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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2648.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

2649.

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 pomemben prispevek pri ohranjanju slovenske narodne skupnosti v Clevelandu ter njene notranje povezanosti
in vitalnosti

Za prizadevno uveljavljanje slovenske istrske kulture
in za prispevek k premoščanju slovenske politične razdvojenosti

TONY-JU PETKOVSKU

BERTU PRIBCU

podeljujem

podeljujem

RED ZA ZASLUGE.

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-06-18/2012-1
Ljubljana, dne 10. septembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 094-06-16/2012-1
Ljubljana, dne 10. septembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za člana računskega sodišča,
in sicer za prvega namestnika predsednika
računskega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 8. člena Zakona o
računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člana računskega sodišča, in sicer za prvega
namestnika predsednika računskega sodišča
Po obvestilu predsednika računskega sodišča dne 1. 2.
2013 preneha mandat članu računskega sodišča, in sicer prvemu namestniku predsednika računskega sodišča.
Za prvega namestnika predsednika računskega sodišča
je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki
je pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča,
obvlada vsaj en svetovni jezik in v štirih letih pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije. Predlog možnega
kandidata mora biti obrazložen, priložena mora biti pisna izjava
predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo
ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Predlog za možnega kandidata za prvega namestnika
predsednika računskega sodišča je treba poslati v 90 dneh
po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana.
Št. 003-03-6/12-2
Ljubljana, dne 5. septembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
2651.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini

Na podlagi 3. 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, 35/11 in 40/12 – ZUJF), 44. člena
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski
(Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr.,
23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD in 41/12) se v Prilogi 1
za vrstico:

Uradni list Republike Slovenije
»
T090013 ADMINISTRATOR VI

50

1.539,34
«

160

3.545,16

150

3.451,86

140

3.265,27
«.

dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
FUNKCIONAR - NAPOTEN
V TUJINO I (FUNKCIJA V RS
T100001 MIRUJE)
FUNKCIONAR - NAPOTEN
V TUJINO II (FUNKCIJA V RS
T100002 MIRUJE)
FUNKCIONAR - NAPOTEN
V TUJINO III (FUNKCIJA V RS
T100003 MIRUJE)

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-28/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2030-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2652.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah
in v pristaniščih

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju
zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
1. člen
V Uredbi o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04 in 41/07) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje koprskega tovornega pristanišča je določeno s koncesijskim aktom o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije
za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške
infrastrukture v tem pristanišču. Območja drugih pristanišč so
določena z akti o določitvi pristanišč.«.
2. člen
V 3. členu se za osmim odstavkom doda novi deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Uradne osebe se pri opravljanju nadzora izkažejo s
službeno izkaznico.«.
3. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo vsaki dve
leti presoja delovanje organizacij, pristojnih za izvajanje zaščitnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, v skladu z mednarodnim
kodeksom o zaščiti ladij in pristanišč.«.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-29/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2653.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena in osmega odstavka 74. 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, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega
1. člen
V Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS,
št. 97/04, 71/07 in 122/07), se prvi odstavek 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 2008/1/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja
(UL L št. 24 z dne 29. 1. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno
z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega
dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006
(UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114), določa vrsto dejavnosti
in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega.«.
2. člen
V prilogi 1 se za točko 6.8 doda nova točka 6.9, ki se glasi:
»6.9 Naprave za zajemanje tokov ogljikovega dioksida
z namenom geološkega shranjevanja iz naprav, navedenih v
tej uredbi«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-36/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0128
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak
iz velikih kurilnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih
vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih
naprav
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05 in 92/07) se v prvem
odstavku 1. člena besedilo »Direktivo Sveta 2006/105/ES z
dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS,
74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006,
str. 368)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem
shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES,
2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
str. 114; v nadaljnjem besedilu: direktiva 2009/31/ES)«.
2. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(1) Upravljavec velike kurilne naprave z nazivno električno
močjo 300 MW ali več, ki načrtuje gradnjo naprav za zajemanje
in stiskanje ogljikovega dioksida, mora izdelati oceno, s katero
ugotovi, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je na voljo območje, primerno za shranjevanje ogljikovega dioksida, za katero je bilo izdano dovoljenje za shranjevanje ogljikovega dioksida v skladu z direktivo 2009/31/ES,
– da so transportne zmogljivosti za transport ogljikovega
dioksida do območja shranjevanja iz prejšnje alineje tehnično
in ekonomsko izvedljive,
– da je vgradnja za zajemanje in stiskanje ogljikovega
dioksida iz njegove naprave tehnično in ekonomsko izvedljiva.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki načrtuje gradnjo
velike kurilne naprave z nazivno električno močjo 300 MW
ali več, ne pa tudi gradnje naprav za zajemanje in stiskanje
ogljikovega dioksida, mora izdelati oceno o možnosti njihove
poznejše vgradnje, s katero ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz
prejšnjega odstavka.
(3) Ocena iz prvega ali drugega odstavka tega člena je
sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja v
skladu s predpisi o presoji vplivov na okolje.
(4) Če ministrstvo v postopku presoje vplivov na okolje
za poseg iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena ter pogoji glede
varstva okolja in zdravja ljudi v skladu s prepisi, ki urejajo
varstvo okolja, v okoljevarstvenem soglasju določi tudi obveznost upravljavca, da na območju naprave zagotovi primeren
prostor za poznejšo vgradnjo naprav za zajemanje in stiskanje
ogljikovega dioksida.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za večjo spremembo pri obratovanju naprave, s katero se dosega prag iz
prvega odstavka tega člena.«.
Prehodna in končna določba
3. člen
(1) Upravljavec, ki je za kurilno napravo iz prvega odstavka novega 4.a člena uredbe pridobil dokončno gradbeno
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dovoljenje ali je vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja v
obdobju od 25. junija 2009 do uveljavitve te uredbe, mora ministrstvu predložiti oceno iz drugega odstavka novega 4.a člena
uredbe v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka novega 4.a člena uredbe ter pogoji glede varstva
okolja in zdravja ljudi v skladu s prepisi, ki urejajo varstvo okolja, izda upravljavcu iz prejšnjega odstavka odločbo, v kateri
določi obveznost upravljavca, da na območju naprave zagotovi
primeren prostor za poznejšo vgradnjo naprav za zajemanje in
stiskanje ogljikovega dioksida.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-37/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0129
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2655.

Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga
nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov

Na podlagi devetega odstavka 22. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06,
87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za infrastrukturo in prostor v
soglasju z ministrom za finance izdaja

PRAVILNIK
o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin
ter načinu pošiljanja podatkov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše podatke in podrobnejši
način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način
vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin.
2. člen
(izrazi)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
– kupoprodajni pravni posel je sklenitev kupoprodajne
pogodbe za parcelo, stavbo, del stavbe ali ustanovitev ali prenos stavbne pravice ali sklenitev pogodbe o finančnem lizingu
nepremičnine;
– najemni pravni posel je sklenitev najemne pogodbe za
stavbo ali del stavbe in tudi sklenitev aneksa k najemni pogodbi
za stavbo ali del stavbe zaradi spremembe višine pogodbene
najemnine, časa najema ali datuma prenehanja najema.
II. PODROBNEJŠI PODATKI EVIDENCE TRGA
NEPREMIČNIN
3. člen
(podatki evidence trga nepremičnin)
V evidenci trga nepremičnin se vodijo podatki o sklenjenih
kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o sklenjenih
najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(podrobnejši podatki, ki se vodijo v evidenci trga nepremičnin)
(1) Podrobnejši podatki, ki se o kupoprodajnem ali najemnem pravnem poslu vodijo v evidenci trga nepremičnin, so
podatki o pravnem poslu in podatki o parcelah, stavbah in delih
stavb v času sklenitve pravnega posla.
(2) Podatki o pravnem poslu v evidenci trga nepremičnin so:
1. o kupoprodajnem pravnem poslu:
– vrsta kupoprodajnega pravnega posla,
– datum sklenitve pogodbe,
– podatki o prodajalcu,
– podatki o kupcu,
– pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank,
– državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank,
– pogodbena cena,
– podatek o davku na dodano vrednost in
– podatek o stopnji davka na dodano vrednost;
2. o najemnem pravnem poslu:
– vrsta najemnega pravnega posla,
– datum sklenitve pogodbe,
– datum začetka najema,
– čas najema,
– datum prenehanja najema,
– trajanje najema,
– podatki o najemodajalcu,
– podatki o najemojemalcu,
– pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank,
– državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank,
– pogodbena najemnina,
– podatek o davku na dodano vrednost in
– podatek o obratovalnih stroških.
(3) Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb v evidenci
trga nepremičnin so:
1. o parceli:
– šifra katastrske občine,
– ime katastrske občine,
– parcelna številka,
– občina,
– površina parcele,
– vrsta zemljišča,
– vrsta trajnega nasada,
– starost trajnega nasada,
– prodani delež parcele,
– podatek o stavbni pravici na parceli in
– ročnost stavbne pravice;
2. o stavbah in delih stavb:
– šifra katastrske občine,
– ime katastrske občine,
– številka stavbe,
– številka dela stavbe,
– občina,
– naslov dela stavbe,
– leto izgradnje stavbe,
– leto izgradnje dela stavbe,
– površina dela stavbe in
– uporabna površina dela stavbe.
(4) Za kupoprodajne pravne posle so poleg podatkov iz
2. točke prejšnjega odstavka podatki o stavbi in o delu stavbe še:
– vrsta dela stavbe,
– gradbena faza,
– prodana površina,
– nadstropje dela stavbe,
– prodani delež dela stavbe,
– podatek o prenosu stavbne pravice za stavbo in
– ročnost stavbne pravice.
(5) Za najemne pravne posle so poleg podatkov iz 2. točke tretjega odstavka tega člena podatki o delu stavbe še:
– oddana površina,
– vrsta oddane površine in
– opremljenost oddane površine.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Opisi podatkov o pravnem poslu iz drugega odstavka
tega člena in o parcelah, stavbah in delih stavb iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena so v prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.
III. PODROBNEJŠI NAČIN POŠILJANJA PODATKOV
V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN
5. člen
(podatki o kupoprodajnih pravnih poslih, ki se pošiljajo
v evidenco trga nepremičnin)
(1) O sklenjenem kupoprodajnem pravnem poslu morajo
Davčna uprava Republike Slovenije in prodajalci v evidenco
trga nepremičnin poslati naslednje podatke o kupoprodajnem
pravnem poslu:
– vrsto kupoprodajnega pravnega posla,
– datum sklenitve pogodbe,
– podatke o prodajalcu,
– podatke o kupcu,
– pravno-organizacijsko obliko pogodbenih strank,
– državljanstvo ali državo sedeža pogodbenih strank,
– pogodbeno ceno,
– podatek o davku na dodano vrednost in
– podatek o stopnji davka na dodano vrednost.
(2) Če je predmet kupoprodajnega pravnega posla parcela, je treba v evidenco trga nepremičnin poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka poslati tudi naslednje podatke:
– šifro ali ime katastrske občine,
– parcelno številko,
– občino,
– vrsto zemljišča,
– vrsto in starost trajnega nasada,
– prodani delež parcele,
– podatek o stavbni pravici na parceli in
– ročnost stavbne pravice.
(3) Če je predmet kupoprodajnega pravnega posla stavba ali del stavbe, je treba v evidenco trga nepremičnin poleg
podatkov iz prvega odstavka tega člena poslati tudi naslednje
podatke:
– šifro ali ime katastrske občine,
– številko stavbe,
– številko dela stavbe,
– občino,
– leto izgradnje dela stavbe,
– vrsto dela stavbe,
– gradbeno fazo,
– prodano površino,
– prodani delež dela stavbe,
– podatek o prenosu stavbne pravice za stavbo in
– ročnost stavbne pravice.
(4) Če del stavbe v stavbi, ki ima več delov stavbe, ob
sklenitvi kupoprodajnega pravnega posla ni evidentiran v katastru stavb in številka dela stavbe še ni določena, je treba v
evidenco trga nepremičnin namesto številke dela stavbe poslati
podatek o nadstropju dela stavbe.
6. člen
(podatki o najemnih pravnih poslih, ki se pošiljajo v evidenco
trga nepremičnin)
O sklenjenem najemnem pravnem poslu morajo najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem, najemodajalci, ki so upravljavci
stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije, in upravniki
večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini
lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi v
evidenco trga nepremičnin poslati naslednje podatke:
1. o najemnem pravnem poslu:
– vrsta najemnega pravnega posla,
– datum sklenitve pogodbe,
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– datum začetka najema,
– čas najema,
– datum prenehanja najema,
– podatki o najemodajalcu,
– podatki o najemojemalcu,
– pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank,
– državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank,
– pogodbena najemnina,
– podatek o davku na dodano vrednost in
– podatek o obratovalnih stroških;
2. o stavbi in delu stavbe:
– šifra ali ime katastrske občine,
– številka stavbe,
– številka dela stavbe,
– občina,
– naslov dela stavbe,
– oddana površina,
– vrsta oddane površine in
– opremljenost oddanega dela stavbe.
7. člen
(način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin)
(1) Davčna uprava Republike Slovenije mora podatke
o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih iz 5. člena tega
pravilnika poslati v evidenco trga nepremičnin v predpisanem
izmenjevalnem formatu prek spletnega servisa.
(2) Prodajalci morajo podatke o sklenjenih kupoprodajnih
pravnih poslih iz 5. člena tega pravilnika poslati v evidenco trga
nepremičnin z neposrednim vnosom v elektronski obrazec ali
v predpisanem izmenjevalnem formatu z uporabo spletne aplikacije, ki jo zagotovi Geodetska uprava Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(3) Najemodajalci in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, ki so pravne osebe, morajo podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih iz prejšnjega člena poslati v evidenco trga
nepremičnin na način iz prejšnjega odstavka. Najemodajalci, ki
so fizične osebe, lahko podatke o sklenjenih najemnih pravnih
poslih iz prejšnjega člena pošljejo tudi po pošti, na obrazcu, ki ga
objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
(4) Predpisan izmenjevalni format za pošiljanje podatkov
v evidenco trga nepremičnin iz prvega in drugega odstavka
tega člena objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
(5) Prodajalci, najemodajalci in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se morajo za uporabo spletne aplikacije registrirati na
podlagi veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga je
izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji.
IV. NAČIN VODENJA IN VZDRŽEVANJA EVIDENCE
TRGA NEPREMIČNIN
8. člen
(vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin)
(1) Evidenca trga nepremičnin se vodi kot računalniška
baza podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih
poslih.
(2) V evidenci trga nepremičnin se vodijo podatki o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih, ki jih pošljejo
osebe iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma
osebe iz 6. člena tega pravilnika, in podatki, ki se v skladu s
4. členom tega pravilnika vodijo v evidenci trga nepremičnin in
niso navedeni v 5. in 6. členu tega pravilnika.
(3) Podatke, ki se v skladu s 4. členom tega pravilnika
vodijo v evidenci trga nepremičnin in niso navedeni v 5. in
6. členu tega pravilnika, na podlagi identifikacijskih oznak parcel, stavb in delov stavb prevzame geodetska uprava iz registra
nepremičnin.
(4) Podatki se v evidenci trga nepremičnin vodijo po stanju, kot so bili poslani, oziroma po stanju v času prevzema iz
registra nepremičnin.
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(5) Evidenca trga nepremičnin se vzdržuje na podlagi
novih podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih
poslih, in novih prevzetih podatkov iz registra nepremičnin.
9. člen
(zagotavljanje javnosti podatkov iz evidence trga nepremičnin
z vpogledom prek spletnega portala)
(1) Z brezplačnim vpogledom prek spletnega portala se
zagotavlja javnost naslednjih podatkov iz evidence trga nepremičnin:
– za kupoprodajne pravne posle, ki so izvedeni na prostem trgu ali na javni dražbi: podatki o cenah in prodanih površinah, vrstah nepremičnin in času sklenitve pogodbe;
– za najemne pravne posle, ki so izvedeni na prostem
trgu: podatki o najemninah in oddanih površinah, vrstah oddanih površin, začetku in trajanju najema.
(2) Javnost podatkov iz prejšnjega odstavka se zagotavlja za podatke o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih, ki
so sklenjeni v tekočem koledarskem letu ali so bili sklenjeni v
preteklih treh letih.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin
v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 87/11).
Št. 007-171/2012
Ljubljana, dne 3. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0051
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
Soglašam!
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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PRILOGA 1

