka se dopolni z novo točko:
»l) Na ureditvenih območjih naselja, na območjih podeželja izven ureditvenih območij naselja na površinah zazidanih
in nezazidanih stavbnih zemljišč in na območju za odlaganje
odpadkov, določenim z veljavnim družbenim planom, na vseh
vrstah objektov za katere je potrebno gradbeno dovoljenje oziroma gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt, je dovoljena
gradnja vseh vrst fotonapetostnih oziroma sončnih elektrarn ob
upoštevanju prostorsko ureditvenih pogojev (varovana območja, varovalni pasovi).«

23. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 22. člena tega odloka.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
prostorsko ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS,
št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94,
45/00 in 53/11).

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-9/2011-6/14
Slovenska Bistrica, dne 17. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(vzpostavitev katastra)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti kataster iz 8. člena tega
odloka najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-134/2011
Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
3781.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev
za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,

SLOVENSKE KONJICE
3782.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu športni park Konjiška vas

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP,
106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/10) na 10. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
športni park Konjiška vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt »športni park Konjiška vas« (v nadaljevanju: OPPN), ki
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je usklajen z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990, za
območje Občine Slovenske Konjice, dopolnitev v letu 2002
(Uradni list RS, št. 75/04), OPPN Športni park Konjiška vas je
izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske
Bistrice v juliju 2011 pod št. 03/11-OPPN in je sestavni del tega
odloka.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) V odloku je določeno območje OPPN, predvidene
so prostorske ureditve ter območje in umestitev načrtovane
ureditve v prostor. Prikazane so rešitve in ukrepi za varovanja
okolja in naravnih virov ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnova projektnih rešitev prometne, energetske,
vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost
priključevanja objektov nanjo, etapnost izvedbe in dopustna
odstopanja.
(2) Zgoraj opisane vsebine so prikazane v grafičnem delu
OPPN, ki so skupaj z obvezno prilogo sestavni del elaborata.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(prostorske ureditve)
V ureditvenem območju OPPN so predvidene naslednje
prostorske ureditve:
– gradnja dveh večnamenskih objektov,
– prometna ureditev in ostala infrastrukturna ureditev,
– ureditev zelenih površin.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
Površina ureditvenega območja obsega 3282 m2 in zajema parcele številka 33/2 in 33/4, k.o. Konjiška vas v celoti.
Obravnava gradnjo dveh večnamenskih objektov za športno
in rekreacijsko vadbo ter izvedbo družabnih dogodkov ob obstoječem športnem igrišču. Meja OPPN poteka po parcelnih
mejah obravnavanih parcel, ki so na zahodni strani urejene in
dokončne.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
območji
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave leži vzhodno ob naselju Konjiška vas, od središča naselja oddaljeno 250 m, na zemljiških
parcelah, ki ležita tik ob gozdu. Teren je v območju obravnave
zmerno padajoč v severnem pobočju, s pogledom na Slovenske Konjice in Škalce. Dovoz je urejen s priključkom na R III
odsek 1231 Slovenske Konjice–Žiče. Predvidena gradnja ne
leži v vplivnem območju državne ceste. Prostorska ureditev je
predvidena na negozdnih površinah in njena izvedba ne zahteva dodatnega poseganja v gozd in gozdni prostor.
(2) Območje je povezano z naseljem s cesto in obstoječimi komunalnimi priključki. Predvidena realizacija programov v
območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo
rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne
obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter
energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivi novogradnje
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z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, bodo optimalni. V
neposredni bližini je vsa infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo
predvidenih objektov.
Vrste načrtovanih objektov in površin
ter opredelitev dejavnosti
6. člen
(vrste gradenj)
V ureditvenem območju so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna
dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist,
kakor tudi gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
(vrste objektov)
1/ Stavbe
– športne dvorane in druge nestanovanjske stavbe
2/ Gradbeni inženirski objekti
– dovozna cesta
3/ Enostavni objekti – pomožni objekti, začasni objekti in
urbana oprema.
8. člen
(vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje ureditve:
– hortikulturna ureditev (ureditev zelenih površin, zasaditev dreves in grmovnic …)
– parterne ureditve (tlakovanje, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic, zunanjih teras …).
9. člen
(vrste dejavnosti)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje dejavnosti:
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
10. člen
(umestitev objektov)
Umestitev objektov je določena z:
– odmikom 2.0 m od mej s sosedi
– razpoložljivim prostorom ob športnih igriščih.
11. člen
(lega, velikost in oblikovanje objekta)
1 – VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT
– Objekt 1 je lociran v skrajni jugovzhodni vogal parc.
št. 33/2, k.o. Konjiška vas, od meje s parc. št. 34/1 iste k.o.
vzporedno odmaknjen najmanj 2.0 m. Z južno stranico se dotika parc. št. 33/11. Dostop v objekt bo iz severne strani.
– Horizontalni gabarit je v obliki pravokotnika, ki mu je na
vzhodni strani dodan trapez: 11 m x 20 m + (4.73-5.33) m x
17 m, mere so konstrukcijske. Objekt je tlorisno prilagojen obliki
zemljiške parcele in razpoložljivemu prostoru ob igrišču.
– Nad pritlično etažo je predvideno izvedba galerije na
višini 3.05 m, objekt je v slemenu visok + 10.90 m nad koto
pritličja, ki znaša ± 0,00=339,00.
– Streha je dvokapnica naklona približno 45° nad osrednjim rekreacijskim delom in zahodnim prizidkom za igrala, nad
sanitarnim in komunikacijskim delom je streha ravna. Kritina je
opečno rdeča do opečno rjave barve.
– Oblikovanje objekta je sodobno z vgradnjo naravnih
tradicionalnih materialov.
2 – VEČNAMENSKI OBJEKT
– Objekt 2 je lociran ob severovzhodni stranici parc.
št. 33/2, k.o. Konjiška vas, od meje s parc. št. 34/1 iste k.o.
odmaknjen najmanj 2.0 m in leži na obstoječem platoju.
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– Horizontalni gabarit je pravokotnik, s stranicami v osi
nosilne konstrukcije mere 6.20 m x 12.20 m. Objekt je enoetažen z zaprtim delom (šank – točilni pult in skladišče) ter odprtim
delom (prostor z mizami).
– Višina objekta v slemenu je 6.50 m. Etažna višina objekta je 2.90 m (svetla 2.70 m), nad nulto koto objekta, ki znaša
± 0,00=338,50.
– Streha je dvokapnica naklona približno 45° s slemenom
po daljši stranici objekta, z večjima čopoma, kritina je opečno
rdeča do opečno rjave barve.
– Objekt je sodobno oblikovan, konstrukcija je delno zidana in delno montažna.
12. člen
(zunanja ureditev)
(1) Pri izvedbi javne razsvetljave se upoštevajo priporočila
Slovenskega društva za razsvetljavo – SDR in mejne vrednosti
svetlobnega onesnaževanja okolja. Okolica objektov se primerno utrdi in uredijo se dostopne poti, zunanje stopnice in rampe.
Proste površine se zatravijo in po potrebi zasadijo z avtohtonimi
drevesnimi vrstami in grmovnicami.
(2) Uredi se požarni dostop do objekta 1 v podaljšku
obstoječe dovozne ceste in poteka v širini min. 2.5 m severno
nad asfaltiranim igriščem.
13. člen
(zemljišče za uporabo objekta)
Zemljišče za uporabo objekta 1 – večnamenski športni
objekt
Leži v vogalu zemljiške parcele 33/2 in na pasu 33/4 s skupno površino 471 m2. Površina je v obliki nepravilnega trapeza,
ki na vzhodu in jugu leži na meji s sosednjima parcelama 34/1
in 33/11, k.o. Konjiška vas, na zahodu meji na rob asfaltiranega
igrišča, na severu sega do loma na stranici zemljiške parcele.
Zemljišče za uporabo objekta 2 – večnamenski objekt
Je oblike nepravilnega večkotnika, ki je umeščeno na
naravni plato ob severozahodni parcelni meji parc. št. 33/4,
k.o. Konjiška vas. S površino 165 m2 v celoti leži na 33/2, k.o.
Konjiška vas. Sega od parkirišča na zahodu do intervencijske
poti na jugu in do parcelne meje na severovzhodu.
14. člen
(ekološki otok)
Ekološki otok je lociran ob dovozni cesti, v neposredni
bližini javne ceste. Vizualna ter mehanska zaščita proti vetru
se oblikuje skladno z objektom.
15. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
Glede načina gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov
na območju urejanja veljajo določila veljavnega predpisa.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
16. člen
(prometno urejanje)
(1) Dovoz do območja obravnave je po obstoječi asfaltirani dovozni cesti po parc. št. 33/2, k.o. Konjiška vas, ki ima
urejen priključek na državno regionalno cesto R III odsek 1231
Slovenske Konjice Žiče. Cesta se pred igriščem razširi v plato,
na katerem se uredi parkirišče za osebna vozila.
(2) Za uporabnike in obiskovalce se zagotovi do 10PM za
osebna vozila, kar zadošča za naslednje število uporabnikov
po normativu 1PM/250 m2 + 1PM/10–15 obiskovalcev:
– za objekta s površino 281 m2 + 74 m2 = 355 m2 potrebujemo 2 PM.
– 8 PM zadošča za najmanj 80 obiskovalcev, ki bodo prišli
v dvorano na rekreacijo.
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(3) Intervencijski dovoz do objekta 1 je možen po dovozni
cesti, ki se na jugu podaljša ob igrišču.
(4) Kolesarski in peš dostop poteka zaradi varnosti udeležencev po obstoječi kolovozni poti iz Konjiške vasi iz jugozahodne smeri preko parc. št. 33/11, k.o. Konjiška vas, ki je v
lasti Občine Slovenske Konjice. Varnost pešcev in kolesarjev
ob regionalni cesti ni zagotovljena, ker ob cesti ni zgrajenega
pločnika in kolesarske steze.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Upravljavec vodovoda je JKP d.o.o. Slovenske Konjice, ki se strinja s predhodnim soglasjem, ki ga je izdal Vodovodni odbor Konjiška vas dne 19. 6. 2011.
(2) Nameravani objekti se bodo oskrbovali s pitno vodov
iz javnega vodovoda preko obstoječega vodovodnega priključka. Vodomer se vgradi v tipski vodomerni jašek s tipskim pokrovom proti zmrzovanju. Jašek mora biti primerno odvodnjavan
in zaščiten proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v
območju dostopne poti, vzhodno ob objektu 1.
(3) Odnos med dobaviteljem in potrošnikom je reguliran z
Odlokom o preskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 55/97).
(4) Vsa križanja vodovoda s kanalizacijo ali cesto je obvezno izvesti z zaščito vodovoda v BC DN 150 mm, ki se obbetonira, ali v zaščitni jekleni cevi, v dogovoru z upravljavcem
javnega vodovoda.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
vod v Občini Slovenske Konjice je JKP d.o.o. Na območju
predvidene gradnje ni izvedene javne kanalizacije.
Investitor izgradi na območju gradnje ločen sistem interne
kanalizacije.
(2) V prehodnem obdobju do izgradnje javne kanalizacije
in ustreznega čiščenja komunalnih odpadnih vod v naselju
Konjiška vas se komunalne odpadne vode odvajajo v začasno nepretočno greznico ustreznega volumna, skladno s
13. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Nepretočno greznico prazni izvajalec javne službe v okviru
izvajanja javne službe na račun lastnika objekta.
(3) Po izgradnji javne kanalizacije in ustreznega čiščenja
komunalnih odpadnih vod v naselju Konjiška vas je lastnik dolžan izločiti nepretočno greznico iz uporabe in objekt priključiti
na javno kanalizacijo.
Neobremenjene meteorne vode iz streh se odvajajo skupaj s predhodno očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih
površin v obcestni jarek pod pogoji upravljavca ceste.
(4) Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih
površin in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na javno
kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olja, ki
mora ustrezati SIST EN 858-2. Skladno z 2. členom Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo. Lovilec olja izvede investitor na lastne
stroške na svojem zemljišču.
19. člen
(plinovodno omrežje)
Na obravnavanem območju ne bo omrežja zemeljskega
plina, s čimer so izpolnjeni pogoji določil Odloka o oskrbi z
zemeljskim plinom v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 114/04).
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Sedanje športno igrišče je priključeno na električno
omrežje iz transformatorske postaje TP Konjiška vas (t-172 OE
Slovenska Bistrica) z naslednjimi karakteristikami:
– št. merilnega mesta 240339, odjemno mesto
811172001150, obstoječa moč 3 x 20 Ah.
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(2) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih
elektroenergetskih vodov in naprav, ki jih je potrebno vrisati
v situacijo, na osnovi podatkov OE Slovenska Bistrica. Pred
izvedbo del je potrebno vode zakoličiti in jih v primeru, da ležijo
pod objekti, prestaviti.
(3) V primeru povečanja priključne moči objektov si bo
moral investitor pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam in
izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti še soglasje za priključitev za objekte.
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Na območju obravnave ni TK omrežja v upravljanju Telekom. V primeru priključitve na javno TK omrežje, je potrebno
zgraditi TK priključek po predhodno izdelani tehnični rešitvi.
Točko priključitve poda predstavnik Telekom Slovenije.
22. člen
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)
Pri projektiranju ogrevanja, prezračevanja in priprave
sanitarne tople vode morajo biti izpolnjene tehnične zahteve
pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varovanje okolja)
1. Zrak
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o mejah, opozorilnih in
kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS,
št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94). Izpusti v zrak ne smejo presegati z
zakonom določenih mejnih vrednosti.
2. Hrup
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne
presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti
(4. člen Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju – Uradni
list RS, št. 45/95).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten poseg
v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno
bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter
podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se
opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti
(v nadaljevanju: III. območje).
Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem
času. Vse prireditve morajo biti zaključene do 22. ure.
3. Tla
Pri gradnji poseganje na sosednja gozdna zemljišča ni
dovoljeno. Odlaganje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov ali viškov odkopane zemlje naj se tako izvaja izključno
v območju parcel, kjer je načrtovana gradnja, z uporabo čim
manjših površin. Možna je začasna uporaba tlakovanih športnih
površin.
Transportna sredstva in gradbeni stroji morajo biti varni,
tehnično brezhibni in iz materialov, ki so okolju neškodljivi.
4. Vode – vpliv posega na vodni režim in stanje voda
Območje predvidene pozidave se nahaja izven območij
varovanja pitne vode in izven poplavnega območja.
– V Odloku o OPPN je obdelana in prikazana zunanja
ureditev z dispozicijo objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa
in nova komunalna infrastruktura.
– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih
voda.
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– Kanalizacijski sistem je v celoti načrtovan vodotesno ter
v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno
priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na javni
komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in z
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07
in 79/09).
– Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07,
33/08 in 28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 98/07 in 30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne
službe.
– Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predviden v
obstoječ odvodni jarek.
– Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč je predvideno preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika
(standardiziran lovilec olj SIST EN 858-2) v obstoječ sistem
odvodnje v odprti jarek.
5. Osončenje
Osončenje sosednjih objektov ne bo spremenjeno.
6. Svetlobno onesnaževanje
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja (za igrišče s svetilkami, kot so
asimetrični reflektorji, električna moč posamezne svetilke je
manjša od 20 W, povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih
osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx). Vsa
svetila morajo imeti svetlobo usmerjeno proti tlom.
24. člen
(odpadki)
Investitor večnamenskega objekta je dolžan na svojem
zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo
posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora zadostiti
določilom veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Slovenske Konjice in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno
z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.
Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozili.
25. člen
(varstvo narave)
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju narave.
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju kulturne
dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN VARSTVO
PRED POŽAROM
27. člen
(varstvo pred poplavo)
Predvidena objekta ležita izven poplavnega območja reke
Dravinje, zato posebni ukrepi za poplavno ogroženost niso
predvideni.
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28. člen
(varstvo pred požarom)
V skladu z 22. členom ZVPoz so v ureditveni zasnovi
upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni
odmiki in ustrezne požarne zaščite med objekti. Prometne in
delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na
dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, dovozno pot in igrišče.
29. člen
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ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad
izvajanjem del.
(3) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi
in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja
okolja in voda.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA
NAČRTA
34. člen

(potresna ogroženost)
Objekta se nahajata na območju z intenziteto VII. stopnje
potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno
upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki
znaša 0,125 g.
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(urejanje po prenehanju veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij
in odprti prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 123/10 in spremembe in dopolnitve 17/11) v delu območja
KS Športni park Konjiška vas, ki zajema parc. št. 33/2 in 33/4,
k.o. Konjiška vas.

30. člen
(parcelacija)

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Parcelacija za ureditev mej je bila izvršena pred leti. Meje
zemljiške parcele št. 33/2, k.o. Konjiška vas so urejene proti
sosednjim zahodnim in južnim parcelam. Parc. št. 33/4, k.o.
Konjiška vas nima urejenih mej. Obravnavani parceli v celoti
obsegata območje obravnavano v OPPN.