OPISI PODROBNEJŠIH PODATKOV, KI SE VODIJO V EVIDENCI
TRGA NEPREMIČNIN
- čas najema je podatek o tem, ali je najemno razmerje sklenjeno za določen ali za
nedoločen čas;
- datum prenehanja najema je podatek o tem, kdaj sklenjeno najemno razmerje
preneha veljati;
- datum sklenitve pogodbe je datum podpisa kupoprodajne ali najemne pogodbe obeh
pogodbenih strank. Če datuma podpisa obeh pogodbenih strank nista istovetna, se
upošteva datum podpisa stranke, ki je podpisala pogodbo zadnja;
- datum začetka najema je podatek o tem, kdaj začne sklenjeno najemno razmerje
veljati;
- državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank je podatek o državljanstvu
oziroma državi sedeža pogodbene stranke;
- gradbena faza je podatek o tem, v kateri gradbeni fazi je izgradnja stavbe, če je
predmet kupoprodajnega pravnega posla del stavbe v nedokončani stavbi;
- ime katastrske občine je ime katastrske občine kot je evidentirano v zemljiškem
katastru. Ime katastrske občine je poimenovanje posamezne katastrske občine in ni
enolična oznaka;
- leto izgradnje stavbe je podatek kot se v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin
vodi v registru nepremičnin;
- leto izgradnje dela stavbe je podatek o letu, ko je bila stavba, v kateri je del stavbe, ki
je predmet kupoprodajnega pravnega posla, zgrajena;
- nadstropje dela stavbe je številka nadstropja, v katerem se nahaja del stavbe, ki je
predmet kupoprodajnega pravnega posla;
- naslov dela stavbe je podatek kot se v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin
vodi v registru nepremičnin;
- občina je podatek iz registra prostorskih enot o imenu občine, v kateri se nahaja
pretežno število parcel, stavb oziroma delov stavb, ki so bile predmet posameznega
pravnega posla;
- oddana površina je skupna oddana površina izražena v m² brez uporabe korekcijskih
faktorjev, za vrsto oddane površine, za katero se dogovorita pogodbeni stranki in za
katero velja pogodbena najemnina;
- opremljenost oddane površine je podatek, ali je oddana površina, ki je predmet
najemnega pravnega posla, opremljena ali ne;
- parcelna številka je skupaj s šifro katastrske občine identifikacijska oznaka parcele, ki
enolično označuje parcelo;
- podatek o davku na dodano vrednost je podatek o tem, ali pogodbena cena oziroma
pogodbena najemnina vključuje davek na dodano vrednost;
- podatek o obratovalnih stroških je podatek o tem, ali najemnina vključuje obratovalne
stroške ali ne;
- podatek o prenosu stavbne pravice za stavbo je podatek o tem, ali je predmet
kupoprodajnega pravnega posla prenos stavbne pravice za zgrajeno stavbo;
- podatek o stavbni pravici na parceli je podatek, ki za kupoprodajni pravni posel pove,
ali je predmet posla parcela, ki je obremenjena s stavbno pravico, oziroma ali je predmet
posla ustanovitev stavbne pravice oziroma prenos stavbne pravice za nezgrajene stavbe;
- podatek o stopnji davka na dodano vrednost je podatek o stopnji, po kateri je bil
obračunan davek na dodano vrednost;
- podatki o kupcu so:
a) če je fizična oseba: ime in priimek, naslov, EMŠO,
b) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik: ime ali naziv, naslov, matična številka;
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- podatki o najemodajalcu so:
a) če je fizična oseba: ime in priimek, naslov, EMŠO,
b) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik: ime ali naziv, naslov, matična številka;
- podatki o najemojemalcu so:
a) če je fizična oseba: ime in priimek, naslov, EMŠO,
b) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik: ime ali naziv, naslov, matična številka;
- podatki o prodajalcu so:
a) če je fizična oseba: ime in priimek, naslov, EMŠO,
b) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik: ime ali naziv, naslov, matična številka;
- pogodbena cena je cena, ki je navedena v pogodbi. V primeru pogodbe o finančnem
lizingu nepremičnine podatek o pogodbeni ceni ne vključuje stroškov financiranja;
- pogodbena najemnina je podatek o višini najemnine iz pogodbe, na mesec ali na
kvadratni meter oddane površine na mesec;
- površina dela stavbe je podatek kot se v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin
vodi v registru nepremičnin;
- površina parcele je podatek kot se v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin vodi
v registru nepremičnin;
- pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank je podatek o obliki organiziranja
pogodbene stranke ali navedba, da je pogodbena stranka fizična oseba;
- prodana površina je površina dela stavbe, ki je predmet kupoprodajnega pravnega
posla in za katero velja pogodbena cena, izražena v m2 brez uporabe korekcijskih
faktorjev;
- prodani delež dela stavbe je podatek, kolikšen delež dela stavbe je bil prodan, kadar
predmet kupoprodajnega pravnega posla ni bila celotna stavba ali del stavbe, izražen z
ulomkom (npr. ½, 12/40, …);
- prodani delež parcele je podatek, kolikšen delež parcele je bil prodan, kadar predmet
kupoprodajnega pravnega posla ni bila celotna parcela, izražen z ulomkom (npr. ½,
12/40, …);
- ročnost stavbne pravice je podatek o preostalem trajanju stavbne pravice od datuma
sklenitve pogodbe, izražen na leto natančno;
- starost trajnega nasada je podatek o povprečni starosti prodanega trajnega nasada na
parceli, z upoštevanjem nasaditev in obnov, v letih v času sklenitve kupoprodajnega
pravnega posla;
- šifra katastrske občine je podatek o oznaki katastrske občine, ki je administrativna
enota za vodenje podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb. Šifra katastrske občine
enolično določa katastrsko občino v Republiki Sloveniji;
- številka dela stavbe je skupaj s šifro katastrske občine in številko stavbe
identifikacijska oznaka dela stavbe, ki enolično označuje del stavbe. Vsaka stavba ima
vsaj en del stavbe;
- številka stavbe je skupaj s šifro katastrske občine identifikacijska oznaka stavbe, ki
enolično označuje stavbo;
- trajanje najema je razlika med datumom prenehanja najema in datumom začetka
najema, izražena na mesec natančno, če najemo razmerje ni sklenjeno za nedoločen
čas;
- uporabna površina dela stavbe je podatek kot se v skladu s predpisi o evidentiranju
nepremičnin vodi v registru nepremičnin;
- vrsta kupoprodajnega pravnega posla je podatek o vrsti sklenjenega kupoprodajnega
pravnega posla po načinu prodaje;
- vrsta najemnega pravnega posla je podatek o vrsti sklenjenega najemnega pravnega
posla po načinu najema glede na vrsto najemnine (tržna ali netržna);
- vrsta oddane površine je vrsta oddane površine glede na namen najema, za katero
sta se dogovorili pogodbeni stranki in za katero velja pogodbena najemnina;
- vrsta dela stavbe je podatek o vrsti dela stavbe, glede na namen kupoprodaje za
katerega sta se dogovorili pogodbeni stranki in za katerega velja pogodbena cena;

-8-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

68 / 7. 9. 2012 /

Stran

- vrsta trajnega nasada je podatek o pretežni vrsti trajnega nasada, ki je na parceli, ki je
predmet kupoprodajnega pravnega posla;
- vrsta zemljišča je podatek o vrsti prodane parcele glede na namen kupoprodaje, za
katerega sta se dogovorili pogodbeni stranki in za katerega velja pogodbena cena.
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Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec avgust 2012

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10
– ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US,
105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) objavlja
minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2012
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10
– odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11
– ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o izračunu povprečne
donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni
list RS, št. 120/05, 66/08, 23/11 in 6/12), za mesec avgust 2012
znaša 1,56 % na letni ravni oziroma 0,13 % na mesečni ravni.
Št. 4021-8/2012/6
Ljubljana, dne 20. avgusta 2012
EVA 2012-1611-0148
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

BANKA SLOVENIJE
2657.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih
pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
(Uradni list RS, št. 81/11 in 93/11) se besedilo prvega odstavka
poglavja 1 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Banka Slovenije s tem sklepom določa pravila za izvajanje denarne politike v povezavi s:
– Smernico Evropske centralne banke z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (ECB/2011/14) in njenimi spremembami (v nadaljevanju:
smernica) ter Splošno dokumentacijo o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (v nadaljevanju: Splošna
dokumentacija), ki jo je izdala Evropska centralna banka (v
nadaljevanju: ECB) in ki je priloga k smernici; in
– Smernico Evropske centralne banke z dne 2. avgusta
2012 o začasnih dodatnih ukrepih o operacijah refinanciranja Eurosistema in primernostjo zavarovanja ter o spremembi
Smernice ECB/2007/9 (ECB/2012/18).«

Uradni list Republike Slovenije
2. Za poglavjem 4 se doda poglavje 4 (A), ki se glasi:
»4 (A) ZAČASNA MOŽNOST PREKINITVE ALI SPREMEMBE POGOJEV OPERACIJ DOLGOROČNEJŠEGA REFINANCIRANJA
Ne glede na določbe točke 4.3 tega sklepa lahko Eurosistem odloči, da smejo nasprotne stranke pod določenimi
pogoji pred zapadlostjo prekiniti ali znižati znesek določenih
operacij dolgoročnejšega refinanciranja. Ti pogoji se objavijo v
najavi zadevne avkcije ali v drugi obliki, ki jo Eurosistem šteje
za primerno.«
3. V drugem odstavku točke 5.1.1.1 se beseda »KNVP«
nadomesti z besedo »KNPVP«.
4. V drugi alineji točke (c) prvega odstavka točke 5.3.1 in v
drugi alineji točke (b) točke 5.3.2.1 se besedilo »po neizpolnitvi
obveznosti« nadomesti z besedilom »po neplačilu obveznosti«.
5. Besedilo prvega odstavka točke 5.3.3.2 se nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
»Vir ICAS sestoji iz tistih internih bonitetnih sistemov
nacionalnih centralnih bank, ki jih je Eurosistem potrdil kot
primerne. Vsak ICAS je podvržen spremljanju zanesljivosti,
skladno z določbami točke 5.3.4 tega sklepa.«
6. Za poglavjem 5 se doda poglavje 5 (A), ki se glasi:
»5 (A) DODATNO ZAČASNO PRIMERNO FINANČNO
PREMOŽENJE ZA ZAVAROVANJE TERJATEV EUROSISTEMA
Dodatno začasno primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev Eurosistema lahko nasprotne stranke uporabljajo le začasno, dokler Svet ECB ne odloči drugače.
5 (A). 1 DODATNI LISTINJENI VREDNOSTNI PAPIRJI
Poleg listinjenih vrednostnih papirjev, ki so primerni v
skladu s poglavjem 5 tega sklepa, so za zavarovanje terjatev
Eurosistema primerni tudi listinjeni vrednostni papirji, ki ne
zadostijo kriterijem primernosti iz točke 5.3.1 tega sklepa o
visokih bonitetnih standardih, ki veljajo za listinjene vrednostne papirje, vendar le pod pogojem, da izpolnjujejo vse ostale
pogoje iz tega sklepa za listinjene vrednostne papirje in imajo
dve bonitetni oceni najmanj »trojni B«, in sicer ob izdaji in kadar
koli kasneje. »Trojni B« pomeni dolgoročno bonitetno oceno
»Baa3«, ki jo dodeli Moody's, »BBB-«, ki jo dodelita Fitch in
Standard & Poor's, ali »BBB«, ki jo dodeli DBRS. Zadostiti
morajo tudi vsem naslednjim zahtevam:
(a) premoženje v kritnem skladu, ki ustvarja denarni tok
in je podlaga listinjenih vrednostnih papirjev, pripada eni od naslednjih vrst finančnega premoženja: (i) stanovanjske hipoteke;
(ii) posojila malim in srednje velikim podjetjem; (iii) hipoteke na
poslovnih nepremičninah; (iv) posojila za nakup avtomobila; (v)
lizing in (vi) potrošniško financiranje;
(b) kritni sklad, ki ustvarja denarni tok, ne sme biti iz različnih vrst premoženja;
(c) premoženje v kritnem skladu, ki ustvarja denarni tok in
je podlaga listinjenih vrednostnih papirjev, ne vsebuje posojil,
ki so:
(i) ob izdaji listinjenega vrednostnega papirja slaba
posojila;
(ii) slaba posojila ob njihovem prenosu v kritni sklad
v času do dospetja listinjenega vrednostnega papirja, z npr.
zamenjavo ali nadomestitvijo premoženja v kritnem skladu, ki
ustvarja denarni tok, ali
(iii) kadarkoli: strukturirana, sindicirana ali posojila s
finančnim vzvodom;
(d) dokumentacija listinjenih vrednostnih papirjev mora
vsebovati določbe o neprekinjenosti servisiranja.
Za listinjene vrednostne papirje iz prvega odstavka tega
poglavja, ki imajo dve bonitetni oceni najmanj »enojni A«, se
uporablja odbitek pri vrednotenju v višini 16 %.
Za listinjene vrednostne papirje iz prvega odstavka
tega poglavja, ki nimajo dveh bonitetnih ocen najmanj »enojni A«, se uporabljajo naslednji odbitki pri vrednotenju: (a) za
listinjene vrednostne papirje, zavarovane s hipotekami na
poslovnih nepremičninah, se uporablja odbitek v višini 32 %,
(b) za vse ostale listinjene vrednostne papirje se uporablja
odbitek v višini 26 %.
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Listinjenega vrednostnega papirja, ki je primeren po prvem odstavku tega poglavja, nasprotna stranka ne sme predložiti v zavarovanje, če sama ali katera koli tretja oseba, ki je z
njo v tesni povezavi, zagotavlja obrestno zaščito v zvezi s tem
listinjenim vrednostnim papirjem.
Banka Slovenije lahko sprejme v zavarovanje terjatev
Eurosistema listinjene vrednostne papirje, pri katerih premoženje v kritnem skladu vključuje stanovanjske hipoteke ali
posojila malim in srednje velikim podjetjem ali oboje, ter ki ne
izpolnjujejo zahtev o visokih bonitetnih standardih iz poglavja
5.3.1 tega sklepa in zahtev iz točk (a) do (d) prvega odstavka
in četrtega odstavka te točke, sicer pa izpolnjujejo vse kriterije
primernosti iz tega sklepa, ki veljajo za listinjene vrednostne
papirje, in imajo dve bonitetni oceni najmanj »trojni B«. Takšni
listinjeni vrednostni papirji so omejeni na tiste, ki so bili izdani
pred 20. junijem 2012, zanje pa se uporablja odbitek pri vrednotenju v višini 32 %.
Za namene te točke:
(1) »stanovanjska hipoteka« vključuje, poleg stanovanjskih hipotekarnih posojil, tudi z jamstvom zavarovana stanovanjska posojila (brez hipoteke na nepremičnini), če je jamstvo
izplačljivo takoj ob neplačilu obveznosti. Takšno jamstvo se
lahko zagotovi v različnih pogodbenih oblikah, vključno z zavarovalnimi pogodbami, pod pogojem, da ga da oseba javnega
sektorja ali finančna institucija pod javnim nadzorom. Bonitetna
ocena garanta za namene teh jamstev mora ves čas trajanja
transakcije dosegati stopnjo kreditne kvalitete 3 na usklajeni
lestvici bonitetnih ocen Eurosistema;
(2) pomenita »malo podjetje« in »srednje veliko podjetje«
subjekt, ne glede na njegovo pravno obliko, ki se ukvarja z ekonomsko aktivnostjo, in ta subjekt kot samostojen subjekt ali, v
primeru, da je del konsolidirane skupine, konsolidirana skupina
poroča o letni prodaji, nižji od 50 milijonov EUR;
(3) »slabo posojilo« vključuje posojila, pri katerih je zamuda s plačilom obresti ali glavnice enaka ali večja od 90 dni in
je pri dolžniku nastopil dogodek neplačila, kakor je opredeljen
v točki 44 v Prilogi VII k Direktivi 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja
in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, ali kadar obstajajo
utemeljeni razlogi za dvom v to, da bo plačilo v celoti izvedeno;
(4) »strukturirano posojilo« pomeni strukturo, ki vključuje
podrejena bančna posojila;
(5) »sindicirano posojilo« pomeni posojilo, ki ga da skupina posojilodajalcev v sindikatu za posojanje;
(6) »posojilo s finančnim vzvodom« pomeni posojilo, ki se
odobri družbi, ki ima že znatno stopnjo zadolženosti, na primer
za financiranje odkupa ali prevzema, kjer se posojilo uporabi
za nakup deleža družbe, ki je hkrati dolžnik pri tem posojilu;
(7) »določbe o neprekinjenosti servisiranja« pomenijo določbe v pravni dokumentaciji listinjenega vrednostnega papirja, ki
zagotavljajo, da zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca servisiranja ne pride do prenehanja servisiranja, ter vključujejo pravila,
kdaj se sproži imenovanje nadomestnega izvajalca servisiranja,
ter okviren akcijski načrt, v katerem so opredeljeni operativni koraki, ki jih je treba izvesti po imenovanju nadomestnega izvajalca
servisiranja, in način prenosa upravljanja posojil.
5 (A). 2 DODATNA BANČNA POSOJILA
Banka Slovenije se lahko odloči, da v zavarovanje terjatev
Eurosistema sprejema bančna posojila, ki ne izpolnjujejo kriterijev primernosti Eurosistema. O tej odločitvi bo Banka Slovenije
posebej obvestila nasprotne stranke.
Če se Banka Slovenije odloči za sprejemanje bančnih
posojil v skladu s predhodnim odstavkom, posebej določi kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj teh bančnih
posojil tako, da opredeli odstopanja od zahtevanih kriterijev primernosti Eurosistema iz tega sklepa. Takšni kriteriji primernosti
in ukrepi za obvladovanje tveganj morajo vsebovati kriterij, da
posojilno pogodbo ureja slovensko pravo. Kriterije primernosti
in ukrepe za obvladovanje tveganj mora predhodno odobriti
Svet ECB. O teh kriterijih Banka Slovenije posebej obvesti
nasprotne stranke.
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V izjemnih primerih lahko Banka Slovenije, ob predhodni
odobritvi Sveta ECB, sprejema bančna posojila, za katere je
kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj, v skladu
s prvim in drugim odstavkom te točke, sprejela druga NCB in
posojilno pogodbo ureja pravo katerekoli druge države članice
EU z izjemo Slovenije.
Druga NCB zagotavlja podporo Banki Slovenije, ko ta
sprejema bančna posojila v skladu s prvim odstavkom te točke
le, če je sklenjen bilateralen dogovor med Banko Slovenije in
drugo NCB in ga je Svet ECB predhodno odobril.
5 (A). 3 DOLOČENE BANČNE OBVEZNICE Z JAMSTVOM
Nasprotna stranka v zavarovanje terjatev Eurosistema
ne sme predložiti bančnih obveznic z jamstvom osebe javnega
sektorja iz EGP, ki je upravičena do odmerjanja davkov, ki jih
je izdala sama, ali takšnih obveznic, izdanih s strani pravne
osebe, s katero je nasprotna stranka v tesni povezavi, če bi s
tem presegla nivo uporabe teh obveznic za zavarovanje Eurosistema na dan 3. 7. 2012.
V izjemnih primerih lahko Svet ECB odloči o odstopanjih od zahteve iz prejšnjega odstavka. Prošnji za odstopanje
mora biti priložen načrt financiranja nasprotne stranke, ki zanj
zaprosi.«
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 14. 9.
2012.
Ljubljana, dne 4. septembra 2012
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
mag. Janez Fabijan l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2658.

Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES)
št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih
omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1775/2005

Na podlagi drugega odstavka 31. člena ter devetega
odstavka 31.e člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11
– Odl. US in 10/12) PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-10/201210/346, z dne 30. 7. 2012, izdaja

PRAVILA
o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009
o pogojih za dostop do prenosnih omrežij
zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1775/2005
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se določajo pravila in postopek za izvajanje
Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in sveta z
dne 13. julij 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij
zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005
(UL L, št. 211, z dne 14. 8. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu:
uredba).
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2. člen
S tem aktom se ureja:
– metoda vstopno-izstopnih točk,
– trgovanje z zmogljivostmi na primarnem ter na sekundarnem trgu,
– kratkoročne storitve, ki jih ponuja operater prenosnega
sistema,
– objave informacij.
3. člen
Izrazi v teh pravilih imajo enak pomen kot v uredbi, Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, v kolikor v nadaljevanju niso opredeljeni drugače:
– delovni dan: vsi dnevi razen sobot in nedelj ter praznikov in dela prostih dni, kot jih določa zakon;
– dolgoročne storitve: so storitve, ki jih operater prenosnega sistema ponuja za obdobje enega leta ali več;
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin
za lastno rabo;
– kratkoročne storitve: so storitve, ki jih operater prenosnega sistema ponuja za obdobje krajše od enega leta;
– neizkoriščena zmogljivost: je zagotovljena zmogljivost,
ki jo je uporabnik sicer pridobil v okviru pogodbe o prenosu,
vendar njene uporabe ni napovedal do poteka roka, določenega s pogodbo, z zakonom ali podzakonskim aktom;
– operater prenosnega sistema: je pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina;
– pogodba o prenosu: je pogodba, ki jo je operater prenosnega sistema sklenil z uporabnikom z namenom izvajati
prenos zemeljskega plina;
– pogodbena prezasedenost: je stanje, ko je povpraševanje po zagotovljeni zmogljivosti večje od tehnične zmogljivosti
prenosnega sistema;
– prekinljiva zmogljivost: je prenosna zmogljivost, ki jo
operater prenosnega sistema lahko prekine v skladu s pogoji,
določenimi v pogodbi o prenosu;
– prekinljive storitve: so storitve, ki jih v zvezi s prekinljivo
zmogljivostjo ponuja operater prenosnega sistema;
– prenosni sistem: je prenosno plinsko omrežje od proizvajalca oziroma povezave s sosednjimi prenosnimi omrežji do
distribucijskega omrežja ali do uporabnikov;
– primarni trg: je trg, na katerem operater prenosnega
sistema trguje neposredno z zmogljivostjo;
– razpoložljiva zmogljivost: je tisti del tehnične zmogljivosti, ki ni dodeljena in je v tem trenutku še vedno na razpolago
v sistemu;
– sekundarni trg: je trg zmogljivosti, s katerimi se trguje
drugače kot na primarnem trgu;
– uporabnik: je uporabnik prenosnega sistema, ki je pravna ali fizična oseba, ki dobavlja zemeljski plin v prenosni sistem ali ki se ji dobavlja zemeljski plin iz prenosnega sistema
oziroma operater distribucijskega sistema zemeljskega plina;
– zagotovljena zmogljivost: je prenosna zmogljivost zemeljskega plina, za katero operater prenosnega sistema s
pogodbo jamči, da se ne prekinja;
– zagotovljene storitve: so storitve, ki jih v zvezi z zagotovljeno zmogljivostjo ponuja operater prenosnega sistema;
– vstopna točka (prevzemno mesto): je točka na prenosnem sistemu, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi
pogodbe o prenosu prevzame v prenos količine zemeljskega
plina za uporabnika;
– vstopna zmogljivost: je za uporabnika v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne
točke;
– izstopna točka (predajno mesto): je točka na prenosnem
sistemu, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu preda uporabniku zemeljski plin;
– izstopna zmogljivost: je za uporabnika v pogodbi o
prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke.
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II. METODA VSTOPNO-IZSTOPNIH TOČK
4. člen
Operater prenosnega sistema na primarnem trgu prodaja
pravice do uporabe zmogljivosti s sklepanjem dolgoročnih in
kratkoročnih pogodb o prenosu, ločeno in neodvisno na vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema.
S sklenitvijo pogodbe o prenosu za določeno vstopno
točko pridobi uporabnik pravico, da operater prenosnega sistema na vstopni točki, določeni s pogodbo o prenosu, od njega
prevzame zemeljski plin.
S sklenitvijo pogodbe o prenosu za določeno izstopno
točko pridobi uporabnik pravico, da mu operater prenosnega
sistema na izstopni točki, določeni s pogodbo o prenosu preda
zemeljski plin.
Uporabnik oziroma tretji, katerega je uporabnik za to pooblastil, lahko sklene pogodbo o prenosu za določeno izstopno
točko, če ima za predmetno izstopno točko sklenjeno pogodbo
o priključitvi z operaterjem prenosnega sistema oziroma ima s
skleniteljem pogodbe o priključitvi sklenjen drug pravni posel,
na podlagi katerega lahko uporablja to izstopno točko.