(nadzor nad izvajanjem OPPN)

35. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen

IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI
IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
31. člen
(etapnost izvedbe)

(hramba sprejetega OPPN)
Občinski podroben prostorski načrt »Športni parki Konjiška vas« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine
Slovenske Konjice in Upravne enote Slovenske Konjice.
37. člen

Možna etapnost izvedbe gradnje se opredeli v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
32. člen
(dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji)
(1) Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih
rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše
z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljskega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali
smernice in mnenja k OPPN.
(2) Dopustno odstopanje za objekta v horizontalnih in
vertikalnih gabaritih je ± 0.50 m, odstopanje za naklon strešine
je ± 10 %.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
33. člen

(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0007/2011
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

3783.

Odlok o priznanjih in nagradah Občine
Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni
seji dne 20. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o priznanjih in nagradah Občine
Slovenske Konjice

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru med investitorjem in upravljavci energetskih in komunalnih
naprav ter ceste.
(2) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Slovenske Konjice,
pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko
ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
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2. člen
Priznanja Občine Slovenske Konjice so:
1. naziv Častni občan Slovenskih Konjic.
2. Konjiški grbi:
– Zlati konjiški grb,
– Srebrni konjiški grb,
– Bronasti konjiški grb.
3. Nagrada občine.
4. Priznanje župana Občine Slovenske Konjice.
3. člen
Priznanja se lahko podelijo posameznikom in pravnim
osebam, razen priznanja iz prve točke prejšnjega člena, ki se
lahko podeli samo posameznikom.
4. člen
(1) Pobude za podelitev priznanj Občine Slovenske Konjice lahko dajo občani in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Občini Slovenske Konjice in občinske
organizacije političnih strank, ki delujejo na območju Občine
Slovenske Konjice.
(2) Pobuda za priznanje mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon
ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru,
da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih
podatkov, kolikor je to mogoče,
– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv
pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še
kontaktno osebe,
– vrsto priznanja,
– utemeljitev pobude.
(3) K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga
mnenja, ki podpirajo pobudo.
(4) Pobudnik za priznanje ne more predlagati samega
sebe ali svojega družinskega člana.
5. člen
(1) Občinski svet odloča o podelitvi priznanj iz svoje pristojnosti na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu:
komisija). Postopek izbire kandidatov pred komisijo poteka brez
navzočnosti javnosti do sprejetja sklepa komisije o predlaganih
kandidatih občinskemu svetu v sprejem.
(2) O podelitvi priznanja župana odloča župan.
(3) Člani komisije iz prvega odstavka tega člena pri predlaganju kandidatov niso vezani izključno na pobude za podelitev priznanj iz 4. člena tega odloka, temveč lahko v skladu
z razpisom tudi sami predlagajo druge kandidate po svoji
presoji.
(4) Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja, razen izjemoma priznanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Dobitnik lahko prejme posamezno priznanje samo
enkrat.
6. člen
Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat
letno, praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
II. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
7. člen
(1) Priznanja, razen naziva častni občan in priznanja
župana Občine Slovenske Konjice, se podeljujejo enkrat letno
na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija in
ga objavi najkasneje do 30. aprila za tekoče leto.
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(2) Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje
podeli brez razpisa in takoj ko je mogoče.
8. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– navedbo pobudnikov iz prvega odstavka 4. člena tega
odloka,
– kriterije za podelitev posameznega priznanja,
– vrsto in število posameznih priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,
– rok, do katerega je treba poslati pobude,
– naslov, na katerega je treba poslati pobude.
III. NAZIV ČASTNI OBČAN
9. člen
(1) Naziv Častni občan Slovenskih Konjic je lahko podeljen posamezniku. To najvišje občinsko priznanje se posamezniku lahko podeli samo enkrat. Naziv častni občan se podeli
posamezniku, državljanu RS ali državljanu tuje države, ki ima
zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na področju znanosti, umetnosti, kulture ali
na drugih področjih ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu
razvoju in napredku ter trajnemu ugledu Občine Slovenske
Konjice. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni
dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo
občine v Republiki Sloveniji in v tujini.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva umetniško darilo
trajne vrednosti ter posebno listino, kjer so napisane častne
pravice. Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje častne pravice:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih,
– pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za
Slovenske Konjice,
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih organizira ali pri njih organizaciji sodeluje Občina Slovenske
Konjice,
– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri
njihovi izdaji sodeluje Občina Slovenske Konjice,
– vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina
Slovenske Konjice,
– vabljen je na svečane seje Občinskega sveta Občine
Slovenske Konjice,
– izkazana pozornost ob smrti.
(2) Naziv častni občan se lahko podeli enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma
na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi
pogosteje. Naziv se prejemniku podeli le enkrat.
IV. KONJIŠKI GRBI
10. člen
(1) Zlati konjiški grb se podeli za izredno življenjsko delo
ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj
in ugled Občine Slovenske Konjice.
(2) Srebrni konjiški grb se podeli za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj
Občine Slovenske Konjice.
(3) Bronasti konjiški grb se podeli za enkratne uspehe v
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Podeli se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in
človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
(4) Konjiške grbe se podeli vsako leto ob občinskem prazniku na svečani seji. Podeli se lahko največ en zlat, en srebrn
in en bronast grb.
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11. člen
Konjiški grbi se podelijo v obliki umetniško izdelanega
kovanca, ki ima na eni strani umetniško izdelan grb občine,
na drugi strani pa odtis pečata iz leta 1571. Poleg kovanca
prejmejo nagrajenci tudi posebno listino, ki vsebuje besedilo
sklepa o podelitvi priznanja.

Št.

VI. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE
SLOVENSKE KONJICE
13. člen
(1) Priznanje župana Občine Slovenske Konjice je v obliki
listine, katere obliko določi župan. O podelitvi odloča župan,
ki ga podeli posameznikom, skupinam oseb, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom kot odziv na
dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za Slovenske Konjice, vendar ne dosegajo
ravni konjiških grbov.
(2) Priznanje župana Občine Slovenske Konjice se lahko
podeljuje tudi na svečani seji občinskega sveta.
VII. ODVZEM PRIZNANJA
14. člen
(1) Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja izve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju
z razlogom podelitve. Priznanje se odvzame, če se prejemnik
priznanja priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje
vrne ali če zavrne prejem priznanja.
(2) O odvzemu priznanja odloča organ, ki je podelil priznanje, po predhodnem mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve. Odvzem
priznanja ni časovno omejen.
VIII. FINANCIRANJE IN EVIDENCA
PODELJENIH PRIZNANJ

čine.

15. člen
(1) Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu ob-

(2) Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
(3) Evidenco podeljenih priznanj občine vodi občinska
uprava. Evidenca podeljenih priznanj je javna.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Postopki podeljevanja priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po predpisih, po katerih so
se začeli.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
podeljevanju priznanj v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 73/08 – uradno prečiščeno besedilo).
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18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 2012.
Št. 00700-0007/2011-1(126)
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

V. NAGRADA OBČINE
12. člen
Nagrada občine je denarna in se določi v višini ene povprečne bruto plače v RS po zadnjih znanih podatkih. Praviloma
se podeli največ ena nagrada občine. Prejemniki nagrade občine ne morejo biti občani in gospodarske družbe.
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3784.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju
Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09 in 51/10), 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-1,
108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN
in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice
na 10. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
(1) V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10 in
17/11), se v prvem odstavku 46. člena dodata sedma in osma
alineja, ki se glasita:
»– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja
36. člena),
– če ravna v nasprotju z določili 37. člena.«
(2) V četrtem odstavku 46. člena se za številko »400«
doda beseda »EUR«.
(3) Spremeni se peti odstavek 46. člena, ki se po novem
glasi:
»Z globo 100 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje posameznika – povzročitelja odpadkov.«
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0003/2011-2
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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3785.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena navezovalne ceste Dramlje–Šentjur
in zadrževalnika visokih voda Voglajne

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C), v
povezavi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10,
106/10 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list
RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Šentjur na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena
navezovalne ceste Dramlje–Šentjur
in zadrževalnika visokih voda Voglajne
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) ter Odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur, dopolnitev v letu
2009, ki se nanaša na navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in
zadrževalnik visokih voda Voglajne (Uradni list RS, št. 26/10),
sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena navezovalne ceste Dramlje–Šentjur
in zadrževalnika visokih voda Voglajne (v nadaljnjem besedilu:
OPPN).
(2) Z OPPN iz prejšnjega odstavka se načrtuje prostorska ureditev, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena.
OPPN je pred sprejemom dne, 17. 10. 2011 potrdilo ministrstvo, pristojno za prostor.
(3) OPPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba,
d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 04/10.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo
z OPPN, območje obravnave OPPN, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, vplivov in povezav s
sosednjimi območji, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost
izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN, obveznosti investitorjev in izvajalcev, dopustna
odstopanja ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(2) Sestavine iz prvega odstavka tega člena so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je, skupaj z obveznimi
prilogami, na vpogled vsem zainteresiranim na sedežu Občine
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur in sedežu Upravne enote Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
(3) Oznake, navedene v 9., 21. in 25. členu tega odloka,
so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela OPPN.
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) S tem OPPN se načrtujejo ureditve, ki se nanašajo
na navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik voda
Voglajne.
(2) Načrtovane prostorske ureditve iz prvega odstavka
tega člena odloka so:
1. navezovalna cesta Dramlje–Šentjur (v nadaljnem besedilu: navezovalna cesta) z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje in vpetost ceste v prostor, za
varovanje okolja in za oblikovanje obcestnega prostora;
2. zadrževalnik visokih voda Voglajne (v nadaljnem besedilu: zadrževalnik), vzhodno od načrtovane trase navezovalne
ceste in naselij Nova vas in Črnolica z vsemi, za učinkovito
obratovanje potrebnimi objekti in ureditvami in rešitvami za
varovanje okolja in grajenega javnega dobra, in
3. potrebne prilagoditve konfiguracije terena in obstoječih
ureditev javne gospodarske infrastrukture zaradi načrtovane
izvedbe navezovalne ceste in zadrževalnika.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega zemljišča, ki so neposredno
potrebna za realizacijo načrtovanih prostorskih rešitev ter zemljišča, ki so vključena v območje zaradi zagotavljanja možnosti priključevanj načrtovanih prostorskih rešitev na obstoječo
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter
izvedbo deviacij obstoječih prometnih in vodnogospodarskih
ureditev. Določeno je s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih parcelnih mej v naravo.
(2) V območju OPPN iz prvega odstavka tega člena se
skladno z geodetskim načrtom (izdelovalec: Geodetski zavod
Celje d.o.o., september 2009) nahajajo zemljišča oziroma deli
zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah kot je
navedeno v nadaljevanju in kot je prikazano v grafičnem delu
OPPN, list št. 1.2 Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem.
1. območje navezovalne ceste:
I. etapa (funkcionalna celota navezovalne ceste od km
0+000 do km 2+900):
– v katastrski občini Marija Dobje parc. št.: del 998/4,
998/6, 998/7, del 1150/1, del 1150/6, del 1150/8, del 1150/9,
1150/10, del 1151/5, 1151/6, del 1495/1, del 1495/4, 1495/5,
1495/6, del 1496/10, del 1518, del 1521, del 1529, del 1533;
– v katastrski občini Primož parc. št.: del 747, del 748, del
1626, del 1627/1, del 1630, del 1631/2, del 1632, del 1667, del
1675, del 1668, del 1669, del 1683, del 1684;
– v katastrski občini Vodule parc. št.: del 798/1, del 800/3,
del 805, del 806/1, del 860;
– v katastrski občini Zagaj parc. št.: del 955, del 956/1, del
957/1, del 957/2, del 958/1, del 959/1, del 959/2, del 959/3, del
960/1, del 960/2, del 966/1, del 966/2, del 966/5, del 968/3, del
973/1, del 973/2, del 975, del 977/2, del 979/2, del 980/1, del
981, del 1026, del 1027, del 1191/1, del 1191/4;
II. etapa (funkcionalna celota navezovalne ceste od
km 2+900 do km 6+100):
– v katastrski občini Zagaj parc. št.: del 966/5;
– v katastrski občini Grobelno parc. št.: del 103, del 115,
del 116, del 117, del 118, del 123, del 1282/1, del 1323;
– v katastrski občini Kameno parc. št.: del 4, del 5, del 6/1,
del 25, del 26/1, del 26/2, del 27/1, 27/2, del 29, del 33, del 35,
del 36, del 37/1, del 37/2, del 41, del 42, del 43/1, del 47/1, del
48, del 49, del 51/1, del 52/2, del 53/1, del 53/2, del 55/1, del
55/2, del 115, del 116, del 118/1, del 118/2, del 119/1, del 119/2,
del 122, del 125/1, del 125/3, del 126, del 127, del 128, del 131,
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del 132, del 135, del 136, del 423, del 429, del 431, 434, del
435, del 436/1, del 437, del 438/1, del 438/2, del 439/1, del
439/2, del 439/4, del 440, del 445, del 480/2, del 481, del 482,
del 488/2, del 490/3, del 490/5, del 490/7, del 527/1, del 527/2,
del 527/3, del 528, del 530, del 532/2, del 532/3, del 541/1, del
541/2, del 543/1, del 543/2, del 543/3, del 547, del 548, del 549,
del 550, del 551, del 552, del 553, del 554, del 556, del 559, del
560/1, 560/2, del 561, 563/1, del 564, del 618/1, del 620/1, del
660, del 661/1, del 662/1, del 666/2, del 666/4, del 668;
– v katastrski občini Bezovje parc. št.: del *150, del *385,
del 400, del 407, del 408, del 410/1, 410/3, del 410/4, del 411/1,
411/2, del 552/1, del 552/2, del 552/3, del 563, del 570/2, del
572, del 573, del 578/5, del 578/9, del 579/4, del 605/1, del
605/3, del, 605/4, del 605/5, 605/6, del 605/7, del 606, del 607,
del 608/2, del 609/1, 609/2, del 610/1, del 610/2, del 611, del
612/1, 612/2, del 612/3, 612/4, del 613/1, del 822/1, del 822/2,
del 822/3, del 822/5, 822/6, del 823/1, del 824/1, del 824/2, del
824/5, del 827/1, del 827/3, del 866, del 960, del 962/2, del
964/1, del 964/2, del 964/3, del 964/4, 964/5, 964/6, del 1008/4,
del 1009/1, 1009/2, 1009/3, del 1020/3, del 1020/4, del 1020/6,
del 1022/1, del 1024, del 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4;
III. etapa (funkcionalna celota navezovalne ceste od km
6+100 do km 8+048):
– v katastrski občini Bezovje parc. št.: del 607, del 608/1,
del 608/2, del 613/1, del 613/2, del 817/3, del 1028/1, 1030/5;
– v katastrski občini Tratna parc. št.: del 3, del 4/3, del 4/8,
del 4/11, del 269/1, del 432/2, del 491/4, 492/3, del 506, del
507, del 512/2, del 515/2, del 515/3, del 516/1, del 517/1, del
519, del 528, del 529, del 532, del 533, del 534/1, del 534/2, del
535, del 614, del 618/1, del 619, del 621, del 628/3 del 773/4,
del 981/4, del 981/15, del 1359, del 1463/2, del 1463/5, del
1463/6, del 1467/7, del 1468/3, del 1468/5, del 1478/2, 1481/6,
del 1486/4, del 1500/4, del 1501, del 1502, del 1503, del 1504,
del 1505, del 1506, del 1507, del 1508, del 1509, del 1510,
del 1511, del 1512, del 1513, del 1514, del 1515, del 1516, del
1517/1, del 1517/2, del 1518, del 1522, del 1554, del 1614, del
1615, del 1619, del 1621, del 1622, del 1623, del 1624, del
1626, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4, del 1628, del 1630, del
1631, del 1633, 1636/2, del 1636/3, del 1636/4, del 1636/5, del
1637, del 1638, del 1639, del 1640, del 1641, 1642, del 1643,
del 1644/1, 1644/2, del 1645/1, del 1645/2, del 1645/3, 1646,
del 1647, del 1648, del 1649, del 1650, del 1651, del 1652, del
1653, del 1654, del 1655, del 1656, del 1722;
2. območje zadrževalnika (funkcionalna celota zadrževalnika):
– v katastrski občini Tratna parc. št.: del 269/1, del 614,
del 618/1, del 619, del 1509, del 1510, del 1511, del 1512, del
1513, del 1514, del 1515, del 1516, del 1517/1, del 1517/2, del
1518, del 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529,
1530, 1531, 1532, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 1536, 1537,
1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547,
1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, del 1600, del 1601, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, del 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, del 1614, del 1615, del 1619, del 1621, del 1622, del
1623, del 1624, del 1626, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4, del
1628, del 1630, del 1631, 1632, del 1633, 1634, 1635, 1636/2,
del 1636/3, del 1636/4, del 1636/5, del 1637, del 1638, del
1639, del 1640, del 1641, 1642, del 1643, del 1644/1, 1644/2,
del 1645/1, del 1645/2, del 1645/3, 1646, del 1647, del 1648,
del 1649, 1650, del 1652, del 1722.
(3) Prestavitve gospodarske javne infrastrukture, ki posegajo izven območja OPPN, se bodo izvajale po določilih Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur. Zemljišča ali
deli zemljišč izven območja OPPN, po katerih so načrtovane
prestavitve gospodarske javne infrastrukture, so:
– v katastrski občini Marija Dobje parc. št.: del 1150/1,
– v katastrski občini Primož parc. št.: del 1630, del 1631/2,
del 1632,
– v katastrski občini Grobelno parc. št.: del 110/2, del
115, del 116,
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– v katastrski občini Kameno parc. št.: del 4, del 5, del
6/1, del 7, del 41, del 55/1, del 55/2, del 127, del 128, del 131,
del 136, del 166, del 423, del 424, del 430, del 431, del 436/1,
del 438/2, del 439/1, del 439/2, del 530, del 532/2, del 532/3,
del 543/1, del 543/3, del 548, del 549, del 554, del 555, del
560/1, del 561, del 564, del 618/1, del 620/1, del 620/2, del
666/2, del 668,
– v katastrski občini Bezovje parc. št.: del *118/2, del
409/1, del 410/1, del 552/2, del 553, del 557, del 558, del 559/2,
del 559/3, del 559/4, del 563, del 564, del 569, del 570/1, del
570/2, del 573, del 574, del 582/5, del 827/1, del 827/3, del
828/1, del 840, del 866, del 867/1, del 867/2, del 957, del 958/1,
del 960, del 962/2, del 964/1, del 964/3, del 1008/4, del 1009/1,
del 1020/4, 1028/1, del 1032,
– v katastrski občini Tratna parc. št.: del 492/2, del 492/3,
del 621, del 623/2, del 628/3, del 757/2, del 1468/5, del 1508,
del 1509, del 1522, del 1601, del 1602, del 1638, del 1639, del
1652, del 1659, del 1660, del 1661, del 1662, del 1664, del
1665, del 1722.
5. člen
(namembnost posegov v prostor)
(1) Načrtovani posegi v prostor so, glede na specifiko
posegov, po namenu razdeljeni v dva sklopa.
(2) Sklop posegov v zvezi z navezovalno cesto je namenjen vzpostavitvi ustrezne prometne povezave štajerskega
kraka avtoceste (priključek Dramlje) z glavno cesto Celje–Rogaška Slatina in območjem Kozjanskega na jugu ter s tem
razrešitvi prekomerne prometne obremenitve mesta Šentjur
in ostalih naselij ob regionalni cesti R1-234 (Trnovec, Dole) s
tranzitnim prometom. Navezovalna cesta obenem razbremeni glavno cesto G2-107 Celje–Dobovec in regionalno cesto
R2-423 Šentjur–Črnolica.
(3) Sklop posegov v zvezi z zadrževalnikom je namenjen
zadrževanju visokih voda Voglajne in njenih pritokov v konicah visokovodnega vala, ki poplavno ogroža Šentjur, še posebej njegovo poslovno cono, in naselja dolvodno, zato so posegi načrtovani
tako, da imajo ugoden vpliv tudi na visokovodne razmere v Štorah
in Celju. Ker je zadrževalnik načrtovan kot suhi zadrževalnik visokih voda, ostaja pretežna namembnost površin znotraj območja
zadrževalnika, z izjemo visokovodnih nasipov s tehničnimi objekti
na (v) njem ter strugo vodotoka Voglajne še naprej kmetijska z
možnostjo občasnega poplavljanja kmetijskih zemljišč.
6. člen
(potek trase navezovalne ceste in ureditve zadrževalnika)
(1) Potek trase navezovalne ceste
1. Načrtovana trasa navezovalne ceste se prične z avtocestnim priključkom Dramlje, nizko prečka ravninski plato, se
preko redko poseljenega območja spusti v dolino Kozarice, ki
jo prečka z 280 m dolgim viaduktom in se nato globoko vkoplje
v greben Kozarice. Del te ceste v dolžini 150 m poteka v pokritem vkopu. Nato trasa doseže dolino Kamenskega potoka. Po
dolini potoka je trasirana izmenično po vzhodnem in zahodnem
obrobju, mestoma tudi v sredini doline. Del te trase ob naselju
Kameno, v dolžini 650 m poteka v pokritem vkopu. Pred izstopom iz doline Kamenskega potoka se naselju Bezovje izogne s
130 m dolgim predorom. Sledi spust v široko dolino Slomščice
in Voglajne, kjer prečka potok Slomščico z 240 m dolgim viaduktom in se nadaljuje z nadvozom dolžine 150 m, s katerim
prečka glavno železniško progo št. 30 Zidani Most–Šentilj
in vodotok Voglajna. Nato se v nasipu usmeri proti jugu po
ravninskem delu med Črnolico in Dolami in se nato priključi na
regionalno cesto R2-424 proti Planini in R2-423 proti Podsredi
na jugovzhodnem robu naselja Črnolica.
2. Navezovalna cesta Dramlje–Šentjur zagotavlja ustrezne priključke na obstoječi prometni sistem z ureditvijo sedmih
nivojskih križišč, in sicer:
– priključek na regionalno cesto R1-234 Dramlje–Šentjur
s petkrakim krožnim križiščem pred naseljem Trnovec;
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– priključek na regionalno cesto R3-687 Dole–Ponikva s
štirikrakim krožnim križiščem na ravninskem delu doline Kamenskega potoka;
– priključek na glavno cesto G2-107 Celje–Dobovec s štirikrakim krožnim križiščem, vzhodno od kmetijske šole Šentjur;
– priključek trikrakega križišča z novo priključno cesto
do industrijske cone Šentjur, ki se pred cono Šentjur z novim
štirikrakim krožnim križiščem navezuje na dvoje regionalnih
cest (R2-424 in R3-681),
– priključek štirikrakega križišča z lokalno cesto Nova
vas–Grobelno, ki se z enim krakom nadaljuje in navezuje na
regionalno cesto R2-424 na robu naselja Črnolica in
– priključek na regionalni cesti R2-424 in R2-423 s trikrakim krožnim križiščem na koncu navezovalne ceste, južno od
Črnolice.
3. Navezovalna cesta prečka tudi večje število obstoječih
lokalnih cest in javnih poti, za katere so predvidene deviacije s
podvozi ali nadvozi. Prekinjene manjše poti se s povezavami v
zaledju naveže na obstoječe cestno omrežje.
(2) Ureditve zadrževalnika so načrtovane na vzhodni strani mesta Šentjur, južno od železniške proge med naseljema
Tratna in Nova vas. Za izgradnjo zadrževalnika se določa
izgradnja pregradnih nasipov na severu vzporedno z železniško progo, na zahodu pa v okviru izgradnje nasipa cestnega
nadvoza navezovalne ceste. Na vzhodnem delu zadrževalni
bazen sega do lokalne ceste Črnolica–Grobelno. Zadrževalnik
je dimenzioniran na zaustavitev 655.000 m³ vode z največjo
poplavno površino 44 ha. Na iztoku suhega zadrževalnika (v
severozahodnem delu) se določa izvedba zaporničnega objekta z vso hidromehansko in strojno opremo, za regulacijo iztoka
iz bazena. Varnostni preliv je namenjen prelivanju pretokov,
večjih od tistih s povratno dobo 100 let.
7. člen
(tehnični elementi navezovalne ceste in zadrževalnika)
(1) Navezovalna cesta je načrtovana kot dvopasovnica s
sedmimi nivojskimi križišči, izvennivojskim prečkanjem glavne
železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj in več deviacijami
obstoječih lokalnih dovoznih cest in poljskih poti. Vertikalni in horizontalni elementi se določajo z upoštevanjem računske hitrosti
70–90 km/h. Dolžina navezovalne ceste je 8.048 metrov.
1. Določa se normalni profil navezovalne ceste v širini
11 m, in sicer dva nova pasova širine 3,50 m, dva robna pasova
širine 0,50 m, bankina širine 1,50 m in koritnica z bermo 1,50 m.
Dolžina priključne ceste za industrijsko cono Šentjur je 520 metrov, in sicer z dvema varnima pasovoma širine 3,25 m.
2. Na odprti trasi navezovalne ceste se določa uporaba
tehničnih elementov, ki upoštevajo računsko hitrost 90 km/h
(minimalni horizontalni radij 350 m, minimalni vertikalni radij
konkavne zaokrožitve 4000 m, minimalni vertikalni radij konveksne zaokrožitve 6000 m, maksimalni vzdolžni nagib ceste
4,0 %, maksimalni prečni nagib 7,0 %), na odseku od km 6+000
do km 8+047 pa tehnični elementi, ki upoštevajo računsko
hitrost 70 km/h (minimalni horizontalni radij 275 m, minimalni
vertikalni radij konkavne zaokrožitve 2500 m, minimalni vertikalni radij konveksne zaokrožitve 2000 m); na odseku kjer je
določena računska hitrost 70 km/h so opredeljena štiri nivojska
križišča in nadvoz čez železniško progo.
(2) Zadrževalnik, ki je načrtovan kot suhi zadrževalnik
visokih voda, je določen kot zadrževalni bazen s predvideno
minimalno gladino na koti 264,10 m n.v., nasipi in cesta, ki ga
obkrožajo pa na koti 265,00 m n.v. Podrobnejša določila v zvezi
z nasipom, zaporničnim objektom in varnostnim prelivom so
opredeljena v 10. členu tega odloka.
8. člen
(tehnični elementi križišč in priključkov navezovalne ceste
ter robne prometne ureditve zadrževalnika)
(1) Skladno določilom 2 točke prvega odstavka 6. člena
tega odloka se na celotni trasi navezovalne ceste določa ureditev sedmih nivojskih križišč.
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1. Prvo nivojsko križanje predstavlja križišče v
km 0+271.57. Določa se ureditev pet krakega krožnega križišča s polmerom zunanjega roba 30,0 m. Dva kraka krožnega
križišča predstavlja predvidena navezovalna cesta, dva kraka
obstoječa cesta R1-234 Dramlje–Šentjur, peti krak pa predstavlja lokalna cesta za naselje Laze.
2. Drugo nivojsko križanje predstavlja križišče v
km 2+842.77. To je krožno križišče predvidene navezovalne
ceste z obstoječo regionalno cesto R3-687 Dole–Ponikva.
3. V km 6+069 je določeno tretje nivojsko križanje navezovalne ceste z obstoječo glavno cesto G2-107 Šentjur–Dobovec.
Določeno je štirikrako krožno križišče s polmerom zunanjega
roba križišča 22,5 m.
4. Četrto nivojsko križanje predstavlja trikrako križišče v
km 6+686.39. Priključni (podrejeni) krak predstavlja povezava
ceste R3-681 s predvideno navezovalno cesto. Na navezovalni
cesti je določena izvedba pasu za leve zavijalce. Na priključnem
– podrejenem kraku se v km 0+389 uredi priključek dostopne
poti, ki pod predvidenim nadvozom navezovalne ceste poteka
do suhega zadrževalnika. V območju poteka pod nadvozom se
uredi priključek na obstoječo pot, ki poteka preko obstoječega
mostu čez Voglajno in v nadaljevanju ob železniški progi.
5. Peto nivojsko križanje predstavlja štirikrako križišče v
km 7+630.03. Dva kraka predstavljata predvideno navezovalno
cesto, tretji krak predstavlja cesta R2-424, četrti krak pa lokalna
cesta v Novi vasi. Na navezovalni cesti je določena ureditev
pasov za leve zavijalce.
6. Šesto nivojsko križanje predstavlja križišče na koncu
priključne ceste, ki vodi do industrijske cone. Določa se ureditev štiri krakega krožnega križišča s polmerom zunanjega roba
20,0 m. En krak krožnega križišča predstavlja priključno cesto,
drugi in tretji krak regionalno cesto R3-681, četrti krak priključek
na regionalno cesto R2-424.
7. Sedmo nivojsko križanje predstavlja križišče v
km 8+047. Določa se ureditev tri krakega krožnega križišča s
polmerom zunanjega roba 22,5 m. En krak krožnega križišča
predstavlja zaključek navezovalne ceste, drugi krak priključek
na regionalno cesto R2-424 (Planina), tretji krak priključek na
regionalno cesto R2-423 (Podsreda).
(2) V območju vseh predvidenih nivojskih križišč se določa
ureditev pločnika, obojestranske kolesarske steze ter javne
razsvetljave. V preglednem trikotniku križišč je prepovedano
obveščanje in oglaševanje.
(3) Ob robovih zadrževalnika se, poleg poteka trase navezovalne ceste Dramlje–Šentjur, ki poteka okvirno od km 6+600
do km 7+630 po kroni zadrževalnega bazena, določa izvedba
vzdrževalnih prometnic, ki potekajo bodisi ob robu nasipa,
bodisi po kroni nasipa z možnostjo priključevanja na deviacije
obstoječih prometnic.
9. člen
(tehnični elementi deviacij kategoriziranih
in nekategoriziranih cest)
(1) Trasa navezovalne ceste prečka večje število obstoječih kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter poti, za katere
so s tem aktom določene deviacije.
1. Deviacija dovozne ceste (DC1) v km 1+424:
Na tem mestu je določena deviacija dovozne ceste na
mestu obstoječega križanja. Na tem odseku bo navezovalna
cesta potekala v pokritem vkopu, zato deviacija poteka preko
konstrukcije pokritega vkopa.
2. Deviacija javne poti (DC2) (Kameno) v km od 3+900
do km 4+000:
Na tem odseku je določena deviacija javne poti na mestu
obstoječega križanja. Na tem odseku navezovalna cesta poteka v pokritem vkopu, zato deviacija (višinska regulacija) v okvirni dolžini 200 m poteka preko konstrukcije pokritega vkopa.
3. Deviacija poljske poti (DC3) na odseku od km 4+150
do km 4+250:
Na tem odseku je določena deviacija nekategorizirane
poljske poti – kolovoza na mestu obstoječega križanja. Na
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tem odseku navezovalna cesta poteka v pokritem vkopu, zato
deviacija (višinska regulacija) v okvirni dolžini 210 m poteka
preko konstrukcije pokritega vkopa.
4. Deviacija dovozne ceste (DC4) na odseku od km 4+633
do km 4+683:
Traso navezovalne ceste na tem odseku prečka dovozna cesta, ki vodi do zaselka. Določena je deviacija dovozne
ceste v okvirni dolžini 160 m in ureditev nadvoza (nadvoz 1) v
km 4.683 preko navezovalne ceste ter regulacija Kamenskega
potoka in ureditev ploščatega propusta širne 5 m.
5. Deviacija dovozne ceste (DC5) na odseku od km 4+933
do km 5+083:
Trasa navezovalne ceste na tem odseku povozi obstoječo
dovozno cesto, ki vodi do zaselka. Določena je deviacija dovozne ceste vzhodno od predvidene navezovalne ceste v okvirni
dolžini 130 m ter regulacija Kamenskega potoka in ureditev
ploščatega propusta širine 5 m.
6. Deviacija lokalnih oziroma dovoznih cest na odseku od
km 5+183 do km 5+583:
Na obravnavanem odseku trasa navezovalne ceste poteka po dolini Kamenskega potoka. Vzporedno s potokom poteka
lokalna cesta za dovoz do zaselkov in posameznih hiš. Na tem
odseku se z delno deviacijo (DC6) okvirne dolžine 360 m ohrani
potek obstoječe lokalne ceste po dolini Kamenskega potoka,
kar pa zahteva ureditev dveh podvozov (podvoz 1 in podvoz 2)
pod navezovalno cesto v km 5+315 in v km 5+494. Na obravnavanem odseku je predvidena tudi regulacija Kamenskega
potoka in ureditev treh ploščatih propustov širine 5 m. Zahodno
od trase navezovalne ceste se določa še ureditev – deviacija
dovozne ceste (DC7) v okvirni dolžini 170 m s priključitvijo na
lokalno cesto, ki poteka po dolini Kamenskega potoka.
7. Deviacija lokalne ceste (DC8) (Bezovje) v km 5+850:
Traso navezovalne ceste na tem mestu prečka lokalna
cesta za naselje Bezovje. Določa se deviacija lokalne ceste
vzhodno in zahodno od predvidene trase navezovalne ceste
in ureditev nadvoza (nadvoz 2) v km 5+922. Deviacija lokalne
ceste je določena v okvirni dolžini 350 m.
(2) Umestitev zadrževalnika v prostor posledično določa delno deviacijo lokalne ceste proti Novi vasi v okvirni dolžini 80 m.
10. člen
(objekti navezovalne ceste in zadrževalnika)
(1) Na trasi navezovalne ceste se določa izvedba dveh
viaduktov, dveh pokritih vkopov, predor, nadvoz in več opornih
zidov.
1. Prvi viadukt se določa od km 0+850.00 do km 1+130
(viadukt Kozarica). Drugi viadukt se določa od km 6+164 do km
6+404 (viadukt Slomščica).
2. Prvi pokriti vkop se določa od km 1+340 do
km 1+490.
3. Drugi pokriti vkop se določa od km 3+650 do
km 4+300.
4. Predor Bezovje je določen od km 5+588 do
km 5+718.
5. Od km 6+484 do km 6+634 je določen nadvoz nad železniško progo. Pod nadvozom ob železniški progi je načrtovana
nova dostopna pot do kmetijskih zemljišč in do zadrževalnika
Črnolica. Tej dostopni poti se pod nadvozom priključi obstoječa
pot, ki poteka preko mostu čez Voglajno ob železnici. Dopušča
se možnost rekonstrukcije mostu čez Voglajno skladno določilom 30. člena (usmeritve za ohranjanje narave) tega odloka.
6. Oporni AB zidovi višine do 7 m so predvideni od:
– km 1+180 do km 1+340 (oporni zid levo);
– km 1+330 do km 1+340 (oporni zid desno);
– km 1+490 do km 1+500 (oporni zid levo);
– km 1+490 do km 1+580 (oporni zid desno);
– km 4+822 do km 4+886 (oporni zid desno);
– km 5+336 do km 5+397 (oporni zid levo);
– km 5+563 do km 5+588 (oporni zid desno);
– km 5+718 do km 5+743 (oporni zid desno);
– km 7+254 do km 7+354 (oporni zid desno).
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(2) V območju urejanja zadrževalnika se določa izvedba
nasipa, zaporničnega objekta in varnostnega preliva.
1. Nasip zadrževalnika:
– širina krone nasipa je 3 m, razen na odseku, kjer je spodnji ustroj navezovalne ceste hkrati nasip (širina okvirno 11 m);
– določen je naklon brežin na zračni strani 1:2, na vodni
strani 1:3;
– v osi nasipa je določena poglobitev, s čimer se zagotovi
neprepustnost pod nasipom;
– ob nožici nasipa se določajo jarki na minimalni globini
tako, da ni direktne povezave s prodno pregrado.
2. Zapornični objekt:
– objekt je določen z namenom zadrževanja visokega
vala, optimalnega obratovanja in zagotavljanja varnosti pred
prelivanjem nasipa,
– objekt je armirano-betonska konstrukcija z vgrajeno hidromehansko opremo in je načrtovan tako, da je pri normalnih
odtočnih razmerah ter odprtih zapornicah možen odtok vode
brez zajezitve Q = 22 m3/s oziroma 18 m3/s. Ko se ob nastopu
Q100 dvigne voda v zadrževalniku, je določeno odpiranje zapornice v takem obsegu, da kota gladine 264,10 ni presežena.
Odpiranje je ne glede na pretoke nizvodno od zadrževalnika,
saj gre za varovanje pred prelivanjem nasipa;
– svetla odprtina izpusta znaša 10×2,5 m. V osrednjem
deluje je načrtovan zapornični del, v katerem bo nameščena
kotalna zapornica. Na vrhu nasipa je določena izvedba platoja, na katerem bo objekt za upravljanje. Zapornica se regulira
ročno na objektu s pomočjo tipal na komandni plošči ter daljinsko iz območja centra. Vir energije za obratovanje zapornic je
elektrika in dizel agregat.
3. Varnostni preliv:
Varnostni preliv je predviden za primer nastopa katastrofalno visokih voda (Q5000). Visoke vode se odvajajo preko
zaporničnega objekta, del vod pa preko bočnega preliva. Kota
in širina varnostnega preliva se določita v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Krono in brežine varnostnega preliva se
zavaruje s kamnom, ki je večji od 1,0 m, ostali del se zatravi. Prelita voda preko varnostnega preliva se spelje v železniški jarek, ki
se ga ustrezno poveča in zaščiti. Jarek je speljan v Voglajno.
11. člen
(spremljajoči objekti)
(1) Na vseh vkopih vzdolž trase navezovalne ceste se
zaradi varnosti v cestnem prometu določa postavitev varovalnih in varnostnih ograj za preprečitev nevarnosti naleta živali
in varstva ljudi.
(2) V skladu s 30. členom tega odloka se uredijo se prepusti za dvoživke in varovalne ograje.
12. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov)
(1) Vkopi se izvedejo skladno s priporočili geološko-geotehničnega elaborata. Določene so vkopne brežine v naklonu
od 1:1 do 1:3, humusirane, zamrežene in zatravljene. Kolikor
so obstoječe brežine prestrme ter izvedba navedenega nagiba
ni možna, so na vkopnih straneh določeni oporni AB zidovi,
maksimalne vidne višine 7,0 m. Zaradi predvidene globine
vkopa so podporne konstrukcije predvidene na odsekih, kot je
opisano v točki (5) desetega člena tega odloka.
Na odseku od 1+340 do km 1+490 je določena izvedba
prvega pokritega vkopa dolžine 150 m, na odseku od km 3+650
do km 4+300 je določena izvedba drugega pokritega vkopa v
dolini Kameno v dolžini 650 m, na odseku 5+588 do km 5+718
pa je predvidena izvedba predora Bezovje dolžine 130 m.
Za izvedbo nasipov se določa uporaba drobljenca, ki se
vgrajuje in komprimira v predpisanih plasteh. Vse nasipe je potrebno izvesti s stopničenjem v obstoječ teren ter v naklonu 1:2.
(2) Določitev nasipov in vkopov se glede na potek trase navezovalne ceste načrtuje kot sledi. Do stacionaže km
0+600 je načrtovana trasa z nizkim nasipom in plitvimi vkopi.
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Plitve vkope se izvede v naklonu 1:3, nizke nasipe se zgradi s
kamnitim materialom in brežino v naklonu 1:2. Sledi približno
500 m odsek, na katerem bo cesta premostila dolino Kozarice.
Predviden je viadukt dolžine 280 m. Iz ocene tal izhaja, da se
priključne nasipe, ki presegajo višino 5 m, gradi z upoštevanjem
posebnih utrditvenih ukrepov. Zato se določa brežina nasipa
v naklonu 1:2 in bočni nasip višine 3 m ter širine 5–8 m. Nato
je trasa do km 1+700 vezana na pretežno globoko vkopano
niveleto v grebenu Kozarica. Za vkope do km 1+300 in od km
1+500 dalje, kjer je globina vkopavanja do okvirno 8 m, se določa odprti vkop z brežino 1:3 in vmesno bermo širine 3 m. Pri
globljem vkopu se predvidi bodisi odprt vkop v naklonu 1:3 v treh
etažah z vmesnima bermama bodisi se ob dnu vgradi ca. 6–7 m
visok zid in nad njim odprt vkop v naklonu 1:3. Določa se tudi
izvedba okvirno 150 m dolgega pokritega vkopa. Po izstopu iz
grebena Kozarica se trasa do km 2+350 spušča. Plitve vkope se
odpre v naklonu 1:3, nasipe pa se s kamnitim materialom utrdi v
naklonu 1:2. Nato trasa preide v dolino Kamenskega potoka, ki
je do km 4+800 še relativno široka in na daljših predelih zamočvirjena. Nasipe se s kamnitim materialom utrdi v naklonu 1:2.
Plitve vkope se odpre v naklonu 1:3, globlje vkope pa se odpre v
naklonu 1:3 z vmesno bermo, ali pa se ob vznožju vgradi 3–4 m
visoko kamnito zložbo. Pri naselju Kameno se določa tudi izvedba okvirno 650 m dolgega pokritega vkopa. Pred izstopom v
dolino Slomščice je trasa vezana na potek po ozkem delu doline
Kamenskega potoka. Trasa na tem delu poteka po nizkih nasipih
iz kamnitega materiala v naklonu 1:2. Vkopi na tem delu trase se
na določenih delih opirajo z zidovi višine 5–7 m. Vkopne brežine
se odpre v naklonu od 1:1 do 1:1,5 in se jih prekrije z mrežo.
Po izhodu iz doline Kamenskega potoka se trasa sprva spusti
na ravnino in nato z viaduktom prečka Slomščico ter z visokim
nasipom in nadvozom železniško progo ter se v nadaljevanju,
z niveleto nizko nad ravnino, zaključi v Črnolici. Brežine vseh
nasipov se oblikuje v naklonu 1:2. Nasipi, ki so višji od 4 m se
dodatno stabilizirajo z vgradnjo bočnega balasta ocenjene višine
3 m in širine 5–8 m.
(3) Nasip zadrževalnika se izvede skladno določbam točke (2)1. desetega člena tega odloka.
13. člen
(rešitve in rekultivacije opuščenih odsekov cest ter ukinitev
nivojskega križanja z železniško progo)
(1) Zaradi izvedbe navezovalne ceste in zadrževalnika ni
potrebno rušenje nobenega izmed stanovanjskih objektov ali
gospodarskih poslopij. Po realizaciji obeh se odstranijo posamezni odseki obstoječih kategoriziranih ali nekategoriziranih
cest in poti, kot je razvidno iz grafičnega dela OPPN.
(2) Na območjih, kjer se odstranijo posamezni opuščeni
odseki obstoječih cest in poti se izvede rekultivacija zemljišč
skladno z obstoječo krajinsko podobo neposrednega okolja v
katerega je bil dotedanji poseg umeščen.
(3) Trasa navezovalne ceste poteka preko glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj, ki jo prečka v nadvozu
od km 6+484 do km 6+634. Skladno s pogoji upravljavca se
mora po izvedbi navezovalne ceste ukiniti nivojski prehod NPr
Nova vas v km 538+260 (križanje z regionalno cesto R2-423
Šentjur–Lesično).
14. člen
(vodnogospodarske ureditve vezane na navezovalno cesto)
Navezovalna cesta prečka več obstoječih vodotokov. Na
odsekih, kjer prečkanja niso izvedena z viadukti ali nadvozom se določa več ploščatih prepustov, in sicer širine 5 m na
km 2+840 (na cesti RIII-687 Dole–Ponikve), na km 3+175,
km 4+420, km 4+668, km 4+983, km 5+333 in km 5+542 ter
ploščati prepust širine 8 m na km 6+070.
15. člen
(odvodnjavanje navezovalne ceste)
(1) Odvodnjavanje navezovalne ceste se zagotavlja s
prečnimi in vzdolžnimi nagibi vozišča. Ob robu vozišča je dolo-