III. TRGOVANJE Z ZMOGLJIVOSTMI
1. Trgovanje z zmogljivostmi na primarnem trgu
5. člen
Operater prenosnega sistema na primarnem trgu prodaja
pravice do zmogljivosti s sklepanjem:
– dolgoročnih pogodb o prenosu (za obdobje enega leta
ali več) in
– kratkoročnih pogodb o prenosu,
pri čemer so lahko sklenjene za:
– zagotovljene zmogljivosti ali
– za prekinljive zmogljivosti.
Storitve, ki jih operater prenosnega sistema ponuja na
primarnem trgu, se obračunajo v skladu z aktom, ki ureja obračun omrežnine.
6. člen
Operater prenosnega sistema v okviru izvajanja nalog
upravljanja prenosnega sistema spremlja in nadzoruje napovedano uporabo prenosnih zmogljivosti z zakupljenimi zagotovljenimi prenosnimi zmogljivostmi.
Če ostane zmogljivost, ki je dodeljena uporabnikom s pogodbami o prenosu za zagotovljene zmogljivosti neizkoriščena,
in če nastopi pogodbena prezasedenost in operater prenosnega sistema prejme vlogo za dostop do prenosnega sistema, ki
ji ne more ugoditi s ponudbo zagotovljene zmogljivosti, lahko
operater prenosnega sistema neizkoriščeno zmogljivost ponudi
kot prekinljivo zmogljivost.
Z uporabnikom, ki je podal vlogo iz drugega odstavka
tega člena za dostop do prenosnega sistema, operater prenosnega sistema sklene pogodbo o prenosu za prekinljive zmogljivosti. Le-ta je lahko prekinjena vsak obračunski dan, glede
na zahteve uporabnika, ki ima sklenjeno pogodbo o prenosu
za zagotovljene zmogljivosti.
V primeru, da uporabnik, ki je izkoriščal zagotovljeno pogodbeno zmogljivost le delno, obvesti operaterja prenosnega
sistema, da bo povečal uporabo zmogljivosti v okviru sklenjene
pogodbe o prenosu za zagotovljene zmogljivosti, operater prenosnega sistema delno ali v celoti prekine novemu uporabniku
prenos zemeljskega plina po pogodbi o prenosu za prekinljive
zmogljivosti.
V primeru prenosa neizkoriščene zmogljivosti zaradi
pogodbene prezasedenosti iz enega uporabnika na drugega
uporabnika in v primeru realizacije prekinitve pogodbe za prekinljive zmogljivosti, operater prenosnega sistema ne odgovarja
za eventualne škodne posledice na strani uporabnikov.
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7. člen
Operater prenosnega sistema izvede prekinitev prekinljivih zmogljivosti po metodi sorazmernega zmanjševanja
(metoda pro rata). V primeru potrebe po izvedbi prekinitve,
se prekinitev vsake prekinljive pogodbe izvede sorazmerno
z nominiranim deležem pretoka, ki ga le-ta predstavlja v vsoti
nominacij vseh prekinljivih pogodb.
2. Trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu
8. člen
Uporabniki, ki imajo s pogodbo o prenosu z operaterjem
prenosnega sistema zakupljeno zmogljivost, lahko pogodbeno
zmogljivost, ki je ne izkoriščajo, prodajo na sekundarnem trgu,
in sicer tako:
– da jo dajo v podzakup ali
– da jo ponovno prodajo (prenos pogodbe o prenosu).
Na sekundarnem trgu se trguje v skladu s tem aktom po
tržno dogovorjenih cenah ter v okviru pravic in obveznosti s
katerimi uporabniki razpolagajo, razen v primerih iz 11. člena.
Uporabniki lahko na sekundarnem trgu s sklenitvijo pogodbe o podzakupu izstopnih točk v Republiki Sloveniji pridobivajo pravice le, če imajo z operaterjem prenosnega sistema
sklenjeno pogodbo o prenosu, s katero je dogovorjena dnevna
zakupljena zmogljivost vsaj v višini 24 kratnika minimalnega
urnega odjema, kot je določen s Pogodbo o priključitvi za
predmetno merilno mesto.
V kolikor je s pogodbo o priključitvi dogovorjen pogoj
uporabe priključka, ki ga je potrebno šteti za izstopno točko, v
določenem obsegu in trajanju, se šteje ta pogoj za izpolnjen,
v kolikor ima uporabnik z operaterjem prenosnega sistema za
predmetno izstopno točko sklenjeno eno ali več pogodb o prenosu, v skupnem obsegu in trajanju, kot je določen s pogodbo o
priključitvi. Pogoj uporabe po pogodbi o priključitvi ni izpolnjen,
če si uporabnik del ali celoten obseg zmogljivosti za predmetno
izstopno točko zagotovi s sklenitvijo pogodbe o podzakupu na
sekundarnem trgu. V kolikor uporabnik oceni, da bi lahko pogoj
iz pogodbe o priključitvi izpolnil v daljšem časovnem obdobju,
lahko operaterju prenosnega sistema predlaga sklenitev aneksa k pogodbi o priključitvi, pri tem pa mora biti predlagano
časovno obdobje enako ali krajše od petih let.
9. člen
Uporabnik, ki ima del pogodbeno dogovorjene zmogljivosti neizkoriščene, lahko le-to odda v podzakup na sekundarnem trgu tako, da sklene pogodbo o podzakupu, pri tem pa
ostane njegova pogodba o prenosu z operaterjem prenosnega
sistema v veljavi.
Uporabnik, ki je zmogljivost dal v podzakup, mora najkasneje v petnajstih dneh po sklenitvi pogodbe o podzakupu,
vendar ne kasneje kot sedem dni pred začetkom izvajanja
le-te, o tem obvestiti operaterja prenosnega sistema tako, da
mu posreduje fotokopijo pogodbe o podzakupu, pri čemer v
tej pogodbi lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj
poslovno občutljive podatke. Operater prenosnega sistema
realizira pogodbo o podzakupu pod pogojem, da je sklenjena
skladno z določili tega člena.
Uporabnik, ki daje zmogljivosti v podzakup, mora operaterju prenosnega sistema o podzakupniku posredovati vse
podatke, ki jih operater prenosnega sistema potrebuje za izpolnjevanje obveznosti trošarinske in carinske zakonodaje.
10. člen
V primeru ponovne prodaje zmogljivosti na sekundarnem
trgu uporabnik (prenosnik) v celoti prenese pogodbo o prenosu, ki jo ima sklenjeno z operaterjem prenosnega sistema na
tretjo osebo (prevzemnik), tako da postane prevzemnik imetnik
vseh njegovih pravic in obveznosti iz pogodbe o prenosu ter
namesto prenosnika vstopi v pravno razmerje z operaterjem
prenosnega sistema.
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Uporabnik, ki ponovno prodaja zmogljivosti, mora pred
sklenitvijo pravnega posla pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predlogu sporazuma o prenosu pogodbe o
prenosu. Pri predložitvi predloga sporazuma lahko prikrije
podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive
podatke.
Operater prenosnega sistema na podlagi obvestila iz
drugega odstavka v roku osmih dni pisno potrdi ali zavrne ponovno prodajo zmogljivosti. Po preteku tega roka se šteje, da
je bila s strani operaterja prenosnega sistema izdana potrditev
za ponovno prodajo.
Uporabnik sme skleniti sporazum o prenosu pogodbe o
prenosu le, če operater prenosnega sistema pravni posel potrdi
skladno s prejšnjim odstavkom.
Prenos pogodbe o prenosu je veljaven le na podlagi potrditve operaterja prenosnega sistema iz četrtega odstavka ter
začne veljati po prejemu te potrditve.
Operater prenosnega sistema lahko zavrne potrditev
predvsem iz naslednjih razlogov:
– zaradi napak pri sklenitvi pogodbe,
– če nastane dvom o plačilni sposobnosti uporabnika, ki
pridobiva pravice na sekundarnem trgu, in le-ta ne zagotovi
ustreznih jamstev.
Uporabnik, ki je zmogljivost ponovno prodal, mora najkasneje v 15 dneh po sklenitvi sporazuma o prenosu pogodbe o
prenosu zmogljivosti, vendar ne kasneje kot 7 dni pred začetkom izvajanja le-tega, o tem obvestiti operaterja prenosnega
sistema tako, da mu posreduje fotokopijo sporazuma o prenosu
pogodbe o prenosu zmogljivosti, pri čemer lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
Operater prenosnega sistema realizira prenos pogodbe
o prenosu zmogljivosti pod pogojem, da je sporazum sklenjen
skladno z določili tega člena.
3. Storitev spremembe izstopnih točk v Republiki
Sloveniji na sekundarnem trgu
11. člen
Uporabnik, pri sklepanju pravnih poslov na sekundarnem
trgu, pod pogoji iz tega člena, lahko spremeni posamezne izstopne točke v Republiki Sloveniji, kot so določene s pogodbo
o prenosu.
V tem primeru mora uporabnik, ki sklepa pravni posel na
sekundarnem trgu, pred sklenitvijo pravnega posla, pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predvideni izstopni točki
v Republiki Sloveniji, predvideni višini zakupljene zmogljivosti
in predvidenem datumu začetka in konca prenosa.
Operater prenosnega sistema po prejemu obvestila iz
prejšnjega odstavka, na podlagi preučitve pretočno tlačnih
razmer, v roku treh dni pisno potrdi ali zavrne pravni posel na
sekundarnem trgu, za predvideno izstopno točko in za predviden začetek ter konec trajanja pravnega posla.
Uporabnik sme skleniti pogodbo na sekundarnem trgu le,
če jo operater prenosnega sistema potrdi skladno s prejšnjim
odstavkom, in sicer le v obsegu potrditve.
Uporabnik, ki je z zmogljivostjo trgoval na sekundarnem
trgu, mora najkasneje v petnajstih dneh pred začetkom izvajanja tako sklenjene pogodbe, obvestiti operaterja prenosnega
sistema tako, da mu posreduje fotokopijo pogodbe, pri čemer
lahko v tej pogodbi prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj
poslovno občutljive podatke.
Storitev prenosa izstopnih točk v Republiki Sloveniji na
sekundarnem trgu se obračuna skladno z aktom, ki ureja obračun omrežnine.
12. člen
Z namenom zagotavljanja transparentnosti in nediskriminatornosti pri trgovanju z zmogljivostmi, je pri operaterju prenosnega sistema oblikovan enotni spletni portal, na katerem lahko
vsi ponudniki zmogljivosti in vsi povpraševalci po zmogljivostih
posredujejo svoje ponudbe oziroma povpraševanja.
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Operater prenosnega sistema na spletnem portalu objavi
tudi obvezujoč vzorec pogodbe o podzakupu in sporazuma o
prenosu pogodbe o prenosu. Obvezujoč vzorec lahko pogodbeni stranki dopolnita z dodatnimi določili, ki ne smejo biti v
nasprotju z vsebino obvezujočega vzorca.
Ponudba oziroma povpraševanje mora vsebovati najmanj
naslednje podatke:
– ime in naslov ponudnika oziroma povpraševalca;
– matično številko ponudnika oziroma povpraševalca;
– obdobje opredeljeno z datumom začetka in konca nameravanega podzakupa;
– obseg zmogljivosti, ki se daje v podzakup;
– pri ponudbi za sklenitev sporazuma o prenosu pogodbe
o prenosu, morata biti obdobje in obseg zmogljivosti v ponudbi
opredeljena v celotnem obsegu in za celotno obdobje, kot sta
določena s pogodbo o prenosu zmogljivosti;
– vstopno oziroma izstopno točko;
– rok veljavnosti ponudbe oziroma rok veljavnosti povpraševanja.
Operater prenosnega sistema objavi obrazec za objavljanje povpraševanj oziroma ponudb na spletnem portalu za
trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
IV. KRATKOROČNE STORITVE
1. Splošno
13. člen
Operater prenosnega sistema zagotavlja kratkoročne
storitve vsem uporabnikom,v obdobju med 1. januarjem in
31. decembrom tekočega koledarskega leta, pri čemer lahko začne operater prenosnega sistema sklepati pogodbe o
prenosu za kratkoročne storitve s 16. novembrom prejšnjega
koledarskega leta, vse pa pod pogojem, da obstajajo razpoložljive zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema odobrava kratkoročne storitve v skladu z vrstnim redom prejetih popolnih zahtevkov za
kratkoročni dostop do prenosnega sistema.
14. člen
Operater prenosnega sistema sklepa z uporabniki kratkoročne pogodbe o prenosu v okviru obdobja iz prvega odstavka
4. člena teh pravil za naslednja tipska obdobja:
– mesečno;
– dnevno;
– dan vnaprej.
2. Mesečni zakup prenosnih zmogljivosti
15. člen
Mesečno obdobje je obdobje od prvega do vključno zadnjega dne v koledarskem mesecu. Posamezno mesečno obdobje prične teči s prvim obračunskim dnem meseca in traja do
izteka zadnjega obračunskega dne istega meseca.
Mesečno pogodbo o prenosu sklene uporabnik z operaterjem prenosnega sistema za obdobje enega ali več mesecev
znotraj koledarskega leta, vendar za največ enajst mesecev.
Zainteresirana oseba zaprosi za dostop do sistema najkasneje deset delovnih dni pred začetkom meseca, v katerem
naj bi se prenos izvršil. Operater prenosnega sistema odloči o
dostopu do prenosnega sistema najkasneje pet delovnih dni
po dnevu prejetja vloge. Šteje se, da je operater prenosnega
sistema odobril kratkoročni dostop do prenosnega sistema, ko
je upravičencu do dostopa posredoval v podpis kratkoročno
pogodbo o prenosu z opcijskim rokom dveh delovnih dni od
prejema pogodbe, za podpis pogodbe.
3. Dnevni zakup prenosnih zmogljivosti
16. člen
Dnevno obdobje je obdobje obračunskega dne.
Dnevno pogodbo o prenosu sklene uporabnik z operaterjem prenosnega sistema za obdobje enega ali več dni, vendar
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največ za obdobje, ki je najmanj en dan krajše kot je število
dni v koledarskem mesecu, za katerega se sklepa dnevna
pogodba o prenosu.
Zainteresirana oseba zaprosi za dnevni zagotovljen dostop do sistema najkasneje pet delovnih dni pred dnevom
začetka predvidenega prenosa, ki jo mora operater prenosnega
sistema prejeti do 10. ure dopoldan. Pri tem pa se za dnevni
zagotovljen dostop do sistema ne more zaprositi prej kot trideset dni pred dnevom začetka predvidenega prenosa. Operater
prenosnega sistema odloči o dostopu do prenosnega sistema
najkasneje dva delovna dneva po prejemu vloge. Šteje se, da
je operater prenosnega sistema odobril kratkoročni dostop do
prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval
v podpis kratkoročno pogodbo o prenosu z opcijskim rokom en
delovni dan od prejema pogodbe, za podpis pogodbe.
4. Zakup prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej
17. člen
Poleg pogodb o prenosu določenih s temi pravili, lahko uporabnik z operaterjem prenosnega sistema sklene tudi
okvirno pogodbo, na podlagi katere se lahko zakupi prenosna
zmogljivost tudi za dan vnaprej.
Z okvirno pogodbo se določi: največja možna zakupljena
zmogljivost po tej pogodbi, minimalni vstopni tlak na vstopni
točki v prenosni sistem, izstopni tlak na izstopni točki in dovoljeno odstopanje, največji pretok in najmanjši dovoljeni pretok
zemeljskega plina, način obveščanja operaterja prenosnega
sistema o vseh pričakovanih izrednih povečanjih potreb po
prenosni zmogljivosti, ki so posledica izvajanja predvidenih
vzdrževalnih del, način obračuna, plačilni pogoji, načini zavarovanja plačil, odgovorne osebe za aktiviranje prenosne zmogljivosti, podroben postopek aktiviranja prenosne zmogljivosti
in čas veljavnosti pogodbe. Operater prenosnega sistema na
svoji spletni strani objavi vzorec okvirne pogodbe.
Pogoj za sklenitev okvirne pogodbe je, da ima uporabnik
v trenutku sklenitve veljavno vsaj eno pogodbo o prenosu za
zagotovljene zmogljivosti, ki ni bila sklenjena skladno s tem
členom. Največja možna zakupljena zmogljivost, ki se določi
z okvirno pogodbo, lahko znaša največ 2,5 kratnik zakupljene
zmogljivosti po pogodbi o prenosu za zagotovljene zmogljivosti,
pri čemer mora biti čas veljavnosti okvirne pogodbe v celoti znotraj veljavnosti navedene pogodbe o prenosu. Okvirna
pogodba se praviloma sklepa hkrati s pogodbo o prenosu za
zagotovljene zmogljivosti in v rokih, ki jih pravila določajo za
sklepanje take pogodbe o prenosu, v kolikor pa se ne sklepata sočasno, se glede rokov smiselno uporabljajo določbe
15. člena.
S sklenitvijo okvirne pogodbe se stranki veljavno zavežeta k splošnim pogojem, pod katerimi bodo na njeni podlagi
sklenjene morebitne bodoče, posamezne pogodbe o prenosu.
Vsebina sklenjene okvirne pogodbe je v celoti veljavna in
neodvisna od posameznih pogodb o prenosu, sklenjenih na
njeni podlagi ter je za pogodbeni stranki v celoti in brezpogojno
zavezujoča. Obseg zmogljivosti in čas, za katerega se zakupi
ta zmogljivost, stranki dogovorita s posameznimi pogodbami o
prenosu, sklenjenimi na podlagi okvirne pogodbe. Te pogodbe
so po sklenitvi samostojno zavezujoče.
Zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti predstavlja ponudbo uporabnika za sklenitev pogodbe o prenosu na
podlagi sklenjene okvirne pogodbe. S potrditvijo zahtevka za
aktiviranje prenosne zmogljivosti pa se šteje, da je operater
prenosnega sistema sprejel ponudbo uporabnika ter da je na
podlagi okvirne pogodbe sklenjena pogodba o prenosu za
obseg zmogljivosti ter čas, kot sta bila potrjena na zahtevku za
aktiviranje prenosne zmogljivosti ter pod pogoji in v okviru iz
okvirne pogodbe. V kolikor operater prenosnega sistema zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti potrdi le delno (delna
potrditev je možna za zahtevan obseg zmogljivosti in za čas,
za katerega se zmogljivost zakupi), se šteje, da je v tem delu
ponudbo uporabnika sprejel, v presežku pa jo zavrnil in da je iz
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strani uporabnika vnaprej dana izjava o sprejemu takšne delne
potrditve s strani operaterja prenosnega sistema.
Zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti se lahko
pošlje po pošti (na sedež operaterja prenosnega sistema) ali po
elektronskih komunikacijskih sredstvih (na elektronski naslov
ali faks, ki sta navedena v okvirni pogodbi).
Okvirna pogodba se ne izčrpa s sklenitvijo posameznih
pogodb o prenosu na njeni podlagi. Posamezne pogodbe o
prenosu, sklenjene na podlagi okvirne pogodbe, so lahko sklenjene tudi za ista oziroma prekrivajoča se obdobja, pri čemer
skupna dnevna zakupljena zmogljivost po vseh posameznih
pogodbah o prenosu, sklenjenih na podlagi okvirne pogodbe,
ne sme preseči največje možne dnevne zakupljene zmogljivosti, ki je določena z okvirno pogodbo.
Prenosna zmogljivost določena v okvirni pogodbi se za
dan »D« (obračunski dan) aktivira tako, da prejšnji dan »D-1«
(dan pred obračunskim dnevom) pooblaščena oseba uporabnika posreduje operaterju prenosnega sistema v času, ki je
predviden za napoved uporabe sistema, zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti. Pooblaščena oseba operaterja prenosnega sistema v času, ki je predviden za potrditev napovedi,
pisno potrdi ali zavrne aktiviranje zmogljivosti.
V primeru, da je pooblaščena oseba operaterja prenosnega sistema potrdila aktiviranje, ima uporabnik pravico uporabiti
prenosno zmogljivost v obsegu in času, kot je bil potrjen na
podlagi zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti ter pod
pogoji iz okvirne pogodbe.
Operater prenosnega sistema ne glede na okvirno pogodbo ni dolžan potrditi zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti, v kolikor bi bila s tem ogrožena varnost in zanesljivost
delovanja prenosnega sistema.
Umik zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti nima
učinka po tem, ko ga prejme operater prenosnega sistema.
5. Poročanje v zvezi s kratkoročnimi storitvami
18. člen
Operater prenosnega sistema je dolžan vsako leto, najkasneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto poročati Javni
agenciji Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu:
Agencija) o posameznih sklenjenih kratkoročnih pogodbah o
prenosu. Na zahtevo agencije je operater prenosnega sistema
dolžan posredovati tudi fotokopije sklenjenih kratkoročnih pogodb o prenosu.
V. OBJAVE INFORMACIJ
19. člen
Operater prenosnega sistema zagotavlja objavo informacij skladno z zahtevami uredbe.
Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi vzorec pogodbe o podzakupu in sporazuma o prenosu
pogodbe o prenosu. Vzorec lahko stranki dopolnita z dodatnimi
komercialnimi določili, ki ne smejo biti v nasprotju z vsebino objavljenega vzorca in ki niso relevantna za opravljanje dejavnosti
operaterja prenosnega sistema.
Objavljene informacije so podane na jasen in pregleden
način in so dostopne vsem uporabnikom enako.
20. člen
Podatke iz IV. poglavja mora operater prenosnega sistema arhivirati in hraniti še pet let po objavi.
VI. PREHODNA in KONČNA DOLOČBA
21. člen
Šteje se, da imajo uporabniki, ki imajo z dnem uveljavitve
tega akta z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o dostopu, sklenjene pogodbe o prenosu za vsako vstopno
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točko in za vsako izstopno točko iz prenosnega sistema v
obsegu in pod pogoji sklenjene pogodbe o dostopu.
22. člen
Z dnem začetka uporabe teh pravil prenehajo veljati Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o
pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 49/09).
23. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2013.
Št. PSP-534-SM/TŠ
Ljubljana, dne 19. junija 2012
EVA 2012-2430-0161
PLINOVODI d.o.o.
glavni direktor
Marjan Eberlinc l.r.