Uradni list Republike Slovenije
čena ureditev vzdolžnih elementov odvodnjavanja (obrobničena koritnica) in vtočnih jaškov. Izvede se meteorna kanalizacija,
preko katere bodo padavinske vode odvodnjavane preko lovilcev olj in ev. zadrževalnikov odvedene v recipiente (vodotoke,
grape ipd.). Skladno strokovnim podlagam se določa izvedba
pretežno razpršenega odvajanja padavinskih voda. V skladu s
tehničnimi smernicami za ceste se meteorne vode odvajajo na
naslednji način:
1. cesta v nasipu – razpršeno odvodnjavanje;
2. cesta delno v vkopu, delno v nasipu – razpršeno odvodnjavanje na strani nasipa in odvodnjavanje cestne padavinske
vode z meteornim kanalom ter zaledne vode z jarkom na strani
vkopa;
3. cesta v vkopu – odvodnjavanje cestne padavinske vode
z meteornim kanalom ter zaledne vode z jarkom;
4. cesta v pokritem vkopu s konkavnim nasutjem – odvodnjavanje cestne padavinske vode z meteornim kanalom ter
površinske vode nasutja z jarkom;
5. cesta v pokritem vkopu s konveksnim nasutjem – odvodnjavanje cestne padavinske vode z meteornim kanalom;
6. cesta na viaduktu – odvodnjavanje cestne padavinske
vode z meteornim kanalom;
7. cesta v tunelu – odvodnjavanje cestne padavinske
vode z meteornim kanalom;
8. gradbeni posegi v naravni teren – odvodnjavanje z
meteornim jarkom izven območja cestnega telesa.
(2) Meteorna in druga odpadna voda z navezovalne ceste
in pripadajočih ureditev ne sme pritekati na avtocesto ali na njej
celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta.
(3) Odpadne vode izven območja urejanja ne smejo biti
speljane v predvidene naprave za odvodnjavanje ceste in
cestnega telesa.
(4) Vse zaledne vode, ki v manjših potokih prečkajo navezovalno cesto na območju zadrževalnika, je potrebno preusmeriti v zaledni jarek oziroma kanal (na mestih, kjer je cesta v
vkopu), ki bo potekal vzporedno z navezovalno cesto oziroma
pregrado (na zračni strani) in se izlival v Voglajno. Prav tako se
zaledni jarek izvede na vodni strani pregrade.
(5) Na območju Nove vasi in Črnolice trasa navezovalne
ceste prečka obstoječo kanalizacijo komunalnih odpadnih vod.
Lokaciji dveh cevnih zadrževalnih bazenov, ki sta na sami trasi
predvidene ceste, se prilagodita načrtovani cesti (zmanjšanje
oziroma prestavitev cevnih zadrževalnikov).
(6) Vsa križanja navezovalne ceste z obstoječim kanalizacijskim omrežjem morajo biti izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo pogoje prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture.
16. člen
(krajinsko oblikovanje prostora ob navezovalni cesti
in zadrževalniku)
(1) Urejanje obcestnega prostora in prostora ob zadrževalniku mora upoštevati kriterije kvalitetnega krajinskega
oblikovanja.
(2) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve načrtovane s tem OPPN morajo vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki mora vsebovati oblikovalske
rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z
urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem in obvodnem prostoru.
(3) Oblikovanje reliefa se prilagodi reliefnim značilnostim
okoliškega prostora. Vkopne in nasipne brežine se zložno oblikujejo. Med novimi reliefnimi oblikami in obstoječim terenom ne
sme prihajati do ostrih stikov. Priključni nasipi – stožci viaduktov Kozarica in Slomščica ter nadvoza nad železniško progo
Zidani Most–Šentilj se oblikujejo mehko z zveznim prehodom
iz cestnega telesa na premostitveni objekt. Vkopne brežine
pokritih vkopov grebena Kozarice in Kameno se oblikujejo z
mehkejšim oblikovanjem brežin tako, da se čim bolje vklopijo
v okoliški teren.
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Konfiguracija terena nad pokritim vkopom mora biti oblikovana tako, da deluje kot del okoliške zelene vzpetine.
(4) Oblikovanje krajine mora povzemati obstoječi vzorec
vegetacijskih prvin. Zasaditve se smiselno navezujejo na naravno zaledje. Za zasaditev se uporabijo avtohtone rastlinske
vrste, ki uspevajo v novih mikroreliefnih, mikroklimatskih in
vodnih razmerah.
(5) Višja drevesa se lahko točkovno zasadijo v krožiščih,
okolica pa ustrezno ozeleni.
(6) Protihrupni nasipi in netransparentne protihrupne
ograje se obsadijo z drevesnogrmovnimi živicami. Živice se
oblikuje iz raznovrstnih rastlin, tako da so višinsko in tlorisno
rahlo razgibane v prostoru. Kjer prostor tega ne dopušča, se
ograje zasadijo z vzpenjalkami. Z vzpenjalkami se zasadijo tudi
podporni in oporni zidovi.
(7) Okolica območja zadrževalnika ob navezovalni cesti
med km 7+250 in km 7+370 se sanira, zasipa in zravna z
okoliškim terenom.
(8) Na prečkanjih vodotokov Kozarica, Slomščica in Voglajna ter na drugih območjih posegov v obvodne površine se
le-te zasadijo z obvodno vegetacijo.
(9) Gozdni robovi se na odsekih navezovalne ceste, kjer ta
posega v gozdne površine, sanirajo z zasaditvijo istovrstne drevesne vegetacije v obsegu kot to dopuščajo gradbeni posegi.
(10) Brežine se zasadijo z grmovnicami in drevesi ali z
nizkimi grmovnicami v primeru ohranjanja pogledov na krajino.
Z nižjimi grmovnicami se v odsekih, kjer je to značilno, zasadijo
pasovi med navezovalno cesto in deviacijami cest in poti.
(11) Z nižjimi, pokrovnimi grmovnicami se obsadita portala pokritega vkopa. Površine nad portali pokritega vkopa se
zasadijo skladno z ureditvami na njih.
(12) Vse odseke obstoječih cest in poti oziroma drugih
območij, ki po izvedbi prostorskih ureditev ostanejo brez dotedanje funkcije, se uredi s poravnavo terena in skladno z rabo
sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, redkeje funkcionalna
zemljišča obstoječih stavb) ali pa se jih zasadi oziroma renaturira.
(13) Dreves se ne sadi v koridorju visokonapetostnih
daljnovodov in vodnega zadrževalnika. Pri zasaditvah se upoštevajo poteki gospodarske javne infrastrukture ter polja preglednosti cest.
(14) V obcestnem prostoru se, skladno s projektom postavi prometna oprema (prometna signalizacija, protihrupne in
odbojne ograje).

(7) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve načrtovane
s tem OPPN se določijo v načrtu arhitekture projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) Vsa cestna oprema se oblikuje z enotnimi elementi.

17. člen

20. člen
(prečkanje železniške infrastrukture)
(1) Trasa navezovalne ceste poteka preko železniške proge in obenem prečka tudi železniško komunikacijsko omrežje,
slednjega deloma tangira tudi zadrževalnik.
(2) Navezovalna cesta prečka glavno železniško progo
št. 30 Zidani Most–Šentilj v nadvozu od km 6+484 do km 6+634.
Ker je opredeljena rekonstrukcija železniške proge je za vse
posege v varovalnem pasu 100-ih metrov obojestransko od osi
skrajnega tira potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje k
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z
načrtovanimi posegi navezovalne ceste in zadrževalnika se ne
sme ogrožati ali poslabšati stabilnosti zemeljskega trupa železniške proge. Po končanih delih mora biti teren ob železniški
progi urejen skladno s predpisi, ki urejajo varnost železniškega
prometa. Pri nadaljnem načrtovanju je potrebno upoštevati
predpise, ki urejajo področje železniškega prometa.
(3) Ob železniški progi potekajo železniški signalno varnostni in telekomunikacijski kabli, ki jih je potrebno sondirati in
zakoličiti pod nadzorom upravljavca. Preko skrajnega severovzhodnega dela nasipa zadrževalnika poteka trasa elektronskih komunikacij, ki jih je potrebno v tem delu prestaviti izven
območja gradnje skladno s pogoji upravljavca.
(4) Vsa križanja navezovalne ceste z obstoječim komunikacijskim omrežjem morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje prečkanj vodov gospodarske javne infrastrukture.

(arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) Vsi objekti se oblikujejo v skladu s sodobnimi principi
oblikovanja ter v odvisnosti od urbane in krajinske podobe
prostora tako, da se čimbolj vključujejo v okolje. Viadukta in
nadvoz se oblikujejo tako, da bodo konstrukcijski elementi vitki
in transparentni.
(2) Premostitveni objekti se izvedejo tako, da konstrukcija
premosti poplavno območje s čim manj vmesnih opornikov,
le-ti ne smejo segati v strugo vodotokov. Viadukt Slomščica in
nadvoz nad glavno železniško progo št. 30 Zidani Most–Šentilj
se enotno oblikujeta, njuna niveleta se prilagodi nivoju krone
nasipa zadrževalnika. Oba objekta naj z medsebojno povezavo
ustvarjata vtis prostorske enotnosti in skladnosti.
(3) Pokrita vkopa Kozarica in Kameno se izvedeta s kvalitetno oblikovanimi portali.
(4) Oporni in podporni zidovi se strukturirajo ali obložijo s
kamnito oblogo iz avtohtonih materialov. Potrebno zavarovanje
brežin vodotokov se, tam kjer so regulacije načrtovane prav
tako izvede s kamnito oblogo iz avtohtonih materialov.
(5) Protihrupne ograje se locirajo tako, da ne poudarjajo
cestnega telesa pri pogledih iz okolice.
(6) Varnostne ograje se izvedejo s kovinskim materialom.
V kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov se izjemoma izvedejo iz betona ali kakšnega drugega
materiala.

18. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
V območju obravnavanega OPPN je, v skladu s predpisi,
ki urejajo področje graditve objektov glede na zahtevnost,
dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter
možna izvedba del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in
investicijska vzdrževalna dela.
V. POGOJI GLEDE PREČKANJ IN PRIKLJUČEVANJ
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobru)
Skupni pogoji glede urejanja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
1. projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih
prestavitev in zaščite gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se izvede skladno s projektnimi pogoji
upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del prilog
OPPN ter skladno z geološko-hidrološkimi pogoji območja;
2. priključitve se izvedejo skladno s pogoji posameznih
upravljavcev;
3. trase vodov gospodarske javne infrastrukture morajo biti
medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih
odmikov in odmikov do drugih naravnih ali grajenih struktur;
4. pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem;
5. gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra poteka usklajeno;
6. dopustne so delne in začasne ureditve (npr. v območju
pokritih vkopov začasne prestavitve), ki morajo biti sladne s
programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne
infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je moč vključiti v
končno etapo načrtovane ureditve;
7. odstranijo se priključki na gospodarsko javno infrastrukturo objektov, ki niso v funkciji.
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21. člen