2659.

Sistemska obratovalna navodila
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Cankova

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) Občina Cankova kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega ogrevanja na geografskem območju Občine Cankova, po pridobitvi
soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 33-1/2012-12/336, z dnem 31. 5. 2012, izdaja

S I S T E MS K A O B R A T O V A L N A
NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju Občine Cankova (v
nadaljnjem besedilu distributer toplote) za geografsko območje
Občine Cankova.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
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(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bil
ustanovljen režijski obrat.
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distributer toplote:

je izvajalec dejavnosti daljinskega
ogrevanja;

dostop:

uporaba distribucijskega omrežja za
odjem ali oddajo dogovorjene količine
toplote v dogovorjenem časovnem
obdobju;

hišna postaja:

je del toplotne postaje, namenjen
prenosu toplote od priključne postaje
na interne toplotne naprave odjemalca
toplote;

merilna naprava je:

– merilnik toplotne energije na
odjemnem mestu, ki meri dobavljeno
toploto neposredno in na katerem
se odčita količina, ki je osnova za
obračunavanje dobavljene toplote
odjemalcem toplote;

2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega
omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava
teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije

– vodomer na merilnem mestu, ki meri
toploto posredno z merjenjem porabe
količine vode za sanitarno toplo vodo
in na katerem se odčita količina, ki je
osnova za obračunavanje dobavljene
toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode;
odjemalec toplote:

je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi
pisne pogodbe dobavlja toplo
vodo, vročo vodo, paro ali hlad po
distribucijskem omrežju. Odjemalec
toplote je lahko tudi skupina fizičnih
ali pravnih oseb, ki so priključene na
skupno odjemno mesto;

odjemno mesto:

je točka v toplotni postaji, kjer
distributer toplote pod pogoji za
dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje
in kjer odjemalec toplote prevzema
dobavljeno energijo;

prevzemno mesto:

je točka na distribucijskem omrežju,
v kateri distributer toplote na podlagi
pogodbe z uporabnikom prevzame
v distribucijo dogovorjene količine
toplotne energije;

priključitev:

je izvedba fizične povezave
priključnega voda distribucijskega
omrežja na distribucijsko omrežje;

priključna moč:

je nazivna moč internih toplotnih
naprav odjemalca toplote, določena
s projektno dokumentacijo, v skladu
s sistemskimi obratovalnimi navodili
in s tehničnimi zahtevami distributerja
toplote o priključitvi na distribucijsko
omrežje;

priključna postaja:

je del toplotne postaje, kjer odjemalec
toplote prevzame pogodbeno količino
toplote. Na eno priključno postajo je
lahko priključenih več hišnih postaj;

priključni vod:

je vod, ki z energijo oskrbuje
posamezno stavbo in poteka od
priključnega odcepa na glavnem vodu
do toplotne postaje;

toplotna postaja:

je vezni člen med toplotnim omrežjem
(vključno s priključnim vodom)
in internimi toplotnimi napravami
odjemalca toplote. Sestavljena je iz
priključne in hišne postaje in s svojim
delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave;

4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
daljinsko ogrevanje ali
daljinsko hlajenje (v
nadaljnjem besedilu:
daljinsko ogrevanje):

pomeni distribucijo toplote v obliki
pare, vroče vode ali ohlajenih tekočin
iz centralnega proizvodnega vira prek
omrežja do več zgradb ali lokacij
za namene ogrevanja ali hlajenja
prostorov ali za procesno ogrevanje
ali hlajenje, ki se izvaja kot izbirna
lokalna gospodarska javna služba;
distribucija toplotne
je prenos tople vode, vroče vode, pare
energije:
ali hladu po distribucijskem omrežju;
distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode,
vroče vode, pare ali hladu, katerega
predstavlja sistem povezanih naprav,
ki so namenjene distribuciji energije
do priključnega voda oziroma do
odjemnega mesta;
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uporabnik:
varnostni pas
distribucijskega
omrežja:

pravna ali fizična oseba, ki iz
distribucijskega omrežja odjema ali
oddaja toploto v distribucijsko omrežje;
je območje širine 1,0 metra na vsako
stran zunanjega gabarita elementov
distribucijskega omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne
skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega
omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
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– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati
minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja morajo biti nastale spremembe distribucijskega
omrežja geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih
in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov,
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali
v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote
soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Distributer toplote za varno obratovanje distribucijskega
omrežja izvaja naslednje ukrepe:
– spremlja delovanja toplotnih postaj in njihove obratovalne parametre;
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– enkrat mesečno opravi popis dobavljene toplotne energije;
– izven ogrevalne sezone opravi redna vzdrževalna dela
na distribucijskem omrežju ter izvede pregled vseh priključenih
toplotnih postaj;
– izredno kontrolo distribucijskega omrežja na podlagi
suma netesnosti (prekomerna poraba ogrevne vode).
16. člen
Z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja se pred začetkom nove kurilne
sezone izvede pregled celotnega distribucijskega omrežja ter
potrebna preventivna in vzdrževalna dela v toplotnih postajah.
V času letnih remontov se vizualno izvede pregled celotne
trase vodov distribucijskega omrežja zaradi možnih poškodb
omrežja, nastalih zaradi morebitnega posedanja trase vodov,
v zimskem času pa občasen pregled trase zaradi morebitnih
defektov. Izven kurilne sezone se izvede pregled in popravilo
armatur v jaških. Vse merilne naprave se redno vzdržujejo.
8. Časovni razpored sistemske kontrole
distribucijskega omrežja
17. člen
Sistemska kontrola distribucijskega omrežja se izvaja v
naslednjih časovnih razporedih:
– vizualni pregled trase vodov distribucijskega omrežja
izven časa kurilne sezone: enkrat letno;
– vizualni pregled trase vodov distribucijskega omrežja v
času kurilne sezone: enkrat mesečno;
– kontrola merilnih naprav: enkrat letno;
– kontrola obratovanja toplotnih postaj: enkrat letno.
9. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
18. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko se
pričakuje večja poraba toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
19. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede
ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
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mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
21. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije.
O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
22. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja
distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne
odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je nastala kot posledica prekinjene distribucije toplotne energije iz zgoraj omenjenih
vzrokov.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in
nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
11. Ustavitev distribucije toplotne energije
23. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem
v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav, ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
24. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.

10. Izredna in nepredvidena dela
na distribucijskem omrežju

25. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.

20. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,

26. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
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distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
27. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
29. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) Distributer toplote med 15. oktobrom in 15. majem
(ogrevalna sezona) dobavlja toploto za potrebe daljinskega
ogrevanja in zagotavlja potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih naprav.
(3) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan
vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na
distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.
(4) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega morajo biti na vseh
prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
30. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
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3. Zasedenost distribucijskega omrežja
31. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so javni.
(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
32. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
33. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
34. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
35. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
36. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne
energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter
tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
37. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
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38. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Distributer toplote poda na zahtevo investitorja potrebne minimalne pogoje,
ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije, ki je
osnova za pridobitev soglasja od distributerja toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.
39. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja
samo za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer
toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
40. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
41. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
42. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na
samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne
vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature
je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno
temperaturo –16 °C, ki je kot priloga sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 30 °C.
(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 83 °C
pri zunanji temperaturi –16 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
43. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-01/2012
Cankova, dne 23. marca 2012
EVA 2012-2430-0164
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
Priloga
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2660.

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam
aktivnih računovodij

Na podlagi točke 3.1.1. Kodeksa poklicne etike računovodje ter 7. točke drugega odstavka 4. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Strokovni
svet na seji 29. avgusta 2012 sprejel

PRAVILNIK
o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih
računovodij
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za uvrstitev na seznam aktivnih
računovodij in opredeljuje razloge za izbris iz navedenega
seznama.
II. UVRSTITEV NA SEZNAM AKTIVNIH RAČUNOVODIJ
2. člen
Na seznam aktivnih računovodij se lahko uvrsti oseba, ki
a) ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal
potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva računovodja,
b) se s pisno izjavo iz priloge k temu pravilniku Inštitutu
zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks poklicne
etike računovodje (odslej Kodeks) in delovala v skladu s pravili
stroke,
c) se stalno strokovno izobražuje v skladu s tem pravilnikom,
č) na Inštitut vloži pisno zahtevo za uvrstitev na seznam
aktivnih računovodij in ji priloži izjavo iz točke b) tega člena.
3. člen
Inštitut podatke na seznamu objavlja dve leti. Po preteku
tega obdobja ima računovodja pravico zaprositi za ponovno
objavo za naslednje dveletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
Na seznam se vnesejo tile podatki:
a) ime in priimek,
b) elektronski naslov,
c) datum vpisa na seznam in datum izteka objave.
Seznam in spremembe seznama Inštitut objavlja na svoji
spletni strani in v reviji Revizor.
III. DODATNO IZOBRAŽEVANJE
5. člen
Računovodja mora Inštitutu predložiti dokaze, da je opravil program dodatnega izobraževanja, s katerim je pridobil
najmanj 80 ur tega izobraževanja v dveh letih.
Iz dokazil, ki jih računovodja predloži, mora izhajati,
da je najmanj 60 % ur potrebnega dodatnega izobraževanja
pridobil z udeležbo ali predavanjem na raznih oblikah izobraževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur potrebnega
dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izobraževanja na strokovnih področjih, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva
Inštitut.
Če se računovodja zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti
z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotnosti z
dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov), ki traja neprekinjeno
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najmanj šest mesecev, ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahtevano število
ur zmanjša sorazmerno s časom trajanja njegove nezmožnosti
udeleževati se izobraževanja. Prošnji mora predložiti dokazila
o razlogu svoje nezmožnosti.
6. člen
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja
šteje šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen
v publikaciji, se šteje obračunska stran ((število znakov
brez presledkov + število besed): 1.900); za udeležbo na
formalnih oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo visokošolske organizacije, se šteje opravljeni izpit;
za udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut za
pridobitev strokovnih nazivov, se šteje prisotnost na vsaj
75 % predavanj.
7. člen
Računovodja lahko opravi drugo dodatno izobraževanje s
področja revidiranja in revidiranju sorodnih storitev, ki ga uveljavlja za ponovni vpis na seznam aktivnih računovodij,
– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih
ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma
na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Inštituta;
– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih
organizacijah ali z vpisom v izobraževanje za pridobitev naziva,
ki ga organizira Inštitut;
– z objavljanjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov
v domačih ali tujih publikacijah; kot publikacije se za potrebe
tega pravilnika ne štejejo tiste, ki izhajajo pogosteje kot enkrat
mesečno;
– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v
domačih ali tujih publikacijah;
– s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih ustanovi
Strokovni svet Inštituta za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti.
Inštitut prizna dodatno izobraževanje
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da
računovodja predloži originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se glasi nanj, ter dokazilo o trajanju izobraževanja
oziroma dokazilo, da je na izobraževanju sodeloval kot predavatelj, in o trajanju predavanja, pri čemer predloži na vpogled
gradivo o izobraževanju in program izobraževanja;
– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da
računovodja predloži uradno potrdilo o izpitih, opravljenih v
obdobju vpisa na seznam, ki ga je izdala visokošolska organizacija, oziroma uradno potrdilo, da je bil v obdobju vpisa na
seznam na izobraževanju, ki ga organizira Inštitut za pridobitev
nazivov, prisoten vsaj 75 % predvidenih ur izobraževanja;
– iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da
računovodja predloži izvod publikacije, v kateri je bil strokovni
ali znanstveni prispevek objavljen, ter predloži besedilo v elektronski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer
omogoči izračun obračunskih strani; če je računovodja soavtor
prispevka, se število obračunskih strani prizna sorazmerno z
njegovim deležem;
– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da
računovodja predloži seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, ki jih je prebral v obravnavanem obdobju, pri čemer
mora v seznamu navesti naslov prispevka, avtorja ter podatke
o izvodu publikacije, kjer je prispevek dostopen, da se lahko nedvoumno preveri obstoj posameznega prispevka iz seznama;
računovodja lahko na ta način pridobi največ polovico potrebnih
ur dodatnega izobraževanja, priznanih v okviru drugega dodatnega izobraževanja, ki ga prizna Inštitut.
Inštitut lahko po lastni presoji v posameznih primerih
zahteva tudi dodatna dokazila.
Strokovni svet ustanovi posebno komisijo, ki lahko odloči
o skladnosti posameznih oblik dodatnega izobraževanja, ki jih
želi računovodja uveljaviti za podaljšanje objave podatkov, s
tem pravilnikom ter jih ovrednoti z ustreznim številom ur. Odločitve komisija ni dolžna obrazložiti in je dokončna.
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Št.

8. člen
Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja takole:
Oblika dodatnega izobraževanja

Priznano
število ur

ura predavanja na mednarodnem simpoziju
ali konferenci

3,5

ura samostojne izvedbe novega predavanja,
za katero je pripravljeno tudi gradivo

3,5

ura samostojne izvedbe ponovljenega
predavanja, za katero že obstaja gradivo,
ali ura samostojne izvedbe novega
predavanja brez gradiva

3,0

ura sodelovanja pri novem predavanju,
za katero je pripravljeno tudi gradivo

3,0

ura sodelovanja pri ponovljenem predavanju,
za katero že obstaja gradivo,
ali ura sodelovanja pri novem predavanju
brez gradiva

2,5

ura udeležbe na simpoziju, konferenci,
seminarju, delavnici

1,0

opravljen izpit podiplomskega študija

6,0

udeležba na izobraževanju za pridobitev
naziva, ki ga podeljuje Inštitut (več kot
75-odstotna prisotnost na predavanjih)

10,0

obračunska stran avtorja strokovnega
ali znanstvenega prispevka, objavljenega
v tuji ali domači strokovni ali znanstveni
publikaciji

1,0

prebran prispevek v domači ali tuji strokovni
publikaciji

2,0

IV. IZBRIS RAČUNOVODJE S SEZNAMA

vodij:

9. člen
Inštitut izbriše računovodjo s seznama aktivnih računo-

a) če po poteku dveletnega obdobja ne vloži zahteve za
ponovno objavo na seznamu,
b) po poteku dveletnega obdobja, če ne izpolni programa
dodatnega izobraževanja v skladu s pravilnikom,
c) v primeru smrti,
č) če krši Kodeks in pravila stroke, ki se jih je zavezal
spoštovati.
Inštitut izbriše računovodjo iz seznama aktivnih računovodij v primeru iz točke c) najkasneje v 15 dneh od dne, ko izve za
navedeni razlog za izbris, in v primeru iz točke č) najkasneje v
15 dneh od dne, ko Inštitut z pravnomočnim sklepom ugotovi,
da je računovodja kršil Kodeks in/ali pravila stroke, ki se jih je
zavezal spoštovati.
10. člen
V primeru zanemarljive kršitve pravil Kodeksa in/ali pravil
stroke, ki nima škodljivih posledic niti za stranko niti za ugled
strokovnega naziva, lahko Inštitut izjemoma odloči, da se računovodja ne izbriše s seznama, temveč se mu izreče opomin.
Povzetek opomina se, ne da bi se razkrila identiteta kršitelja, objavi na spletni strani Sekcije preizkušenih računovodij
in računovodij.
V. IZBRIS ZARADI KRŠITVE KODEKSA IN/ALI PRAVIL
STROKE
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12. člen
Zahteva mora obsegati
– ime imetnika strokovnega naziva,
– določen opis kršitve ter listinske in druge dokaze ter
– ime, priimek in naslov osebe, ki zahteva uvedbo postopka.
Zahteva se naslovi na Odbor Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij (odslej Odbor).
Inštitut postopka ne začne, če je zahtevo podala anonimna oseba.
13. člen
Odbor zahtevo prouči in ugotovi svojo pristojnost. Odbor
izvede dokaze, za katere meni, da so potrebni zaradi ugotovitve, ali je zatrjevana kršitev podana. Po potrebi Odbor pridobi
dodatne podatke in izvede dodatne dokaze. Po izvedbi dokazov sprejme sklep o uvedbi postopka.
Pomanjkljiva zahteva se lahko vrne prijavitelju, da jo dopolni v roku, ki ga določi Odbor.
Odbor utemeljeno zahtevo pošlje računovodji, da se o njej
pisno izjavi. Pri tem določi rok za izjavo, ki ne sme biti krajši
od 15 dni.
14. člen
Odbor obravnava zahtevo skupaj z izjavo računovodje.
Če je potrebno, izvede dodatne dokaze, ki jih je predlagal
računovodja v izjavi. V primeru, da Odbor ugotovi, da je računovodja kršil Kodeks in/ali pravila stroke, sprejme sklep o izbrisu
s seznama računovodij in ga pošlje računovodji.
Sklep o izbrisu s seznama mora biti obrazložen in mora
obsegati določno navedbo dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja
kršitev Kodeksa in/ali pravil stroke, sklic na del Kodeksa in/ali
pravil stroke, ki naj bi jih računovodja kršil, in dokaze, ki jih je
Odbor izvedel.
Računovodja ima pravico v 30 dneh vložiti pritožbo. V
primeru, da se v pritožbi sklicuje na listinske dokaze, mora te
v pritožbi priložiti.
Pritožba se naslovi na Strokovni svet Inštituta.
15. člen
O pritožbi odloča Strokovni svet Inštituta.
Če Strokovni svet Inštituta ugotovi, da iz predložene dokumentacije izhaja, da računovodja ni kršil Kodeksa in/ali pravil
stroke, izrečen pa je bil izbris s seznama, s sklepom odpravi
sklep Odbora. V primeru zanemarljive kršitve pravil Kodeksa
in/ali pravil stroke, ki nima škodljivih posledic niti za stranko niti
za ugled strokovnega naziva, Strokovni svet Inštituta izjemoma
spremeni sklep tako, da izreče opomin. Sklep pošlje v vednost
računovodji in prijavitelju.
Sklep Odbora in sklep Strokovnega sveta Inštituta se
vročita računovodji in prijavitelju.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnem nazivu računovodja,
vpisu v register računovodij in načinu objavljanja podatkov z
dne 18. aprila 2000.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po sprejetju.
Št. 7/2012
Ljubljana, dne 29. avgusta 2012

11. člen
Postopek zaradi izbrisa s seznama zaradi kršitve Kodeksa in/ali pravil stroke se začne na podlagi pisne zahteve za
presojo, ali je računovodja kršil Kodeks in/ali pravila stroke.

Podpredsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Samo Javornik l.r.
Priloga
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Priloga
Spodaj podpisani računovodja (računovodkinja) _________________________ v skladu z
drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij
izjavljam, da bom pri svojem delu spoštoval(a) Kodeks poklicne etike računovodje in
deloval(a) v skladu s pravili stroke.
Podpis:
___________________________
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OBČINE
BLED
2661.

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanje
občinskih cest na območju Občine Bled

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 4. in 9. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list
RS, št. 49/10), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 60/11) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bled na 10. seji dne
4. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet koncesijskega akta
Ta odlok določa predmet in pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljenih
koncesij za naslednjo obvezno gospodarsko javno službo na
območju Občine Bled:
– vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje cestno prometne signalizacije in semaforskega sistema,
– vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (v nadaljnjem
besedilu: gospodarska javna služba).
Občinske ceste na območju Občine Bled iz prvega odstavka tega člena so infrastruktura javne službe in so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Bled (Uradni list RS, št. 55/09).
2. člen

– zimska služba,
– intervencijski ukrepi,
– pregledniška služba,
– izdajanje projektnih pogojev in soglasij,
– vodenje katastra oziroma obveznih zbirk podatkov.
Vsebino gospodarske javne službe obsegajo tudi druge
storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA
4. člen
Koncesionarjev pravni monopol
Gospodarsko javno službo opravlja koncesionar, ki ima na
podlagi upravne odločbe in koncesijske pogodbe na območju
Občine Bled:
– izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo,
– izključno pravico upravljati infrastrukturne objekte in
naprave javne gospodarske službe ter skrbeti za njihov razvoj
in jih vzdrževati kot dober gospodar ter
– dolžnost zagotavljati nemoteno in trajno opravljanje
javne službe skladno s predpisi.
Koncesionar mora dejavnost iz prejšnjega odstavka tega
člena opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar
je po pooblastilu koncedenta izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju Občine Bled.
V izjemnih primerih, ko je potrebno zaščititi ustavno zavarovane človekove pravice in temeljne svoboščine, lahko
koncedent ali koncesionar s soglasjem koncedenta sklene z
drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči,
v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve
gospodarske javne službe na območju Občine Bled.
5. člen
Pogoji izvajanja gospodarske javne službe
Pogoji izvajanja gospodarske javne službe, ki so predmet
te koncesije, so določeni v tem odloku.

Izvajanje gospodarske javne službe

6. člen

V Občini Bled se gospodarska javna služba iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih,
ki urejajo gospodarske javne službe.

Uporabniki storitev javne službe

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
3. člen
Dejavnosti gospodarske javne službe
Dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, so:
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih
označb,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– redno vzdrževanje fontan,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– večja vzdrževalna dela,
– zagotavljanje preglednosti,

Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Bled.
Gospodarska javna služba se izvaja na celotnem območju
Občine Bled.
Gospodarska javna služba se izvaja skladno s predpisi in
na krajevno običajen način.
7. člen
Uporaba javnih dobrin
Javne dobrine, ki so zagotovljene v okviru gospodarske
javne službe, so zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
8. člen
Oddaja pravnih poslov tretjim osebam
Koncesionar lahko prenese koncesijo na tretjo osebo pod
pogoji, ki jih določa ta odlok.
Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam mora koncesionar ravnati skladno z načelom nediskriminatornosti.
Koncesionar mora pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo
predpostavke javnih naročil (javno sofinanciranje) tretjim osebam, ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi,
ki urejajo oddajo javnih naročil.
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IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
9. člen
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
10. člen
Dolžnosti koncesionarja
Dolžnosti koncesionarja so:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v
skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe,
in tehnične specifikacije, ki bodo sestavni del razpisne dokumentacije,
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,
– po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komunalne infrastrukture,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe,
– po pooblastilu koncedenta voditi pripravljalna dela in
investicije v nove objekte in naprave,
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom,
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih virov iz
drugih virov,
– voditi evidence in katastre v zvezi z gospodarsko javno
službo,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne in dolgoročne
plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi
druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– pripravljati letne in mesečne plane vzdrževanja,
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah.
Posebna dolžnost koncesionarja je prenova občinskih
cest. Seznam občinskih cest, ki jih je koncesionar dolžan prenoviti in za to prenovo zagotoviti finančna sredstva, se nahaja
v obrazložitvi tega odloka. Prenovo teh cest je koncesionar dolžan dokončati v roku treh let od sklenitve koncesijske pogodbe.
11. člen
Dolžnosti koncedenta
Dolžnosti koncedenta so:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe
in s tem odlokom ter v skladu s pogoji iz tega odloka,
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitve, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev,
– da zagotovi plačilo storitev iz naslova prenove občinskih
cest, in sicer v enakih mesečnih obrokih za celotni čas trajanja
koncesije,
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev gospodarske javne službe,
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– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitev gospodarske javne službe na področju Občine Bled,
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
12. člen
Pravice in dolžnosti uporabnikov
Pravice uporabnikov so:
– pravica do uporabe storitve gospodarske javne službe
pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi
predpisi,
– pravica zahtevati vse storitve gospodarske javne službe,
– pravica do vpogleda v evidence oziroma kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo
nanj.
Dolžnosti uporabnikov so:
– da upoštevajo navodila koncesionarja in omogočajo
neovirano opravljanje storitev gospodarske javne službe,
– da prijavijo vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospodarske javne službe oziroma sporočijo koncesionarju vsako
spremembo,
– da nudijo koncesionarju potrebne podatke za vodenje
katastra oziroma obveznih zbirk podatkov.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
13. člen
Status koncesionarja
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na
razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med
več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za
koncesionarja ustanovili pravno organizacijsko obliko, s katero
bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru
skupne vloge sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni skupni vlogi.
14. člen
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis)
mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti skladno
z 42. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1),
– da na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi sredstvi za izvedbo del iz drugega odstavka
10. člena tega odloka, oziroma s kreditnim pismom banke za
pokrivanje financiranja teh del,
– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje
na način, da je za leto pred objavo javnega razpisa znašala
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5 ali
boljša, da so znašali čisti prihodki od prodaje v zadnjih treh
poslovnih letih najmanj 500.000,00 EUR letno, da v zadnjih
treh poslovnih letih ni posloval z izgubo in ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa ter da v zadnjih 6 mesecih
pred objavo javnega razpisa ponudnik ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran
način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in
standardov, ter zagotavljati poenotenost opreme, pri čemer se
šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če ponudnik izpolnjuje vse druge
pogoje, ki so predpisani s tem odlokom,
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času, pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če
lahko ponudnik v primeru intervencije na območju Občine Bled
zagotovi najmanj eno delovno ekipo v roku 30 minut po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje,
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– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga
z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati svojo odgovornost proti škodi,
ki jo z opravljanjem dejavnosti gospodarske javne službe lahko
povzroči občini ali tretji osebi, pri tem da se šteje, da je ta pogoj
izpolnjen, če ponudnik predloži ustrezno predpogodbo, ki jo je
sklenil z zavarovalnico, s smiselno vsebino, kot je določena v
19. členu tega odloka,
– da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo (sposobnost),
določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih
naročil,
– da ima ustrezne delovne izkušnje iz področja gradnje in
vzdrževanja cest v zadnjih 3 letih pred prijavo,
– da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določil Zakona o preprečevanju korupcije
ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije,
– da predloži elaborat o usposobljenosti opravljanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika
in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev
iz tega člena,
– da na dan prijave redno zaposluje najmanj 10 delavcev,
– da predloži dokazila o razpolaganju s potrebnimi objekti
za izvajanje gospodarske javne službe, kar ponudnik dokaže
s predložitvijo dokazila o lastništvu objektov ali s predložitvijo
najemne pogodbe najmanj za čas trajanja koncesije,
– da predloži dokazila o razpolaganju z opremo in mehanizacijo, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe, kar
ponudnik izkaže s predložitvijo izpisa iz knjige osnovnih sredstev
v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom
zastopnika ponudbe ali predpogodbe o poslovnem sodelovanju
(najemu) za navedeno opremo za čas trajanja koncesije.
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19. člen
Zavarovanje odgovornosti
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni
(pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne
vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu za zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči z nerednim ali nevestnim
opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam).
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist koncedenta.
V primeru, da se ugotovi, da naprave predstavljajo nevarnost za osebe in/ali premoženje, sanacija pa zaradi omejenih
finančnih virov ni mogoča, je vzdrževalec naprav dolžan vzpostaviti takšno stanje naprav ali odstraniti naprave, da le-te v nobenem primeru ne predstavljajo nevarnosti v primeru porušitve.
20. člen
Ločeno računovodstvo
Koncesionar mora za gospodarsko javno službo iz tega
odloka za območje Občine Bled voditi ločeno računovodstvo
po določilih Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskega
računovodskega standarda 35.
VIII. JAVNI RAZPISI

VI. JAVNA POOBLASTILA
15. člen
Vodenje katastra gospodarske javne službe
Koncesionar ima javno pooblastilo za vodenje katastra
gospodarske javne službe.
16. člen
Ostala javna pooblastila
Koncesionar ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij
in dovoljenj iz 24., 25., 26., 27., 32., 65., 66., 67., 68., 69.,
70. in 78. člena Zakon o cestah (ZCest-1) ter soglasij, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov.
VII. VIRI FINANCIRANJA IN DRUGA
POSLOVNO-FINANČNA DOLOČILA
17. člen
Viri financiranja
Gospodarska javna služba se financira iz sredstev proračuna Občine Bled na podlagi letnega programa vzdrževanja
cest. Plačila koncedenta morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma morajo biti odvisna od količine in
kakovosti storitev.
Način pridobivanja finančnih virov se uredi s koncesijsko
pogodbo.
18. člen
Izhodiščne tarife in njihovo spreminjanje
Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom o razpisu koncesije, pri čemer pa morajo biti
upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne
politike, določene na državni ravni.
O spreminjanju tarif odloča župan na obrazložen predlog
koncesionarja.

21. člen
Oblika in postopek javnega razpisa
Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe se
izbere z javnim razpisom.
Postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe
se začne s sklepom župana o javnem razpisu, ki vsebuje:
– predmet koncesije, pri čemer so ločeni sklopi vzdrževanje in posamezne obnove cestnih odsekov,
– predlagano oceno, ki predstavlja strošek koncedenta za
izvajanja predmeta koncesije (predlagana cena),
– okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne faze postopka,
– opredelitev postavke – konta v proračunu Občine Bled
za strošek predmeta koncesije.
22. člen
Predmet koncesije se objavi v Uradnem listu RS z javnim
razpisom, ki mora vsebovati:
– ime in naslov koncedenta,
– predmet koncesije,
– območje izvajanja gospodarske javne službe,
– zahteve po dokazilih o izpolnjevanju pogojev iz tega
odloka,
– dobo, za katero se podeljuje koncesija,
– naslov organa in ime osebe, ki nudi dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom,
– objavo spletne strani, na kateri se nahaja razpisna
dokumentacija,
– čas, kraj in naslov oddaje ponudb,
– čas in kraj javnega odpiranja ponudb,
– merila za ocenitev ponudb,
– številko, datum in kraj,
– žig in podpis.
Koncedent lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka objavi glede na predmet koncesije tudi
druge podatke.
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Javni razpis mora določiti tudi načine zavarovanja resnosti prijave.
23. člen
Obvezna vsebina razpisne dokumentacije:
– povabilo k oddaji ponudbe,
– obrazec ponudbe z navodilom za njegovo izpolnitev,
– navedba pogojev iz tega odloka,
– obrazec za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega
odloka z navodilom o njegovi izpolnitvi,
– obrazec izjave o sprejemu pogojev javnega razpisa,
– obrazec predračuna za izvedbo predmeta koncesije,
– predmet koncesije,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– merila za ocenitev ponudb,
– tehnična dokumentacija in načrti,
– navedba vrste finančnega zavarovanja.
24. člen
Razpisni pogoji
Župan v sklepu o javnem razpisu navede razpisne pogoje
in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev (vsebino listin in
organ, ki listino izda).
Z razpisnimi pogoji ni dopustno določati novih pogojev,
niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti gospodarske
javne službe, ki so določeni s tem odlokom.
25. člen
Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena ponujenih storitev 70 %,
– celovitost ponujene storitve:
– izvedba obnove cest v vrednosti do 1.000.000 EUR 0 %,
– izvedba obnove cest v vrednosti od 1.000.000 EUR
do 2.000.000 EUR 10 %
– izvedba obnove cest v vrednosti nad 2.000.000 EUR
20 %,
– celovitost ponujene storitve v okviru ene pravne osebe
5 %,
– dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih
vzdrževalnih del 5 %.
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
ter navedena v vrstnem redu.
IX. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
26. člen
Izbira koncesionarja
Organ, ki opravi izbor koncesionarja z upravno odločbo po
postopku tega odloka, je občinska uprava Občine Bled.
Naloge v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo opravlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka tega člena
šteje 5 članov, od tega so 4 javni uslužbenci Občine Bled in
1 zunanji član.
27. člen
Odpiranje ponudb, ki ga izvede strokovna komisija na
kraju in ob času, ki sta navedena v objavi javnega razpisa, je
javno.
Strokovna komisija odpira ponudbe po vrstnem redu njihove dospelosti.
Nepravočasno prispelo ponudbo strokovna komisija izloči
in jo, če je navzoč predstavnik ponudnika, ki je predložil pisno
pooblastilo ponudnika (v nadaljevanju: pooblaščeni predstavnik), vrne ponudniku takoj, sicer pa po pošti.
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28. člen
Strokovna komisija pri pravočasno prispelih ponudbah
ugotavlja, ali vsebujejo vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju
pogojev razpisne dokumentacije.
Ponudba, ki ne vsebuje dokazil iz prejšnjega odstavka
tega člena, je nepopolna in jo strokovna komisija izloči iz nadaljnje obravnave.
Pripombe na odpiranje ponudb lahko da pooblaščeni
predstavnik.
29. člen
Strokovna komisija vodi zapisnik o odpiranju ponudb (v
nadaljevanju: zapisnik), ki vsebuje:
– podatke o naročniku,
– naslov, datum in čas začetka postopka odpiranja ponudb,
– imena navzočih članov strokovne komisije,
– imena drugih navzočih,
– navedbo o vrstnem redu prispelih ponudb,
– navedbo o nepravočasno prispelih ponudbah,
– navedbo o nepopolnih ponudbah,
– navedbo o popolnih ponudbah,
– naziv ponudnika,
– izpolnjevanje pogojev iz 14. člena tega odloka za vsakega ponudnika,
– izpolnjevanje meril iz 25. člena tega odloka za vsakega
ponudnika,
– morebitne pripombe pooblaščenih predstavnikov,
– podpise članov strokovne komisije,
– podpise pooblaščenih predstavnikov,
– čas zaključka postopka odpiranja ponudb.
Zapisniku morajo biti priložena pooblastila ponudnikov.
30. člen
Zapisnik podpišejo člani strokovne komisije in pooblaščeni predstavniki.
Če pooblaščeni predstavnik odkloni podpis zapisnika,
se to navede v zapisniku, skupaj z razlogom, zakaj je podpis
odklonil.
31. člen
Zapisnik se mora poslati ponudnikom v treh delovnih dneh
od odpiranja ponudb. Po končanem odpiranju ponudb lahko
pooblaščeni predstavniki dobijo kopijo zapisnika, kar potrdijo
s svojim podpisom.
32. člen
Strokovna komisija izdela pisno poročilo o vseh obravnavanih ponudbah, ki mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov koncedenta,
– predmet koncesije in vrednost za njegovo izvedbo,
– ime ponudnika z navedbo razlogov za njegovo izločitev,
– ime ponudnika z navedbo razlogov za njegov izbor.
33. člen
Strokovna komisija pošlje poročilo iz prejšnjega člena
tega odloka, skupaj z ostalim gradivom, organu iz 26. člena
tega odloka za izbor koncesionarja.
34. člen
Če na javni razpis ne prispe nobena ponudba ali če noben
ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se javni
razpis ponavlja do izbire koncesionarja.
Do izbire koncesionarja opravlja javno službo dosedanji
izvajalec na podlagi pogodbe.
35. člen
Sklenitev koncesijske pogodbe
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
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Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je nična.
Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
36. člen
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 15 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije), z
možnostjo podaljšanja koncesijske pogodbe za polovično dobo
sklenjene pogodbe.
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v
30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela koncesijskega razmerja.
Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz
razlogov določenih z zakonom.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
37. člen
Nadzor nad zakonitostjo ter strokovni in finančni nadzor
Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne
službe ter strokovni in finančni nadzor ureja ta odlok.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega
in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
38. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja koncedent na podlagi sprejetih splošnih zahtev
in standardov vzdrževanja. Koncedent lahko za posamezna
strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru
nenapovedanega nadzora mora koncedent pisno utemeljiti
razloge nenapovedanega nadzora.
Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, pravilom najmanj 15 dni pred izvedbo nadzora.
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.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
39. člen
Koncesionarjeva poročila
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in
organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja koncesije.
Koncesionar je dolžan koncedentu do 31. marca tekočega
leta podati za preteklo leto letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe. Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,
– 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 posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
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Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga najkasneje
do 31. 8. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu.
Letni program sprejme občinski svet.
Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe in vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov, stroškovno
ceno, cenikom,
– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno
ceno in cenikom.
Letni program izvajanja javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in prioritete vzdrževanja
občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin ter
pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in
čiščenju cest in javnih površin.
40. člen
Ukrepi nadzora
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.
XI. PRENOS KONCESIJE
41. člen
Oblika
Opravljanje gospodarske javne službe se lahko prenese
na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
Koncesija se prenese na enak način, kot je bila podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko
pogodbo.
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
42. člen
Način prenehanja koncesijskega razmerja
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE
43. člen
Koncesijske pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je sklenjena,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– z razvezo koncesijske pogodbe s strani koncesionarja
zaradi spremenjenih okoliščin,
– s sporazumno razvezo.
44. člen
Pretek časa koncesije
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
45. člen
Odstop od koncesijske pogodbe
Koncedent lahko od koncesijske pogodbe odstopi:
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov ali upravnih aktov, izdanih v zvezi
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z izvajanjem koncesije, na podlagi katere se utemeljeno dvomi
o nadaljnjem pravilnem izvajanju koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja škoda uporabnikom njegovih storitev, tretjim osebam ali
koncedentu,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar ne bo izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe (npr. če je koncesionar kratkoročno ali dolgoročno plačilno nesposoben, če ne
dosega kapitalske ustreznosti, kot jo opredeljuje ZFPPIPP, kapitalske spremembe koncesionarja kot jih opredeljuje 41. člen
tega odloka, statusno preoblikovanje koncesionarja itd.),
– v primeru, ki jih določa koncesijska pogodba.
Pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena
so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba,
s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna
sankcija, pravnomočna oziroma ko postane pravnomočna odločba o plačilu odškodnine za povzročeno škodo.
Okoliščine izpolnitve pogojev iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določijo v koncesijski
pogodbi.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega
odstavka tega člena, lahko začne koncedent s postopkom
odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način:
– po izpolnitvi kateregakoli pogoja iz prvega odstavka
tega člena koncedent pošlje koncesionarju priporočeno po
pošti pisno izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora
biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od
pogodbe);
– odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne
izjave s strani koncesionarja, s tem dnem pa se koncesijska
pogodba šteje za razvezano;
– kljub razvezi koncesijske pogodbe, je koncesionar dolžan opravljati gospodarsko javno službo dokler koncedent ne
sklene nove koncesijske pogodbe po predpisanem postopku z
novim koncesionarjem oziroma dokler koncedent ne zagotovi
izvajanja; gospodarske javne službe na drug predpisan način.
46. člen
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če
koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb
bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko
koncedent odstopi od koncesijske pogodbe.
47. člen
Koncesionar lahko od koncesijske pogodbe odstopi, če
koncedent ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijske pogodbe in
to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
Okoliščine izpolnitve tega pogoja se podrobneje določijo v
koncesijski pogodbi.
Od koncesijske pogodbe koncesionar ne more odstopiti,
če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo
zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliščin.
V primeru izpolnitve pogoja iz prvega odstavka tega člena, lahko koncesionar začne s postopkom odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način:
– po izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena koncesionar pošlje koncedentu priporočeno po pošti pisni poziv na
odpravo ovir, ki koncesionarju onemogočajo izvajanje koncesijske pogodbe ter mu za to določi primeren rok, ki ne sme biti
krajši od 6 mesecev;
– kolikor koncedent v postavljenem roku ne odpravi ovir,
ki koncesionarju onemogočajo izvajanje koncesijske pogodbe,
koncesionar pošlje koncedentu priporočeno po pošti izjavo
o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora biti obrazložena
(obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od pogodbe);
– odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne
izjave s strani koncedenta, s tem dnem pa se koncesijska pogodba šteje za razvezano;
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– do razveze koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan
v okviru objektivnih možnosti opravljati gospodarsko javno
službo.
V primeru odstopa od koncesijske pogodbe s strani koncesionarja, je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj,
ki jih ni mogoče brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
48. člen
Razveza koncesijske pogodbe s strani koncesionarja zaradi
spremenjenih okoliščin
Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno
otežujejo izpolnitev obveznosti koncesionarja in to v takšni meri,
da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe, neupravičeno pogodbena tveganja v celoti ali v pretežnem delu prevaliti
na koncesionarja ter da bi bilo po splošnem mnenju nepravično
koncesijsko pogodbo ohraniti v veljavi takšno, kakršna je, lahko
koncesionar zahteva razvezo pogodbe pred sodiščem.
Razveze koncesionar ne more zahtevati, če bi moral ob
sklenitvi koncesijske pogodbe spremenjene okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognil ali če bi lahko te okoliščine
odklonil ali preprečil.
Koncesijska pogodba se ne razveže, v kolikor koncedent
ponudi ali privoli v ustrezno spremembo koncesijske pogodbe.
V primeru razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, lahko koncedent od sodišča zahteva, da koncesionarju
naloži, da mu povrne pravičen del škode, ki je zaradi razveze
koncesijske pogodbe nastala.
Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe od njene razveze
ali njene spremembe.
49. člen
Sporazumna razveza
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe
predvsem v primeru, če ugotovita, da je zaradi spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
Stranki lahko sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo tudi v primeru spremenjenih okoliščin, kot jih opredeljuje
48. člen tega odloka.
XIV. PRENEHANJE KONCESIONARJA
50. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja,
preoblikovanje). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji
iz koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, od koncesijske
pogodbe odstopi.
XV. ODVZEM IN ODKUP KONCESIJE
51. člen
Odvzem koncesije
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s
koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v
roku, določenim s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
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– če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo
izvajati kot gospodarske javne ali kot koncesionirane gospodarske javne službe.
Pogoj za odvzem koncesije po drugi alineji prejšnjega odstavka tega člena, je sprememba pravne ureditve gospodarske
javne službe.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka tega člena, je koncedent dolžan koncesionarju povrniti
tudi odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar
predati koncedentu brezplačno in v uporabnem stanju opremo
in objekte infrastrukture javne službe, ki jih je za namen opravljanja storitev javne službe zagotovil koncedent.
52. člen
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55. člen
Reševanje sporov
Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora
med koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno
sodišče.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Razveljavitev predpisov
Z dnem uveljavitve tega odloka, se razveljavi 5. točka prvega odstavka 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Bled (Uradni list RS, št. 49/10).
57. člen
Objava javnega razpisa
Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen
najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Odkup koncesije

58. člen

Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način,
lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o dokupu koncesije
mora sprejeti Občinski svet Občine Bled, ki mora hkrati tudi
razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu
izvajanja gospodarske javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in se uveljavi v razumnem roku, ki ne sem trajati dlje kot
3 mesece.

Začetek veljavnosti odloka
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 034-7/2012-10
Bled, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

XVI. OPREDELITEV VIŠJE SILE
53. člen
Višja sila
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje in sfere pogodbenih
strank.
Za višjo silo se šteje zlasti potres, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih
izvajanje gospodarske javne službe ni možno na celotnem
območju Občine Bled ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske javne službe
v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so
nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne
službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Neposredno škodo, ki je bila povzročena tretjim osebam
kot posledica višje sile s strani objektov, kateri so predmet koncesije, po predloženi dokumentaciji krije koncedent.

2662.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2012
(rebalans 2)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah – UPB (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta
Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet
Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2012
(rebalans 2)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu:
občina) za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

XVII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
54. člen
Uporaba prava
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne
službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda
Republike Slovenije.

II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA
TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2. člen
(splošni del proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

V.

A.

44

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina
kontov/konto/podkonto
EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.677.711
DAVČNI PRIHODKI
6.599.150
700 Davki na dohodek in dobiček
4.475.219
703 Davki na premoženje
1.444.029
704 Domači davki na blago in storitve
679.902
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
2.854.484
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
998.111
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
148.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
302.850
714 Drugi nedavčni prihodki
1.400.323
KAPITALSKI PRIHODKI
420.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 400.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgor. sred.
20.000
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
804.077
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
804.077
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.358.291
TEKOČI ODHODKI
4.152.817
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
746.236
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
138.150
402 Izdatki za blago in storitve
3.096.891
403 Plačila domačih obresti
6.000
409 Rezerve
165.540
TEKOČI TRANSFERI
2.789.292
410 Subvencije
320.194
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
240.092
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
383.639
413 Drugi tekoči domači transferi
1.845.367
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.224.360
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.224.360
INVESTICIJSKI TRANSFERI
191.822
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso
proračunski uporabniki
116.822
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom
75.000
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–680.580
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
5.000
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.000
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2011
Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)

0

5.000
0

140.000
140.000
140.000
–815.580
–140.000
680.580
815.580

3. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 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.
Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge
razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in
štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem
načrtu;
2. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in druge namene na
področju turizma;
3. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za
urejanja kraja in druge namene na področju turizma;
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4. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč;
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za
odvajanje odpadnih voda;
6. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnih centrov in
odlagališč odpadkov;
7. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje;
8. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov;
9. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture;
10. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki
se uporabi za gradnjo in investicijske izboljšave na kanalizacijskem sistemu;
11. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje programov stanovanjske
politike;
12. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih
cest;
13. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in
čiščenja odpadnih voda;
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
15. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem;
16. povračila za delovanje MIR;
17. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo
z drugimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali
ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg
prihodkov in odhodkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske
postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko
upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in
Bohinj odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska
sredstva) v posebnem delu proračuna, in sicer med glavnimi
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke;
– prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve
odhodka po programski klasifikaciji;
– prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za
nepredvidene namene);
– prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na
podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera
proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer
ostane proračun uravnotežen.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom fi-
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nanciranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji
39. člena ZJF.
Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno
leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Bled.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez predhodne potrditve
občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad občine je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah)
v višini 69.525,00 EUR za leto 2012.
Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR
(za posamezen namen) župan in o tem obvesti občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je name-
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njena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa občinske uprave s sklepom
o prerazporeditvi sredstev župan do višine 5.000,00 EUR za
posamezen namen.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, katerih višina presega županova pooblastila, odloča občinski svet.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2012 je
določen v višini 94.671,00 EUR.
IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM
IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu
2013 se smiselno uporabljajo določila tega odloka in sklep o
določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 034-4/2012-5
Bled, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR.
12. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene
storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo
za namene in v obsegu, določenimi v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %.
Župan mora v primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet,
popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje sprejemanje
proračuna občine ali njegovih sprememb.
13. člen
(nakup stvarnega premoženja)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim
premoženjem občine, če vrednost transakcije ne presega
10.000,00 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
TER JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF
ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.
Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 2012 ne predvideva
dodatnih zadolžitev.
Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar
največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje
poroštvo.
Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij
in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 EUR odloča
občinski svet.
Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan
ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.

2663.