(elektroenergetsko omrežje)
(1) Trasa navezovalne ceste prečka visoko napetostni
daljnovod DV 1×110 kV Šentjur–Rogaška Slatina med profiloma P59 in P60.
(2) Trasa navezovalne ceste večkrat prečka tudi srednje
napetostno (v nadaljevanju: SN) in nizko napetostno (v nadaljevanju: NN) omrežje. Nadzemne SN in NN vode, ki prečkajo
navezovalno cesto (s spremljajočimi ureditvami) je treba praviloma pokabliti oziroma zagotoviti ustrezno varnostno višino
med cesto in nadzemnim vodom.
(3) Za vsa prečkanja in prestavitve elektrovodov iz prvega
in drugega odstavka tega člena so izdelane idejne rešitve ki so
povzete v OPPN in grafično predstavljene (grafični del OPPN, list
št. 3.2. – Prikaz ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro).
(4) V območju zadrževalnika je treba obstoječe SN vode
pokabliti. Variantno se določa tudi možnost ohranjanja zračnih
vodov, pri čemer je treba vse drogove nadomestiti z novimi in
zagotoviti ustrezno varnostno višino med navezovalno cesto
in zračnim vodom.
(5) Obstoječo transformatorsko postajo TP Avtocesta
Dramlje je treba prestaviti in jo nadomestiti z novo, kabelsko,
obnoviti je treba tudi TP Bezovje.
(6) Za potrebe delovanja zapornice zadrževalnika bo izveden priključek na nizko napetostno elektro omrežje po pogojih
upravljavca.
22. člen
(javna razsvetljava)
V območjih predvidenih križišč se uredi javna razsvetljava. Svetlobne signalne naprave morajo biti opremljene z LED
tehnologijo z možnostjo reduciranega delovanja svetilnosti v
nočnem času.
23. člen
(vodovodno omrežje)
Vsa križanja navezovalne ceste z obstoječim vodovodom
morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture.
24. člen
(odvajanje odpadnih voda)
Odvajanje odpadnih voda je ob dejstvu, da gre za sistem
ukrepov ob gradnji navezovalne ceste, določeno v 15. členu
tega odloka.
25. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Trasa navezovalne ceste se enkrat križa s prenosnim plinovodom M2, MMRP Rogatec–RMRP Vodice (premer
400 mm, tlak 50 bar) in načrtovanim prenosnim plinovodom
M2/1, za katerega se pripravlja državni prostorski načrt za
prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina–Trojane ter večkrat
z regionalnim prenosnim plinovodom R21C (od M2 proti MRP
Šentjur; premer 100 mm, tlak 50 bar).
(2) Zaradi vzporednega poteka navezovalne ceste in prenosnega plinovoda R21C, od M2 v 25+227-MRP Šentjur ter
večjih posegov v teren (vkopi) so za določitev ukrepov izdelane idejne zasnove za prestavitev prenosnega plinovoda (IBJ
d.o.o., Celje, št. proj. 1533/10, december 2010).
(3) Na trasi navezovalne ceste se zaradi prečkanj in približevanj s prenosnimi plinovodi določa naslednje rešitve:
1. Dvoje križanj s prenosnimi plinovodi, pri katerih je
treba zagotoviti ustrezno zaščito, izvedejo pa se brez prestavitve in sicer križanje s prenosnima plinovodoma M2 in M2/1
(lokacija 0 – odsek med cestnima profiloma P30A in P31) ter
križanje s prenosnim plinovodom R21C (lokacija 1 – odsek
med cestnima profiloma P33 in P34).
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2. Pet prestavitev prenosnega plinovoda R21C, in sicer:
– prestavitev na vzhodno stran navezovalne ceste na
odseku med cestnima profiloma P39A in P45 (lokacija 2) v
okvirni dolžini 590 m,
– prestavitev na zahodno stran navezovalne ceste na odseku med cestnima profiloma P46 in P49 (lokacija 3) v okvirni
dolžini 320 m,
– namesto dveh prestavitev prenosnega plinovoda, opisanih v prejšnjih dveh alinejah te točke se variantno določa
prestavitev na zahodno stran navezovalne ceste na odseku
med cestnima profiloma P39A in P45 (lokacija 2 in lokacija 3)
v okvirni dolžini 1010 m,
– prestavitev na vzhodno stran navezovalne ceste na
odseku med cestnima profiloma P50A in P54A (lokacija 4) v
okvirni dolžini 420 m,
– prestavitev na vzhodno stran navezovalne ceste na odseku med cestnima profiloma P56 in P57 (lokacija 5) v okvirni
dolžini 160 m,
– prestavitev na zahodno stran navezovalne ceste na odseku med cestnima profiloma P58 in P60 (lokacija 6) v okvirni
dolžini 300 m.
(4) Glede na izbrano rešitev bo v nadaljnjih fazah izdelave
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja treba:
1. izvesti detektorsko zakoličbo na mestu posega v varnostnem pasu;
2. izdelati elaborat posegov v plinovodno omrežje in nadzorovane pasove z analizo morebitnih negativnih vplivov na
plinovodno omrežje sistemskega operaterja Geoplin plinovodi
d.o.o., z statičnimi izračuni dimenzioniranosti zaščite v obratovanju in v fazi gradnje, s upoštevanjem predpisanih odmikov
po veljavnih pravilnikih;
3. predvideti posebne pogoje dela v 2x5 m pasu plinovoda
pod nadzorom upravljavca;
4. uskladiti projektne rešitve s strokovnimi službami Geoplin plinovodi d.o.o.;
5. opuščene dele plinovoda izolirati od delujočega omrežja, razpliniti, napolniti z inertnim plinom ali fizično odstraniti.
26. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Objekt navezovalne ceste za svoje obratovanje ne
potrebuje komunikacijskega omrežja. V primeru križanja navezovalne ceste z obstoječimi zemeljskimi ali zračnimi komunikacijskimi omrežji morajo biti ta izvedena v skladu s predpisi, ki
urejajo pogoje križanj gospodarske javne infrastrukture.
(2) Zadrževalnik s svojim severozahodnim delom nasipa
posega na traso železniških elektronskih komunikacij, zato je te
potrebno prestaviti izven območja gradnje. Za regulacijo zaporničnega objekta zadrževalnika se izvede daljinsko upravljanje.
Projektne rešitve se detaljneje obdelajo v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
27. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)
Investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil
za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, dolžan,
da zgradi, prestavi, zamenja oziroma zaščiti infrastrukturne
objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno
in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo
posamezne zaključene celote izgradnje navezovalne ceste in
zadrževalnika.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
28. člen
(določitev parcel)
(1) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcelacije s
priloženimi tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo,
kot je razvidno v grafičnem delu predloga OPPN (št. lista 4.
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Načrt parcelacije), na katerem so s tehničnimi elementi, ki
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi
lomne točke meje območja OPPN.
(2) Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih
posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi
lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih
območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED
POŽAROM
29. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
zagotovi predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala in druge ukrepe varstva, določene na podlagi
rezultatov predhodnih arheoloških raziskav. Čas in obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojni Zavod za varstvo
kulturne dediščine. Za izvedbo arheološke raziskave je treba
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(2) Pred pričetkom del investitor zagotovi izvedbo morebitnih
zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo
gradiva oziroma arhiva najdišča oziroma druge ukrepe varstva,
določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, v
času izvedbe pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
(3) V primeru odkritja najdb izjemnega pomena lahko
pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine, na podlagi valorizacije strokovne komisije, zahteva delno spremembo projekta
in prezentacijo na mestu odkritja (in situ).
30. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Gradnja ne sme posegati v strugo vodotokov, njihove
brežine in v 5 metrski pas priobalnega zemljišča, kar ne velja
za gospodarsko javno infrastrukturo ter zapornični objekt zadrževalnika. Gradnja se zavaruje tako, da se prepreči spiranje
gradbenega materiala v vodotok, za stabilizacijo brežin pa se
uporabijo naravni materiali (kamnite zložbe).
(2) Ohranja se obvodna vegetacija ob potokih in rekah
ter v 5 metrskem pasu priobalnega zemljišča. Izjemoma se
dopušča odstranitev obvodne vegetacije, če je ta nujna ob
izgradnji cestnih objektov in objektov zadrževalnika ter drugih
objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in javnega
dobra in drugačne rešitve niso možne. V obrežno vegetacijo
se posega tako, da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja. Posekano vegetacijo pa se nadomesti tako,
da se izvede razširitev obvodne vegetacije, kjer je ta ožja, z
zasaditvami avtohtonega drevja vsaj v širini 3 metrov na obeh
straneh vodotoka.
(3) Hidrološke in ekosistemske lastnosti naravne vrednote
se ohranjajo v enakem oziroma boljšem stanju. Ohranja se
tudi vsa obvodna vegetacija ob naravnih vrednotah, razen v
primerih, ko za načrtovane posege iz tega OPPN, drugačne
rešitve niso možne. Skladno s predpisi se v ugodnem stanju
ohranjajo prednostni habitatni tipi. Pri posegih v prostor je
potrebno zmanjšati vpliv na ekološko pomembna območja in
predlagane naravne vrednote.
(4) Na vodotoku Voglajna, razen s tem odlokom določenih posegov, ni dovoljeno graditi novih jezov, pregrad ali pragov ter zasipati plitvih delov vodotoka. Pri gradnji mostu čez
Voglajno je potrebno predvideti tehnične rešitve s čim manj
podpornih stebrov. Podporni stebri mostu, nasipi za cesto in
zadrževalnik ne smejo segati v posebno varstveno območje
(koda: SI3000068), ki je prikazano na grafikah – list št. 2:
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Prikaz stanja prostora, razen na območju bivšega okljuka
Voglajne, ki v naravi ne obstaja več. Zapornični objekt zadrževalnika za regulacijo prelivanja Voglajne se uredi tako, da
pri nizkih ali povprečnih pretokih ne bo nastala pregrada višja
od 5 cm, da ne bo ob zapornici nastajal tok bistveno hitrejši
od povprečnega pretoka Voglajne ter da se po končanih delih
dno prekrije z večjimi kamni. Med gradnjo pregrade zadrževalnika je potrebno zagotoviti minimalni pretok vode in ohranjati
kvalitetno vodo. Gradbena dela se morajo vršiti izven drstitvenega obdobja (od začetka julija do konca novembra).
(5) Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na
drstiščih rib. Večje drstišče klena in podusti (cca 100 m2) se
nahaja znotraj OPPN (koordinate Y = 532825, X = 118296).
(6) Preprečiti skladiščenje posekanega drevja in deponiranje viškov zemeljskega materiala na travnikih znotraj posebnega varstvenega območja (koda: SI3000068) in na močvirnih
ali mokrotnih travnikih v bližini območja.
(7) Uredijo se prehodi za divjad in varovalne ograje za
preprečitev naletov divjadi na cestišče.
(8) V fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za navezovalno cesto je potrebno na
območju trase navezovalne ceste ugotoviti prisotnost dvoživk
in stanje ohranjenosti njihovega habitata. Na odsekih trase
navezovalne ceste, kjer v naravi v času razmnoževanja poteka
selitev dvoživk, je potrebno za dvoživke predvideti izgradnjo
podhodov in zaščitnih ograj. Odtočni jaški se uredijo tako, da
ne delujejo kot pasti za dvoživke.
(9) Določa se spremljanje stanja naravnih vrednot, ogroženih in indikatorskih vrst ter kvalifikacijskih vrst v vodotoku Voglajne oziroma posebnem varstvenem območju (koda:
SI3000068).
(10) Vse manipulacijske in povozne površine morajo biti
vodotesne in imeti odvod meteornih voda preko razbremenilnika ali lovilca olj ter maščob v kanalizacijo ali vodotok.
(11) Med gradnjo uporabljati obstoječi most in obstoječe
ceste.
(12) Površina suhega zadrževalnika naj bo prekrita z
zelenim rastlinjem. Površina se lahko izkorišča za kmetijske
dejavnosti, vendar se ne sme uporabljati pesticidov in prekomerno rabo gnojil ter izvajati kakršnokoli sežiganje.
(13) Poleg navedenih usmeritev za ohranjanje narave se
določa tudi konkretnejše usmeritve, ki morajo biti upoštevane
v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvajanja del:
1. Ob Slomščici in Voglajni se načeloma ohranjajo naravna poplavna območja, pri čemer se dovoljuje s tem odlokom
načrtovane posege v zvezi z gradnjo zadrževalnika. Tehnične
rešitve za izgradnjo in zavarovanje viadukta na poplavnem
območju Slomščice in mostu preko Voglajne se načrtujejo tako,
da ne bo potrebno izvesti kakršnih koli posegov na brežini ali
v strugi potoka, kot so: podporni stebri, nasipi, oporni zidovi,
utrjevanje struge ipd..
2. Regulacij, s katerimi bi povzročili spremembo smeri,
obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega
profila struge), izolacijo in fragmentacijo habitata, se, razen s
tem odlokom določenih, ne izvaja.
3. Odvodnjavanje ceste se izvede tako, da se voda iz
cestišča ne steka neposredno v vodotok.
4. V Voglajno je sprejemljivo poseganje le toliko, kolikor
to zahteva ustrezna tehnična ureditev iztoka iz suhega zadrževalnika neposredno na območju stikanja struge in umetne
brežine zadrževalnika.
5. V primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi
popleti, leseni piloti).
6. Za potrebe izgradnje navezovalne ceste se odstranitev
obvodne vegetacije izvede na čim krajšem odseku brežine.
Krčitev ali odstranjevanje obvodne vegetacije se izven ožjega
obravnavanega območja ne izvaja, iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa ali drevesa, ki močno ovirajo
pretok, vendar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča
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se panje in korenine). Ohranja se naravna vrstna sestava
obvodne vegetacije in njena pestra strukturiranost. Propadla
drevesa se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst. Odstranitev
obstoječe obrežne vegetacije ob Slomščici in Voglajni na ožjem
območju obravnave in ostala pripravljalna dela na zemljišču, se
izvedejo izven gnezditvene sezone (izven obdobja od 1. marca
do 15. julija). Vzdolž brežine Voglajne, kjer je bila odstranjena
obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami
rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra, višinska strukturiranost obrežne vegetacije. Pri izvajanju gradbenih del se večja drevesa v bližini
fizično zaščiti pred poškodbami.
7. Odlaganje kakršnih koli materialov v strugo in na bregove vodotokov ni dovoljeno.
8. Na vlažnih traviščih se ohranja dosedanji vlažnostni
režim in se ne načrtuje dodatnih ukrepov za izsuševanje ali
spreminjanje poplavnosti območja za daljši čas, kot to zahteva
funkcija suhega zadrževalnika ob Voglajni.
9. Ureditev suhega zadrževalnika se izvede z nasipanjem
materiala v obsegu ter na način, da ne bo povzročilo spremembe hidroloških lastnosti in kvalitete ekosistema reke Voglajne.
10. Objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka se ne
gradi, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa se jih gradi tako, da
se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi povezava
s celotnim tokom.
11. Vodnogospodarska dela se ne opravlja v razmnoževalnem času živali, to je, od zgodnje pomladi do poznega
poletja. Gradnja objektov in drugi posegi se načrtujejo tako, da
se z gradbenimi stroji ne dostopa v vodotok. V času del je treba
paziti, da se ne slabša kvalitete vode zaradi onesnaženja z
izpusti naftnih derivatov in maziv iz gradbenih strojev. Po opravljenih zemeljskih delih se neutrjene površine čim prej ozelenijo
z zasaditvijo avtohtonih dreves, grmovnic in travo.
12. Na območju Kamenskega potoka se priporoča, da se
pred realizacijo načrtovanih posegov navezovalne ceste ugotovi eventuelna prisotnost zavarovanih vrst, njihovih habitatov
ter habitatnih tipov ter v primeru ugotovitve prisotnosti izvede
ustrezne ukrepe, ki bodo omogočali čim manjši neugoden vplivov načrtovanih posegov.
31. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Pri odrivih zemlje se zagotovi, da se humusna plast
skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega ločeno od ostalega materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi za sanacijo
degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Zagotovi se nemoten dostop na kmetijska zemljišča v
času gradnje in po njej, kmetijam pa normalen razvoj in delo.
(3) Kmetijska zemljišča, na katera se posega le v času
gradnje, se po končani gradnji vrne v prvotno stanje, kolikor to
ni izvedljivo, se plača odškodnina v skladu s predpisi s področja
kmetijskih zemljišč.
32. člen
(varovanje gozdih zemljišč)
(1) Sečnja v gozdu se ne izvaja od začetka marca do
konca junija, to je v času gnezdenja ptic.
(2) Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov se opravita na podlagi označitev drevja za posek, ki jo opravi pooblaščen
delavec pristojne enote zavoda, pristojnega za gozdove.
(3) V času gradnje se zagotovijo dostopi do gozdnih
zemljišč. V času obratovanja se omogoči gospodarjenje z
gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi
pogoji kot doslej.
(4) Način sanacije gozda in gozdnega roba predpiše pristojna organizacijska enota Zavoda za gozdove Slovenije.
(5) Pri poseganju v prostor je potrebno ohranjati gozdne
površine, kjer so območja potencialnih plazov, usadov in zdrsov
zemljine.
(6) Odpadni gradbeni material se ne sme odlagati na
gozdne površine ali gozdni rob, ampak na ustrezne urejene de-
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ponije gradbenega materiala oziroma se ga vkoplje v zemeljski
zasip skladno projektu ravnanja z gradbenimi odpadki.
(7) Ob izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno opredeliti lokacije za začasne deponije lesa.
33. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov ob poteku navezovalne ceste ter v in ob območju zadrževalnika se zaradi izvedbe
načrtovanih prostorskih rešitev s tem OPPN ne sme poslabšati.
(2) Za objekte navezovalne ceste, ki so določeni s predpisom o študiji požarne varnosti, je treba izdelati študijo požarne
varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana,
mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati
iz dokumenta »zasnova požarne varnosti«. Študija oziroma
zasnova požarne varnosti morata biti sestavni del projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
34. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V primeru nezgod med gradnjo, prometnih nesreč med
obratovanjem ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, se z ukrepi prepreči izlitje nevarnih
snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča
in se takoj obvesti najbližji center za obveščanje, policijo ali
gasilsko enoto. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki; uporabi se nevtralizacijsko sredstvo,
onesnaženo zemljino se takoj odstrani in odda pooblaščeni
organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(2) Med gradnjo se na gradbiščih zagotovijo ustrezno
opremljena mesta za skladiščenje nevarnih snovi, z lovilno
skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali
druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok
v tla, poleg tega pa se ta skladiščni prostor zaščiti pred atmosferskimi vplivi, prepreči pa se tudi dostop nepooblaščenim
osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij se
uporablja originalna embalaža.
(3) Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna
vozila, gradbeni stroji in naprave, ki se opremijo z nevtralizacijskim
sredstvom. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati
izven gradbišč v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Redno se preverja puščanje motornih olj, maziv ipd.
(4) Območje urejanja spada v cono potresne nevarnosti
0,150 [g] (ARSO, Atlas okolja, Karta potresne nevarnosti).
Glede na cono potresne nevarnosti je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti potresno
varen način gradnje.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
35. člen
(varovanje tal)
(1) Morebitne prekinitve obstoječih melioracijskih sistemov je potrebno rekonstruirati oziroma zagotoviti njihovo nadaljnje delovanje.
(2) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem
teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.
(3) Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti
s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah.
Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim
manjše površine tal.
(4) Material, ki se uporabi za gradnjo nasipov, mora biti
inerten.
36. člen
(varstvo zraka)
(1) Gradnja s težkimi stroji se izvaja v suhem vremenu. V
času gradnje se preprečuje nekontroliran raznos materialov z
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gradbišča ter prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč. Zagotovi se
redno vlaženje odkritih delov cestišča ob suhem in vetrovnem
vremenu. Pri transportu po javnih prometnih površinah se sipki
tovori prekrivajo. Prav tako se zagotovi čiščenje vozil pri vožnji
z območja gradnje na javne prometne površine.
(2) V primeru ustavljanja transportnih sredstev in delovnih
naprav za daljši čas se motor ugasne.
37. člen
(varovanje voda)
(1) Na območju OPPN, še posebej na območjih gradbišč
se vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi zaščitijo pred možnostjo izlitja v vodotoke
in podzemno vodo (neprepustna površina cestišča z robnikom,
zbiranje v čistilno napravo, lovilci olj).
(2) Kjer bodo padavinske vode speljane v vodotok, iztočni
objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in se izpelje v
naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. V območju izpusta se struga
vodotoka protierozijsko zaščiti.
(3) Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno
varnost območja, na predvidene objekte in okolje. Premostitve
vodotokov se izvedejo tako, da svetla odprtina mostu omogoča
prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino najmanj
50 cm nad koto gladine pretoka stoletnih visokih vod.
(4) Nožice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se
protierozijsko zaščiti.
(5) Obstoječa stabilnost brežin vodotokov se ne sme
poslabšati.
(6) Med gradnjo se ne posega v strugo z materiali, ki
vsebujejo nevarne spojine.
(7) Betoniranje v vodotoku ni dovoljeno. Preprečiti je
potrebno izlitje apna ali cementa v vodo ter nastajanje razmer
neprekinjene kalnosti.
(8) V fazi priprave projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja investitor načrtovanih posegov zagotovi izdelavo
programa postopkov in ukrepov, ki se izvajajo v primeru prometnih nesreč, raztrosa nevarnega tovora ali nepravilnosti pri
vzdrževanju ceste in delovanju čistilnih naprav, da ne pride do
onesnaženja podzemne vode. Redno se opravlja pregled in
čiščenje lovilcev olj in vodi dnevnik obratovanja.
(9) Pred pričetkom del je potrebno izvesti podrobnejše
hidrološke študije o vplivu posegov na podzemne vode. Ohraniti nivo podtalnice tako, da se v čim večji možni meri zagotovi
ponikanje padavinske vode. Zagotoviti ustrezno odvodnjavanje
iz cest tako, da se prepreči onesnaženje podtalnice.
38. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) Glede na prometno obremenjenost ceste je v skladu s
predhodno izdelanim gradbeno-tehničnim elaboratom na nekaterih delih določena protihrupna zaščita (ograja).
1. Protihrupna zaščita ob levi strani navezovalne ceste
sledi od:
– km 0+330 do km 0+530 (L=200m);
– km 1+500 do km 1+650 (L=150m);
– km 2+075 do km 2+275 (L=200m);
– km 4+590 do km 4+758 (L=168m);
– km 4+840 do km 5+035 (L=195m);
– km 5+446 do km 5+566 (L=120m) in
– km 5+889 do km 6+033 (L=144m).
2. Protihrupna zaščita ob desni strani navezovalne ceste
sledi od:
– km 0+330 do km 0+530 (L=200m);
– km 5+800 do km 5+988 (L=188m);
– km 6+700 do km 6+775 (L=75m);
– km 7+082 do km 7+252 (L=169m);
– km 7+353 do km 7+627 (L=274m) in
– km 7+646 do km 7+723 (L=77m).
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(2) Izvajalec del in upravljavec navezovalne ceste morata
v času gradnje in obratovanja ceste upoštevati tudi naslednje
usmeritve:
1. Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji,
ki so izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih
norm za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem.
2. Gradbena dela na izpostavljenih odsekih se morajo
izvajati v dnevnem času od 7.00 do 18.00 ure. Za začasno ali
občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je predhodno
potrebno pridobiti dovoljenje.
39. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Na območjih zadrževalnika in navezovalne ceste je
potrebno dosledno upoštevati načine osvetljevanja, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje mejnih vrednosti svetlobnega
onesnaževanja okolja za posamezna območja osvetlitve (razsvetljava cest in javnih površin).
(2) Razsvetljava mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov ne presega
mejnih vrednosti.
40. člen
(varstvo pred tresljaji)
(1) Pri gradnji se uporabljajo le stroji, ki so izdelani skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji.
(2) Kolikor se med gradnjo zaradi vplivov čezmernih tresljajev objekti poškodujejo, mora izvajalec gradbenih del tehnologijo gradnje prilagoditi, nastalo škodo pa sanirati.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
41. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Izvedba posegov kot jih določa ta OPPN je možna v
več etapah, ki so, razen v primerih medsebojne gradbeno-tehnične soodvisnosti, sicer časovno medsebojno neodvisne.
(2) Določajo se sledeče, funkcionalno zaključene celote,
ki lahko predstavljajo, ob pogoju iz predhodnega odstavka tega
člena, samostojne etape:
– funkcionalna celota zadrževalnika,
– funkcionalna celota navezovalne ceste od km 0+000
do km 2+900;
– funkcionalna celota navezovalne ceste od km 2+900
do km 6+100;
– funkcionalna celota navezovalne ceste od km 6+100
do km 8+048.
(3) Gradnja zadrževalnika, navezovalne ceste s cestnimi objekti, deviacijami in spremljajočimi ureditvami ter prilagoditev obstoječe gospodarske javne infrastrukture mora biti
medsebojno usklajena. Prostorsko urejanje poteka postopno
in sicer na posameznih delih in objektih navezovalne ceste z
urejanjem obcestnega prostora, prilagoditvami in prestavitvami
infrastrukturnega omrežja, vodnimi ureditvami vodotokov in
zadrževalnika ter sanacijskimi ukrepi.
(4) Postopnost gradnje mora zagotavljati optimalno izravnavanje zemeljskega in gradbenega materiala znotraj območja
OPPN.
(5) Postopnost gradnje ne sme negativno vplivati na vodnogospodarske razmere, vodni režim in poplavno ogroženost
območja urejanja ter posledično vplivnega območja poplavne
ogroženosti.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
42. člen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg obveznosti investitorjev in izvajalcev določenih v
predhodnih členih tega odloka so obveznosti investitorjev in
izvajalcev tudi:
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1. pred začetkom del se pravočasno obvesti upravljavce
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
z njimi evidentira obstoječe objekte in naprave ter uskladi vse
posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne
pasove;
2. zagotovi se nemotena komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba obstoječih objektov oziroma se zaradi
možne motene dobave plina ustrezno dogovori z uporabniki;
3. zagotovijo ali nadomestijo se dostopi in dovozi do obstoječih objektov in zemljišč;
4. promet med gradnjo se organizira tako, da ne prihaja
do zastojev;
5. onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se
ceste sproti čisti;
6. za ceste, ki se uporabljajo kot gradbiščne poti, se izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se jih ustrezno uredi
in protiprašno zaščiti, v primeru poškodb pa le-te odpravi in
vzpostavi takšno stanje, kot je bilo pred pričetkom gradnje;
7. infrastrukturne objekte, naprave in ostale objekte se
med gradnjo ustrezno zaščiti, po končani gradnji pa eventualno
nastale poškodbe sanira;
8. v primeru povzročitve škode na ribah ali na ribolovnem
vodotoku investitor povrne dejansko škodo ribiški organizaciji,
ki upravlja ribolovni vodotok;
9. drevje se poseka po pridobitvi ustreznega dovoljenja
za gradnjo;
10. pred začetkom gradnje se obvesti pristojni zavod za
gozdove, da drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec;
11. pred pričetkom izvajanja gradbenih del investitor zagotovi naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali pa
prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje;
12. v najkrajšem možnem času se odpravijo vse morebitne negativne posledice in poravna vsa nastala škoda v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja prostorskih
ureditev, določenih s tem OPPN;
13. v skladu s Predpisom o vodah lahko investitor izvede
posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni
režim ali stanje voda samo na podlagi vodnega soglasja.
43. člen
(organizacija gradbišč in transportnih poti)
(1) Gradbišča se uredi na območju OPPN.
(2) V fazi izdelave projektnih dokumentacij za pridobitev
gradbenih dovoljenj se izdelajo podrobni načrti gradbišč, vključno z lokacijami parkirišč in pretakališč ter s transportnimi potmi
med gradnjo in morebitnimi lokacijami začasnih deponij, ki jih
ne bi bilo mogoče urediti na območju OPPN.
(3) Transportne poti se vodijo po obstoječih javnih cestah.
Če to ni možno, se izvedejo dodatne začasne transportne
poti, ki potekajo izven varovanih območij, za njih pa se pridobi
soglasje lastnikov zemljišča. Trase transportnih poti in lokacije
priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se v čim manjši
meri prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve. Transportne poti v času gradnje
se uskladijo z lokalnimi skupnostmi.
(4) Zagotovi se zavarovanje gradbišč, tako da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in
organizacija na gradbiščih, da se prepreči onesnaženje okolja,
ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih
goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma se v primeru nezgode
zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(5) Po končanih delih se na območjih gradbišč in začasnih
deponij vzpostavi prvotno stanje.
44. člen
(odvzemi in viški materiala)
(1) Kvalitetni material iz izkopa se uporabi za gradnjo nasipov, preostanek pa za zasipe in izravnavanje. Višek materiala
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se uporabi ob navezovalni cesti in deviacijah za izravnavanje
brežin nasipov ter ob priključkih, ne sme pa vplivati na obstoječo poplavno varnost.
(2) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le znotraj
območja OPPN in sicer v delih, ki niso pomembna za ohranjanje narave, vodotokov, poplavnih območij, kmetijskih zemljišč,
gozdov, prednostnih habitatnih tipov, niso pa dovoljene na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Začasne deponije plodne zemlje se določijo pred gradnjo v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Deponirani material se
zaščiti pred izpiranjem, zagotovi se tudi zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo. Deponiran material ne
sme ovirati odtoka zalednih vod.
(3) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve
objektov in infrastrukture, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki se predajo pooblaščeni
organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno
evidentira; mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi
razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi.
(4) Pri rekultivaciji in zasipavanju se uporablja zemeljski
izkop, ki izpolnjuje zahteve, ki urejajo obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov.
45. člen
(monitoring)
(1) Investitorji in upravljavci zagotovijo celostno izvajanje
monitoringa med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev
določenih s tem OPPN za področja, ki jih določi poročilo o
vplivih na okolje, kjer je to potrebno. Zavezanec za izvedbo
spremljanja stanja okolja med gradnjo je izvajalec gradbenih
del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi
in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi monitoringi kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin
okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno
pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja v skladu s predpisi
in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa okolja so javni, investitorji pa poskrbijo za
dostopnost podatkov.
(3) Osnovna področja, kjer se izvaja monitoring so:
1. Po izgradnji navezovalne ceste je potrebno spremljati
prehajanje dvoživk in divjadi preko ceste in zagotoviti dodatne
ukrepe za preprečevanje prehajanja živali.
2. Po izvedbi zadrževalnika je potrebno spremljati stanje
naravne vrednote, ogroženih in indikatorskih vrst ter kvalifikacijskih vrst v vodotoku Voglajne oziroma posebnem varstvenem
območju (koda: SI3000068).
3. Po izvedbi zadrževalnika je potrebno spremljati površine in pogostost katastrofalnih poplav ob Voglajni ter ogroženost
posameznih delov občine zaradi naravnih nesreč.
4. Pred in med gradnjo vršiti vsakodnevni in mesečni vizualni monitoring kakovosti vode pri vseh premostitvenih objektih.
5. Upravljavec ceste je po izgradnji navezovalne ceste
dolžan zagotoviti prvo ocenjevanje hrupa na osnovi meritev
hrupa v času poskusnega obratovanja, če pa to v postopku
izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi
stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.
6. Upravljavec ceste mora za navezovalno cesto zagotavljati obratovalni monitoring hrupa enkrat v obdobju petih let.
(4) Dodatni zaščitni ukrepi, ki jih investitorji izvedejo na
območju OPPN na podlagi rezultatov monitoringa, so:
1. dodatne tehnične in prostorske rešitve;
2. dodatne krajinsko-arhitekturne ureditve;
3. sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;
4. spremembe rabe prostora, in
5. drugi omilitveni ukrepi.
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46. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitorji navezovalne ceste in zadrževalnika pripravijo
ustrezne razmejitve, predajo potrebno dokumentacijo drugim
upravljavcem in poskrbijo za primopredajo vseh odsekov cest,
vodnih ureditev in zadrževalnika, gozdnih zemljišč, gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki jih v
skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest in vodnogospodarskih ureditev ne bodo prevzeli v upravljanje, upravljavci
pa so dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
47. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja stacionaž in dimenzij, navedenih v tem OPPN, ki so posledica natančnejše stopnje
obdelave projekta.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
pridobijo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne
sme bistveno spreminjati načrtovanega videza območja ali poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma
na sosednjih območjih. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske javne infrastrukture
s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi s tem OPPN, ki niso
določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja gospodarske javne infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora
investitor gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti soglasje investitorja prostorskih ureditev, kolikor le-te še
niso zgrajene, oziroma po končani gradnji soglasje njihovega
upravljavca.
(4) Poleg splošnih določil o dopustnih odstopanjih so
možna tudi konkretnejša odstopanja:
1. spremenjeni poteki nivelete navezovalne ceste, tehnične
rešitve vkopov, nasipov in predora do katerih pride zaradi natančnejše obdelave podatkov na osnovi geodetskega načrta;
2. variantno sprememba lokacije krožišča na glavni cesti
G2-107 Celje–Šmarje pri Jelšah–Dobovec ob upoštevanju projekta rekonstrukcije le-te;
3. izvedbe izven nivojskih križanj z lokalnimi cestami in
javnimi potmi in s tem povezani posegi v prostor);
4. dodatne ali korigirane regulacije in prepusti;
5. odstopanja od lokacij objektov in omrežij gospodarske
javne infrastrukture na območju OPPN, vendar morajo biti
skladna z zasnovo navezovalne ceste, cestnih objektov in
zadrževalnika voda;
6. odstopanja od lokacij objektov in omrežij gospodarske
javne infrastrukture izven območja OPPN, vendar morajo biti
skladna s konceptom razvoja sosednjih območij, nanje pa je
potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev urejanja prostora.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev
po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev
potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega in krajinskega
urejanja prostora.
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49. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč
do izvedbe prostorske ureditve)
Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih
etap, določenih v nadaljnjih členih tega odloka, je na območju
OPPN iz 4. člena tega odloka dovoljeno:
1. vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava
in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost
objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni
največ za 10 % glede na obstoječe gabarite;
2. vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstranitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture
in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske
možnosti;
3. izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
50. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS,
št. 78/03 in 72/10) na območju parcel in dela parcel navedenih
v 4. členu tega odloka.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje tega
OPPN šteje, da je spremenjen in dopolnjen Odlok o zazidalnem
(lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS,
št. 86/06).
51. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
52. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Šentjur in na Upravni enoti
Šentjur, obe s sedežem Mestni trg 10, Šentjur.
53. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-27/2007(260)
Šentjur, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

3786.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09
in 51/10) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS,
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Šentjur na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju
poslovnih prostorov v najem
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 83/04).
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

SKLEP

Št. 004-0008/2004
Šentjur, dne 18. oktobra 2011

1. Delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda
Knjižnica Šentjur, s sedežem Mestni trg 5b, Šentjur, se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
2. Sklep o uvrstitvi v plačni razred prične veljati, ko je
podano soglasje pristojnega ministra.
3. Sklep se po pridobljenem soglasju iz drugega odstavka
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

3787.

žnica Šentjur v plačni razred za določitev osnovne plače,
izdajam naslednji

Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Št. 143-4/2004-25(232)
Šentjur, dne 13. oktobra 2011

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – Zrud-1, 62/10 – popr. in 20/11 – odl. US) in
15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur
na 9. redni seji 18. oktobra 2011 sprejel

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

ŠKOFLJICA

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

nine:

3789.

1.
Ukine se status grajenega javnega dobra za nepremič-

– parc. št. 1181/4, k.o. 1129 – Zagaj (ID 5871023),
znak: 1129-1181/4-0, neplodno v izmeri 49 m²;
– parc. št. 1666/2, k.o. 1154 – Dobrina (ID 1591958),
znak: 1154-1666/2-0, travnik v izmeri 150 m²;
– parc. št. 1666/3, k.o. 1154 – Dobrina (ID 3608138),
znak: 1154-1666/3-0, travnik v izmeri 141 m²;
– parc. št. 1387/8, k.o. 1156 – Lopaca (ID 2168985),
znak: 1156-1387/8-0, pot v izmeri 90 m².

ID
ID
ID
ID

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-176/2011(2513)
Šentjur, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

3788.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni
razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in
35/11), prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10,
88/10, 10/11, 45/11, 53/11) in soglasja Ministra za kulturo,
št. 1004-48/2011/7, z dne 30. 9. 2011, v zvezi z uvrstitvijo
delovnega mesta direktorja/direktorice Javnega zavoda Knji-

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Škofljica

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-3 in 45/08) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10)
je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji 29. 9. 2011
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Škofljica

za:

1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Škofljica se imenuje

– predsednico: Majda Kocmur, Dolenjska cesta 373, 1291
Škofljica,
– namestnika predsednice: Alojz Žist, Cesta na Drenik 33,
1291 Škofljica,
– člana: Ivan Leban, Smrjene 74 F, 1291 Škofljica,
– namestnico člana: Sonja Volkar, Cesta ob Barju 32,
1291 Škofljica,
– člana: Urban Brodnik, Gratova ul. 10, 1291 Škofljica,
– namestnico člana: Zdenka Janovljak, Gradišče IV/45,
1291 Škofljica,
– članico: Antonija Kastelic, Klanec 4, 1291 Škofljica,
– namestnico članice: Nataša Dolamič, Gradišče IV/102,
1291 Škofljica.
2.
Sedež občinske volilne komisije je na Škofljici, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-11/2011
Škofljica, dne 14. oktobra 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3790.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ureditvi trga s hmeljem

Na podlagi 8., 106., 113., 114., 115., 116., 117., 118.,
119., 120., 121., 122. in 124. člena ter v zvezi z 10., 107., 138.
in 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09
in 60/10) se prva alinea 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007
o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT),
(UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. decembra 2010 (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2007, str. 11),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2010/ES),«.
Tretja alinea 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str.
18), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 173/2011 z
dne 23. februarja 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2095/2005,
(ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006,
(ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES)
št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU)
št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in nekaterih shem neposrednih podpor
za kmete (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 16–22), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1557/06/ES).«
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– za prvo prodajo hmelja se šteje prodaja, določena v drugem odstavku 1. člena Uredbe 1351/72/EGS;
– izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi
v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ter predpisu,
ki ureja certificiranje hmelja in promet s hmeljem;
– hmelj pomeni hmelj in hmeljne proizvode, ki so vpisani
v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin;
– novo tržišče pomeni natančno opredeljeno tržišče oziroma
pivovarno, v kateri hmelj, ki je predmet prodaje oziroma promocije,
še ni prisoten oziroma je v fazi laboratorijskega ali industrijskega
preizkušanja;
– mednarodni sejem ali sejem z mednarodno udeležbo pomeni sejem na ozemlju Republike Slovenije oziroma sejem zunaj
ozemlja Republike Slovenije, katerega se udeležujejo udeleženci
iz najmanj dveh različnih držav in gostitelj;
– skupna podoba trženja hmelja pomeni uporabo enakih
mednarodnih oznak sort in geografskega porekla, ki se uporabljajo na posameznih promocijskih materialih in oglasnih objavah.«.
3. člen
Za 29. členom se doda novo poglavje »IV.a POMOČ HMELJARSKEMU SEKTORJU ZA SODELOVANJE NA MEDNARODNIH SEJMIH, PROMOCIJO NA NOVIH TRGIH IN POMOČ PRI
PRIPRAVI HMELJA ZA PRODAJO« in novi 29.a do 29.h členi, ki
se glasijo:
»29.a člen
(oblika pomoči)
Sredstva iz tega poglavja se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES)
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št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006,
str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES).
29.b člen
(vrste pomoči)
Za uresničitev ciljev kmetijske politike in zaradi potreb po
prilagajanju mednarodnim razmeram na trgu s hmeljem se upravičencu iz 29.č člena te uredbe zagotovijo sredstva za naslednje
vrste pomoči:
– pomoč za sodelovanje na mednarodnih sejmih ali sejmih z
mednarodno udeležbo, ki se nanašajo na prodajo hmelja;
– pomoč za promocijo na novih trgih in
– pomoč pri pripravi hmelja za prodajo.
29.c člen
(konzorcij)
(1) Konzorcij je zveza najmanj štirih pravnih oseb, ki so v
Republiki Sloveniji registrirane za trženje hmelja, z namero sodelovanja v skupnih aktivnostih ali z namero izkoriščanja skupnih
virov za dosego skupnega cilja.
(2) Konzorcij odobri vlaganje zahtevka posameznega člana
konzorcija za pomoči iz prejšnjega člena.
(3) Vsi člani konzorcija sprejmejo Program konzorcija (v
nadaljnjem besedilu: program), s katerim se določijo načini, vrste
in oblike sodelovanja upravičencev na mednarodnih sejmih in
novih trgih ter oblike priprave hmelja za prodajo. Program potrdi
minister, pristojen za kmetijstvo, do višine sredstev, določene v
prvem odstavku 29.e člena te uredbe.
29.č člen
(upravičenec in pogoji za pridobitev pomoči)
Do pomoči iz 29.b člena te uredbe je upravičen vlagatelj, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba, ki je registrirana kot javni zavod v skladu z zakonom, ki ureja zavode, gospodarska družba v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali kot zadruga v
skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ter ima sedež v Republiki
Sloveniji;
– opravlja dejavnost za svoje ime in za svoj račun;
– je odkupil od pridelovalcev hmelja v Republiki Sloveniji do
21. novembra 2011 najmanj 100 t hmelja posameznih letnikov
2009 in 2010 ter do 19. novembra 2012 najmanj 100 t hmelja
letnika 2011, razen v primeru javnega zavoda, ki je do pomoči
upravičen ne glede na odkupljeno količino hmelja;
– je član samo enega od konzorcijev, ki je od pridelovalcev
hmelja v Republiki Sloveniji odkupil najmanj 40% skupne količine
prijavljenega pridelka hmelja posameznega letnika iz prejšnje
alinee;
– na dan vložitve zahtevka ni podjetje v težavah v smislu
Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).
29.d člen
(upravičeni stroški)
(1) Pomoč iz prve alinee 29.b člena te uredbe se dodeli za
povrnitev upravičenih stroškov v zvezi s sodelovanjem na specializiranih pivovarskih sejmih, ki so mednarodni sejmi ali sejmi z
mednarodno udeležbo, z namenom promocije hmelja in obsega
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema oziroma zakupa sejemskega prostora za
stojnico oziroma razstavnih površin, vključno s stroški kotizacije,
stroški zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu in stroški navedbe v skupnem katalogu;
– stroške oblikovanja stojnice, njene izdelave, postavitve
in podiranja, stroške prevoza stojnice na sejem in nazaj, stroške
njenega upravljanja (energija, ogrevanje in voda), najem preprog,
pohištva in opreme, stroške sejemskega materiala, stroške čiščenja, stroške priključitve in uporabe telefona ali interneta, stroške
parkiranja na sejemskem parkirišču, prevoza nazaj in zavarovanja
med prevozom;
– stroške posameznih predstavitev (nove sorte, razvojni
program predelave in dodelave hmelja, kontrolni postopki, zaščita
geografskega porekla) inštitutov oziroma agencij za potencialne
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kupce hmelja, katerih rezultati služijo neposredno promociji kvaliteti sort hmelja;
– stroške nastanitve oziroma prevoza s sredstvi javnega prometa oseb, redno ali pogodbeno zaposlenih pri upravičencu, za
največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške med sejmom ter za
največ en dan pred začetkom in po koncu sejma, ki se priznajo do
višine največ 150 EUR/dan/osebo, ter stroške letalske vozovnice
za ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem) ali vozovnice
za potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z
drugim javnim prevozom;
– stroške dela za redno ali pogodbeno zaposlene pri upravičencu zaradi sodelovanja na sejmu, ki nastanejo v času sodelovanja upravičenca na sejmu. Stroški se priznajo za največ tri
osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ
8 EUR/uro/osebo za sejme v Republiki Sloveniji in do višine največ 12 EUR/uro/osebo za sejme zunaj Republike Slovenije;
– potne stroške največ treh redno ali pogodbeno zaposlenih pri upravičencu v zvezi s prisotnostjo na sejmu, ki zajemajo
kilometrino, cestnino in parkirnino do višine dejansko plačanih
stroškov (parkirnina in cestnina), ali do višine, ki se kot povračilo
stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja na podlagi predpisa, ki
ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo (kilometrina). Pri izračunu kilometrine se upošteva
razdalja, ki je običajna med dvema krajema.
(2) Pomoč iz druge alinee 29.b člena te uredbe obsega
naslednje upravičene stroške:
– stroške za pripravo promocijskih materialov, namenjenih
iskanju novih trgov za hmelj, ki obsegajo objavo oglasov v tiskanih
in elektronskih medijih (idejna zasnova in produkcija, zakup medijskega prostora, ureditev, postavitev in vzdrževanje spletnega
mesta, prevajanje in honorarji za pripravo besedil ter ostali stroški,
povezani z objavo oglasov v tiskanih in elektronskih medijih);
– stroške za izdelavo reklamnega gradiva, namenjenega
promociji hmelja (idejna zasnova, izvedbeno in grafično oblikovanje, tiskanje gradiva oziroma zapisi na drugih medijih in izdelava
drugega promocijskega materiala, distribucija materiala in ostali
stroški, povezani z izdelavo reklamnega gradiva);
– stroške nastanitve, ki se priznajo do višine največ 150 EUR/
dan/osebo, in prevoza s sredstvi javnega prometa oseb, redno
zaposlenih pri upravičencu, za največ tri osebe, in sicer stroške
letalske vozovnice za ekonomski razred ali vozovnice za potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z avtobusom,
tramvajem oziroma podzemno železnico, oziroma potne stroške,
ki zajemajo cestnino in parkirnino do višine dejansko plačanih stroškov in kilometrino do višine, ki se kot povračilo stroškov prevoza
na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja na podlagi predpisa, ki ureja višino povračil
stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Pri
izračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je običajna med
dvema krajema.
(3) Pomoč iz tretje alinee 29.b člena te uredbe obsega upravičene stroške briketiranja oziroma ekstrahiranja vzorcev hmelja
za promocijske namene.
(4) Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
(5) Stroški iz prvega do tretjega odstavka tega člena se lahko nanašajo izključno na dejavnosti, povezane s sortami hmelja,
pridelanimi v Republiki Sloveniji in vpisanimi v sortno listo v skladu
z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(6) Pomoč se dodeli za stroške iz prvega do tretjega odstavka tega člena, ki so nastali v letu, v katerem se vlaga zahtevek.
29.e člen
(višina pomoči)
(1) Pri določitvi višine pomoči in upravičencev do pomoči iz
tega poglavja se uporabljajo določbe iz Uredbe 1998/2006/ES.
Sredstva za pomoč iz tega poglavja znašajo v letu 2011 in 2012
do 180.000 eurov za posamezno leto.
(2) Pomoč iz tega poglavja se dodeli posameznemu upravičencu do višine, ki ne sme presegati zgornje meje, kot je določena
v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1998/06/ES v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne glede na obliko in namen pomoči.
(3) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) od prejemnika pomoči
pred dodelitvijo sredstev pridobi pisno izjavo o:

Uradni list Republike Slovenije
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
prejemnik pomoči še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške (višina in dajalec).
(4) Izplačana pomoč v skladu s tem poglavjem znaša do
100% priznane vrednosti upravičenih stroškov iz prejšnjega člena.
29.f člen
(pridobitev pomoči)
(1) Vlagatelj je upravičen do pomoči v skladu s programom
iz tretjega odstavka 29.c člena te uredbe.
(2) Za pridobitev pomoči po tem poglavju vlagatelj vloži zahtevek na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe.
(3) Če izračunana vsota upravičenih stroškov vseh upravičencev preseže skupno višino sredstev iz prejšnjega člena,
se višina upravičenih stroškov za vse posamezne upravičence
sorazmerno zniža.
(4) Zahtevku iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti
obrazec z izjavami, ki so kot Priloga 4 sestavni del te uredbe.
(5) Zahtevek iz drugega odstavka tega člena se vloži na
Agencijo, in sicer za:
– stroške, ki so nastali do 21. novembra 2011: od 7. novembra 2011 do 21. novembra 2011;
– stroške, ki so nastali od 22. novembra 2011, in stroške,
nastale v letu 2012: od 24. oktobra 2012 do 19. novembra 2012.
(6) Upravičencu se pomoč iz tega poglavja izplača, če zahtevku priloži naslednja dokazila:
– fotokopije plačanih računov ali listin z enako računovodsko
vrednostjo in dokazil o plačilu, ki se glasijo na ime upravičenca;
– fotokopije plačanih računov vozovnic za javni prevoz;
– fotokopije plačanih letalskih vozovnic oziroma plačanih
elektronskih letalskih vozovnic;
– dokazilo o odločitvi konzorcija iz drugega odstavka
29.c člena te uredbe;
– o odkupu hmelja letnikov 2009 in 2010 oziroma 2011.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pomoč za
povrnitev stroškov iz četrte pete in šeste alinee prvega odstavka
in tretje alinee drugega odstavka 29.d člena te uredbe dodeli na
podlagi upravičenčevega internega obračuna teh stroškov, ki se
morajo ujemati z dokazili o udeležbi na sejmu, kot so dokazila o
prevoznih stroških, namestitvi in podobno.
29.g člen
(omejitev sredstev)
Do sredstev ni upravičen tisti, ki je za iste stroške, ki jih
navaja v zahtevku za pridobitev pomoči iz tega poglavja, že prejel
sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije.
29.h člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva
pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti
v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva po tej
uredbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.«.
4. člen
(priloge)
Za prilogo 2 se dodata novi priloga 3 in priloga 4, ki sta kot
priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2011
Ljubljana, dne 3. novembra 2011
EVA 2011-2311-0089
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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PRILOGA:
»PRILOGA 3
ZAHTEVEK ZA DODELITEV POMOČI HMELJARSKEMU
SEKTORJU ZA SODELOVANJE NA MEDNARODNIH
SEJMIH, PROMOCIJO NA TRGIH in POMOČ PRI
PRIPRAVI HMELJA ZA PRODAJO
Leto, na katero se zahtevek
nanaša:
I. VLAGATELJ
(polno ime upravičenca)

(oseba za stike)

(naslov)
(pošta)

(številka)
(številka)

(občina)

(telefon) *

(e-naslov) *

(matična številka )

(davčna številka)

(številka transakcijskega računa)

(Datum prijave v
kontrolo)
II. IZRAČUN ZAHTEVKA
Skupni znesek zahtevane pomoči

(naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun)

(naziv pooblaščene organizacije za kontrolo)

EUR**

Op.: Podatek, označen z *, ni obvezen. Če se odločite za posredovanje podatka, lahko izberete enega ali več. Podatki so
namenjeni lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona, faksa ali elektronske pošte.
**Vsota zneskov zahtevane pomoči iz 29.f člena.

(osebno ime)
(podpis)
(datum)

Priloga

88 / 4. 11. 2011

* Za vsako konkretno dejavnost (npr. konkreten sejemski dogodek, …) se izpolni ločeni obrazec III – Poročilo o izvedbi dejavnosti. Ob pomanjkanju
prostora za vpis vseh podatkov se ta obrazec izpolni na več listih, pri čemer se v zgornjem desnem kotu ustrezno označi številka vsakega lista in skupno
število listov.
**Vrste dejavnosti so naslednje: sejem v Republiki Sloveniji in sejem zunaj Republike Slovenije: pomoč za sodelovanje na sejmih, pomoč za promocijo,
pomoč pri pripravi za prodajo hmelja.
***Posebej navesti osebno ime vsake osebe redno oziroma pogodbeno zaposlene pri upravičencu, če se upravičeni strošek nanaša na te osebe, kadar
ime ni navedeno na dokazilih oziroma v internem obračunu. Če ime posamezne osebe ni navedeno v tem obrazcu, je pa navedeno v dokazilu oziroma v
internem obračunu in se zanjo zahteva plačilo pomoči, se šteje, da vlagatelj to osebo navaja kot osebo, ki je redno zaposlena pri vlagatelju.

III.A./
(št. lista/skupno štev.

(datum/obdobje izvajanja dejavnosti)

(navedba vrste dejavnosti)**

Št.

A. OPIS DEJAVNOSTI***

(navedba konkretne dejavnosti oziroma dogodka)

11430 /

(kraj izvajanja dejavnosti)

(zaporedna številka)

III. POROČILO O IZVEDBI DEJAVNOSTI*
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III.B./
(št. lista/skupno
štev. listov)
(datum internega
obračuna)

(zaporedna številka
internega obračuna)

1. Obračun ur
Številka
Datum
priloženega priloženega
Skupno
Znesek
dokazila,
dokazila,
Skupno
Vrsta
Število
število
Urna
zahtevane
Udeleženec** posredno
posredno
število
stroška
ur/dan
opravljenih postavka pomoči (v
povezanega povezanega
dni
ur
EUR)****
s
s
stroškom*** stroškom***

Skupaj
1:
2. Stroški kilometrine, cestnine, parkirnine
Številka dokazil,
Kraj plačila
Znesek
neposredno
cestnine ali stroškov Znesek
Datum
Vrsta Udeleženec**
povezanih s
Datum
parkirnine,
iz
zahtevane
izdaje
stroška
stroškom oziroma
plačila relacija in št. dokazila pomoči (v
dokazila***
posredno povezanih
kilometrov pri
(brez
EUR)****
s stroškom ***
kilometrini
DDV)

Skupaj
2:
Stroški skupaj (1 + 2):
_____________________________________________
Podpis (za pravne osebe podpis odgovorne osebe)

*Ob pomanjkanju prostora za vpis vseh podatkov se ta obrazec izpolni na več listih, pri čemer se v zgornjem desnem kotu
ustrezno označi številka vsakega lista in skupno število listov.
** Osebno ime udeleženca, na katerega se nanaša strošek, ki je redno oziroma pogodbeno zaposlen pri vlagatelju.
***Dokazila, neposredno povezana s stroškom, so tista, ki se dejansko nanašajo na strošek (npr. dokazila o plačilu cestnine,
parkirnine,…). Dokazila, posredno povezana s stroškom, so tista, ki se neposredno nanašajo na drug strošek in iz katerih je
mogoče sklepati, da je nastal strošek, naveden v internem obračunu (npr. dokazila o stroških prijave, stroških namestitve
ipd.
**** Če je vrednost na dokazilu v tuji valuti, se preračun v EUR izvede po tečaju Banke Slovenije na dan izdaje dokazila.
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III.C./
(št. lista/skupno štev. listov)
(zaporedna številka
dejavnosti)

Zap. št.
dokazila

Naziv
izdajatelja
dokazila

Številka
dokazila

Datum
izdaje
dokazila

Način
plačila

Datum
plačila

Znesek
Znesek
Znesek
stroškov iz stroškov iz zahtevane
pomoči (v
dokazila (z dokazila
DDV)
(brez DDV) EUR)***

Znesek skupaj brez
DDV:

I. Znesek zahtevane pomoči iz internega obračuna (obrazec
B)
II. Znesek zahtevane pomoči iz dokazil (obrazec C)
Skupaj zahtevana pomoč za posamezno dejavnost (I+II)
*Ob pomanjkanju prostora za vpis vseh podatkov se ta obrazec izpolni na več listih, pri čemer se v
zgornjem desnem kotu ustrezno označi številka vsakega lista in skupno število listov.
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PRILOGA 4:
Vlagatelj
Naslov
IZJAVE
Izjavljamo,
da so vsi podatki (vključno s spremljajočo dokumentacijo), ki so navedeni v zahtevku,
1.
popolni in verodostojni ter da je odgovorna oseba, ki je podpisala izjavo, seznanjena s
posledicami navajanja neresničnih podatkov v zahtevku, izjavah in spremljajoči
dokumentaciji, pa tudi z obvezo, da je treba vsa sredstva, ki so pridobljena nezakonito
oziroma porabljena nenamensko, vrniti skupaj z zahtevanimi zamudnimi obrestmi;
da bo upravičenec takoj obvestil Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
2.
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) o kakršni koli drugi pomoči de minimis, ki jo je
prejel med oddajo tega zahtevka in izplačilom pomoči zanj;
da se vsi stroški, za katere se zahteva pomoč, nanašajo izključno na hmelj, pridelan v
3.
Republiki Sloveniji, in da so vsi predloženi računi dejansko plačani;
da pomoč ne bo prenesena na primarne proizvajalce;
4.
da upravičenec ne bo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, posredno ali neposredno, prejel
5.
drugih sredstev iz proračuna Evropske unije ali drugih javnih sredstev ter da bo ob pridobitvi
drugih sredstev za iste stroške o tem nemudoma seznanil agencijo in vrnil neupravičeno
pridobljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi;
da podjetje ni v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
6.
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);
da se upravičenec ukvarja z gospodarsko dejavnostjo;
7.
da sta upravičenec in oseba, ki je podpisala izjavo, seznanjena z določbami iz Uredbe
8.
Komisije (ES) št. 1998/2006 in da bosta ravnala v skladu z njimi;
da upravičenec ni in ne bo uveljavljal podpore za iste stroške več kakor enkrat;
9.
da lahko agencija ter ministrstvo za lastne potrebe uporabljata podatke, ki so navedeni v
10.
zahtevku, ter podatke za spremljanje in oceno učinkovitosti dodeljenih podpor;
da bo upravičenec hranil izvirne račune in drugo dokumentacijo v zvezi z izvedenimi
11.
dejavnostmi še najmanj pet let po izplačilu sredstev;
da bo upravičenec zagotovil vse potrebne podatke in da bo kadar koli omogočil
12.
pooblaščenim delavcem agencije ter pooblaščenim osebam Računskega sodišča in drugim
pristojnim organom dostop do dokumentacije, pa tudi vpogled vanjo, ter preglede in
preverjanje dejstev;
da bo upravičenec za namen pomoči za sodelovanje na sejmih uporabil enake mednarodne
13.
oznake sort in geografskega porekla, kot se uporabljajo na posameznih promocijskih
materialih in oglasnih objavah;
da smo član samo enega konzorcija.
14.

V ________________, dne ______________

Podpis odgovorne osebe:
____________________________«
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Sklep o objavi višine prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o objavi višine prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija
I.
Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 41010-6/2011/16 z dne 25. 8. 2011, s katerim je prišlo
do povišanja prispevka za programe Radiotelevizija Slovenija za 6,25 odstotka od 1. 1. 2012, se objavijo nominalni
zneski povišanega prispevka za programe Radiotelevizije
Slovenija, tako da se ta od 1. 1. 2012 mesečno plačuje v
naslednji višini:
1. za zasebno rabo:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo
sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih uporabljajo osebno ali skupaj s člani družine, 12,75 eura;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več
radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje 3,77 eura;
c) prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi
za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih
lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike,
vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika
posameznika;
2. za javno rabo:
a) pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki,
ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so:
gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, plačujejo v
primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki,
pavšalni mesečni prispevek v višini 36,13 eura, v primeru
večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek,
zmanjšan za 30%;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale
sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni
prispevek 13,54 eura;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih
10 televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo
sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni
mesečni prispevek v znesku 54,19 eura, za vsak nadaljnji
tovrstni sprejemnik pa 2,69 eura. Če hotelsko podjetje v
posameznem mesecu ne doseže 60% zasedenosti kapacitet
ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini
50% mesečnega zneska prispevka za te mesece.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61500-1/2011
Ljubljana, dne 3. novembra 2011
EVA 2011-3511-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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VSEBINA
3742.
3743.
3744.

3745.
3746.

3790.
3747.
3791.
3748.
3749.
3750.
3751.

3752.
3753.
3754.
3755.
3756.
3757.

3758.

3759.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

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

11341
11341
11341

MINISTRSTVA

Pravilnik o službenem oblačilu državnega tožilca
Pravilnik o vsebini in trajanju programa za vodstveno funkcijo
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za
uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
Odredba o veljavnosti revidirane monografije Humani polispecifični imunoglobulin za intravensko
uporabo (0918)
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji

11342

3761.
3762.

3764.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
11376
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
11378

3766.
3767.

11348
11427
11349

3768.
3769.
3770.

11434
11351
11351

3771.

11355

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji
IX. volilne enote
11369

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o oznakah, delovni obleki, opremi in vozilih
11369

BOROVNICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za
leto 2011
11371
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih
stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem
jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine
v Občini Braslovče
11373

11381
11381
11381
11387

KRANJ

3774.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
11394

3775.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih
gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine
Novo mesto
11395

3776.

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju Občine Radeče
11397
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče
p.o.
11400
Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu
Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec
Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011
11402

3777.
3778.

LJUBLJANA

11393

MURSKA SOBOTA
NOVO MESTO

RADEČE

REČICA OB SAVINJI

3779.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011
11403

3780.

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Slovenj Gradec
11404

3781.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica
11407

3782.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
11407
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenske
Konjice
11411
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Slovenske Konjice
11413

Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za
leto 2011
11370

BRASLOVČE

11380

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

11353

11354

11379

3773.

11352

11353

DIVAČA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za
leto 2011
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Brikcija v Naklem za
kulturni spomenik lokalnega pomena na območju
Občine Divača
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju,
varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter
otroških igrišč na območju Občine Divača
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic
11392

11351

11352

CELJE

3772.

11351

OBČINE
3760.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem 11374

3765.

VLADA

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz,
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ureditvi trga s hmeljem
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2011
Odločba o imenovanju Katje Leban za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju Helge Dobrin za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu
v Kranju
Odločba o imenovanju Tilna Demšarja za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kranju

3763.

3783.
3784.

SLOVENJ GRADEC

SLOVENSKA BISTRICA

SLOVENSKE KONJICE

Stran

11436 /

Št.

88 / 4. 11. 2011
3785.

3786.
3787.
3788.
3789.
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ŠENTJUR

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika
visokih voda Voglajne
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju
poslovnih prostorov v najem
Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

11414
11425
11426
11426

ŠKOFLJICA

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica
11426

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 88/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2579
2589
2594
2596
2608
2610
2611
2612
2612
2614
2615
2615
2615
2616
2617
2617
2617
2617

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2011 je 350 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan
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