Pravilnik o dopolnitvah in spremembah
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa v Občini Bled

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2), 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet
Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvah in spremembah Pravilnika
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Bled
1. člen
V 2. členu pravilnika se prva alineja, ki se glasi:
– da delujejo najmanj eno leto (so najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo),
nadomesti z:
da delujejo najmanj eno leto (so najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo) razen edino društvo v
določeni športni panogi, ki je nastalo iz vseh društev v tej športni panogi oziroma zveza športnih društev v isti športni panogi
s sedežem v občni, v kateri so do sofinanciranja upravičena le
društva v isti športni panogi s sedežem v občini, ki tudi sicer
izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku (posamezno društvo mora
izpolnjevati tiste pogoje, ki veljajo za vsebine oziroma programe, za katere to društvo kandidira na razpisu).
2. člen
V 2. členu pravilnika se kot zadnja alineja doda:
– da bodo programe, s katerimi kandidirajo na razpisu,
večinoma izvajali na območju občine, razen izvajalci, ki za to
nimajo možnosti oziroma je narava športne panoge takšna, da
tega ni mogoče uresničiti.
3. člen
V 2. členu pravilnika se v zadnjem odstavku doda besedilo, tako da se zadnji odstavek po novem glasi:
Zveza športnih društev, ki nima sedeža v občini, se lahko
prijavi le za sofinanciranje vsebine »Delovanje športnih društev
in zvez športnih društev ter zavodov na lokalni ravni«, ki je v
pravilniku opredeljena pod točko XIII, vendar mora izkazati,
da bodo sredstva občine porabljena namensko – izključno
za športne programe prebivalcev Bleda oziroma za izvajalce
letnega programa športa v občini, ki neposredno opravljajo
dejavnost za prebivalce Bleda.
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4. člen
Besedilo (celoten zadnji odstavek) v 4. členu pravilnika,
ki se glasi:
V primeru, da na javnem razpisu kandidira več društev
iz iste športne panoge, je do javnih sredstev upravičena samo
športna zveza teh društev. Takšno zvezo društev sestavljajo
vsa društva v občini, ki tudi sicer izpolnjujejo vse pogoje po tem
pravilniku. Društva, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, ne morejo
pridobiti javnih sredstev za zgoraj navedene vsebine.
se nadomesti z:
Če na javnem razpisu kandidira več izvajalcev (društev) iz
iste športne panoge, se doseženo število točk pri vrednotenju
programov vsakemu od teh izvajalcev zniža za 30 odstotkov.
To velja le za programe športne vzgoje otrok in mladine, vključenih v kakovostni in vrhunski šport in programe kakovostnega
športa.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen
11. člen pravilnika (ponovni razpisi z enakimi vsebinami),
ki se glasi:
V primeru, da se po sprejemu tega pravilnika do konca
leta 2012 v okviru ponovnih razpisov objavijo enake vsebine
kot so se v predhodnih razpisih tega leta, do njih prejemniki
sredstev za te vsebine na predhodnih razpisih niso ponovno
upravičeni.
se nadomesti z:
V primeru, da se do konca leta 2012 objavi razpis za
vsebino »Sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah
(v športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport)«, se na razpis za to vsebino do konca leta 2012
ne morejo prijaviti tisti izvajalci, ki so bili na podlagi predhodnih
pravilnikov v letu 2012 že sofinancirani za delo trenerjev.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06 in 47/10), 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica
na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) ter 9. in
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) so
Občinski svet Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki,
Občine Krško ter Občine Sevnica sprejeli

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloga pravilnika se objavi na
spletni strani Občine Bled.
Št. 034-4/2012-12
Bled, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BOVEC
2664.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 17. redni seji dne 5. 7.
2012 po obravnavi 6. točke dnevnega reda »Ukinitev javnega
dobra na p.c. 4190/10, k.o. Čezsoča in menjava zemljišč«
na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06 in 89/10) sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parcele št. 4190/10, k.o. Čezsoča (2211)
– dvorišče v izmeri 17 m2, se ukine status grajenega javnega
dobra.
2. člen
Zemljišče parcele št. 4190/10, k.o. Čezsoča (2211) – dvorišče v izmeri 17 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno
javno dobro in postane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec.

Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

BREŽICE
2665.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Posavski muzej Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS, št. 82/05) se spremeni besedilo 1. člena, tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Brežice, Občina Kostanjevica na
Krki, Občina Krško in Občina Sevnica (v nadaljnjem besedilu:
občine ustanoviteljice) uskladijo delovanje javnega zavoda Posavski muzej Brežice (v nadaljnjem besedilu: muzej) z določbami predpisov, ki urejajo uresničevanje javnega interesa za
kulturo, ter uredijo njegov status, razmerja med ustanovitelji
in muzejem ter temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in
načina financiranja muzeja.«
2. člen
V prvem stavku 3. člena se za besedno zvezo »v skladu
z« doda beseda »veljavno«.
3. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 8. člena, tako,
da se glasi:
»Odpiralni čas muzeja se določi v skladu s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine.«
4. člen
Spremeni se besedilo 10. člena tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih muzej opravlja, so v
Skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– 47.782 druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– 47.790 trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom,
– 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic,
– 58.110 izdajanje knjig,
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– 58.190 drugo založništvo,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.590 drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 90.030 umetniško ustvarjanje,
– 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 91.012 dejavnost arhivov,
– 91.020 dejavnost muzeja,
– 91.030 varstvo kulture,
– 94.999 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«
5. člen
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 13. člena tako,
da se glasi:
»Direktorja imenujejo in razrešijo občinski sveti občin
ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega
sveta Občine Brežice, po predhodni pridobitvi mnenja sveta
zavoda. Poleg javnega razpisa lahko župan Občine Brežice,
v imenu ustanoviteljev muzeja, povabi posamezne kandidate
tudi neposredno.«
6. člen
Spremeni se besedilo 14. člena tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki pozna področje dela muzeja, ima vodstvene sposobnosti in poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo
po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij
stroke (druga bolonjska stopnja) s področja splošnih izobraževalnih aktivnosti umetnosti in humanistike ali s področja
družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved v skladu z opisi
kategorij Klasius-P Statističnega urada Republike Slovenije,
– da ima najmanj 5 let delovne dobe,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih
oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– izkazuje znanje slovenskega jezika in aktivno znanje
angleškega ali nemškega jezika,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidat mora predložiti program dela muzeja za mandatno obdobje.«
7. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 17. člena tako,
da se glasi:
»Direktorja razrešijo občinski sveti občin ustanoviteljic s
sklepi.«
8. člen
Spremeni se besedilo 19. člena tako, da se glasi:
»Svet šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanoviteljev,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo izmed strokovnjakov s področja dela muzeja, financ in pravnih zadev občinski
sveti Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine
Krško in Občine Sevnica, in sicer Občina Brežice dva, Občina
Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica pa po
enega predstavnika.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah, in sicer se imenuje en predstavnik izmed
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vseh delavcev zavoda. Volitve predstavnika delavcev zavoda
so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino opredeljenih glasov.
Volitve predstavnika delavcev v svet zavoda zavod uredi s
pravilnikom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
imenuje na podlagi javnega poziva župan Občine Brežice, v
soglasju z župani Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško,
in Občine Sevnica na predlog društev s področja kulture oziroma dejavnosti muzeja, ki delujejo v občinah ustanoviteljicah.
Člani sveta izmed svojih članov izvolijo na konstitutivni
seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino opredeljenih glasov vseh članov
razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta.
Mandat članov sveta traja pet let, za člane sveta zavoda
so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat
začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90
dni pred potekom mandatov tistih članov sveta, ki jih imenujejo
ustanovitelji in župan.
Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po
imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za
katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanoviteljev oziroma posameznega predstavnika lahko preneha tudi z iztekom mandata
kateremu od občinskih svetov občin ustanoviteljic oziroma s
konstituiranjem novih občinskih svetov ali v drugih primerih, če
tako odločijo občinski sveti oziroma posamezni občinski svet
občin ustanoviteljic.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat
članu sveta, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko
poteče mandat celotnemu svetu.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta imenoval
oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika
direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma
imenovana v svet.«
9. člen
V 20. členu se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k posameznim pravilnikom muzeja, ki jih
sprejemajo drugi organi muzeja«.
10. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 22. člena, tako,
da se glasi:
»Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz proračuna ustanoviteljev v skladu s predpisi s področja uresničevanja javnega interesa za kulturo in na osnovi programa
dela in letnega izvedbenega načrta po postopku, določenim v
predpisih o načinu financiranja javnih zavodov, javnih skladov
in javnih agencij na področju kulture.«

glasi:

11. člen
V tretjem odstavku 23. člena se doda nova alineja, ki se

»– oddaja prostorov v najem drugim.«
Spremeni se sedmi odstavek 23. člena, tako, da se glasi:
»Del presežkov nad odhodki, ki ga muzej ustvari na trgu,
lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje
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delovne uspešnosti delavcev muzeja, v skladu s predpisi o
enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni
uspešnosti v javnih zavodih.«

sklepa Občinskega svet Občine Brežice sprejetega na 16. redni
seji, dne 2. 7. 2012, izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred
za določitev plače direktorja naslednji

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

SKLEP

12. člen
Svet je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v roku 90 dni od njegove uveljavitve. Do izvolitve novega
sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji
svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. S konstituiranjem
sveta v skladu s tem odlokom, prenehajo mandati članom dosedanjega sveta zavoda.
Direktor zavoda je dolžan sklicati sejo sveta najkasneje
v roku 30 dni od dneva imenovanja zadnjega novega predstavnika v svet. Na seji se potrdi mandat novo imenovanim
članom sveta.

I.
Delovno mesto direktorja Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice se za določitev osnovne plače uvrsti v
45. plačni razred.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 100-8/2012
Brežice, dne 23. avgusta 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

13. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi.
Št. 604-1/2011
Brežice, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 007-11/2011
Krško, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-1/2011
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-0009/2012
Sevnica, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

2666.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF), 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, 86/11, 26/12 in
41/12), Soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, št. 021-29/2012/2, z dne 16. 7. 2012, 19. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) ter na podlagi

GORNJI PETROVCI
2667.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov
ter o povračilih stroškov

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10
in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
– ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US,
13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27 in
40/12 – ZUJF), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS,
št. 14/06, 27/06 Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 ZSPJS-G)
in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 15. redni
seji dne 8. 8. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 6. člena Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/99, 24/03, 18/07 in 9/10),
in sicer tako, da se številka 15 % nadomesti s številko 7,5 %.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012.
Št. 007-0001/2012-10
Gornji Petrovci, dne 9. avgusta 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca
Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list
RS, št. 62/10 in 40/11), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05)
ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 15. redni
seji dne 8. 8. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček
pri OŠ Gornji Petrovci
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih
1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša
369,56 EUR na otroka mesečno.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroka v Vrtcu
Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, ki imajo stalno bivališče v Občini
Gornji Petrovci, se v skladu s Pravilnikom o metodologiji določi
cena 349,00 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske
cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 20,56 EUR (subvencija) bo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornji
Petrovci, pokrivala Občina Gornji Petrovci iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Gornji Petrovci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene
delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo
predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v
tem členu pravilnika.
4. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil.
5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak
dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne
oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo
odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti
otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi izdanih
računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške
neporabljenih živil.
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2669.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 16. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. korespondenčni seji
dne 31. 8. 2012 sprejel

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
med volilno kampanjo za volitve predsednika
Republike Slovenije
1.
V času volilne kampanje za volitve predsednika Republike
Slovenije, so za volilno-propagandna sporočila na območju
Občine Gornji Petrovci zagotovljena naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci,
Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od
roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih
objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila
zakona o volilni in referendumski kampanji.
2.
Organizatorji volilne kampanje opravijo plakatiranje sami.
Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje
volilne kampanje.
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje
plakatov.
Kolikor organizatorji volilne kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo
na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko
podjetje, Pindža d.o.o.
3.
Pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012-12
Gornji Petrovci, dne 31. avgusta 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE
Jurček pri OŠ Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 007-0001/2012-11
Gornji Petrovci, dne 9. avgusta 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest med volilno kampanjo
za volitve predsednika Republike Slovenije

IG
2670.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskem redu
Občine Ig po kratkem postopku

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10,
57/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskem redu Občine Ig
po kratkem postopku
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se bodo izvedle spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o
prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/14. 5. 2012),
ki se šteje za Občinski prostorski načrt Občine Ig.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za kratek postopek
V času po sprejemu in uveljavitvi Odloka o prostorskem
redu Občine Ig, so bila pri njegovi uporabi ugotovljena manjša
neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega
akta, ki so posledica očitnih napak.
3. člen
Javna razgrnitev
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka skupaj z obrazložitvijo bo objavljen na oglasni deski občine in na spletni
strani Občine Ig od 10. 9. 2012 do 24. 9. 2012. V tem času bo
javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo
na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Občina bo po sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v
sedmih dneh po njihovem sprejemu obvestila ministrstvo in vse
državne nosilce urejanja prostora.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/002/2012
Ig, dne 5. septembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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III.
Nadomestne volitve se opravijo v 6. volilni enoti – območje celotne Občine Kuzma.
IV.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek 7. september 2012.
V.
Za izvedbo volitev skrbita Posebna občinska volilna komisija in volilni odbor.
Št. 041-0001/2012-2
Kuzma, dne 3. septembra 2012
Predsednica
Posebne občinske volilne komisije
Sergeja Sukič l.r.

LJUBNO
2672.

Odlok o spremembi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč na območju
Občine Ljubno

Na podlagi 74. 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, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) in 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS,
št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Ljubno na 11. redni seji dne 5. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 120/07) se 13. člen
spremeni tako, da se glasi:
»13. člen

KUZMA
2671.

Razpis nadomestnih volitev za člana
Občinskega sveta Občine Kuzma –
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 29. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 – ZLV-H) Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma

RAZPISUJE
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta
Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
I.
Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma razpisuje nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine
Kuzma – predstavnika romske skupnosti.
II.
Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo, dne 11. novembra 2012.

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture;
– neprofitnih stanovanj;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših
oseb (varovana stanovanja za starejše občane in invalide), kjer
je pretežni investitor Občina Ljubno;
– gasilskih domov;
– kulturnih in športnih objektov, kjer je pretežni investitor
Občina Ljubno;
– otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor Občina
Ljubno;
– stavb za zdravstvo, kjer je pretežni investitor Občina
Ljubno;
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kjer je
pretežni investitor Občina Ljubno.
(2) Plačila komunalnega prispevka so oproščene mlade
družine, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski problem, ter družine
otrok s posebnimi potrebami.
(3) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede
na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobve-
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zen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo
to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.
(4) V primeru, da mlada družina, ki je bila oproščena
plačila komunalnega prispevka, v roku 5 let odtuji nepremičnino, je dolžna plačati komunalni prispevek. Znesek plačila se
izračuna na ta način, da se znesek komunalnega prispevka na
dan oprostitve indeksira s povprečnim indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2012-1
Ljubno, dne 5. julija 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

2673.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Mozirje – za Občino
Ljubno

Na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24,
U-I-64/07-13, 117/07 Odl. US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.
US: U-I-386/06-32 in 8/10 – ZSKZ-B) in 8. in 17. člena Statuta
Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine
Ljubno na 11. redni seji dne 5. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Mozirje – za Občino Ljubno
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 69/00)
se zadnji odstavek 2. člena dopolni z naslednjim besedilom:
»7. zgraditi žičnico in urediti smučarsko progo na način,
da se ne ogrozi ali poslabša stanja naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti;
8. izkrčiti gozdne površine za potrebe ureditve smučarske
proge in izgradnje žičnice.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2012-1
Ljubno, dne 5. julija 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MEDVODE
2674.

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Medvode

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 –
ZUJF), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in
30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017, Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 61/12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB1) je Občinski svet Občine
Medvode na 14. seji dne 3. 7. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Medvode
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb (v
nadaljevanju: MKČN) na območju Občine Medvode.
2. člen
Občina Medvode, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od
leta 2005 do 2017, zagotavlja proračunska sredstva za namen
sofinanciranja nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot
na poselitvenih območjih.
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za
obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaženju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen
Upravičenec do nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN je izključno fizična oseba, ki ima stalno prebivališče
v Občini Medvode in ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Medvode, kjer po državnem in
po občinskem predpisu ni obvezna izgradnja javne kanalizacije.
Do nepovratnih finančnih sredstev niso upravičene fizične
osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji
ali je v gradnji na območjih, za katere po državnem in po občinskem predpisu obstaja obveza Občine Medvode, da zagotovi
odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih
vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi niso
upravičene pravne osebe.
Seznam območij, za katere obstaja obveza Občine Medvode, da zagotovi odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje
komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi,
je razviden iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017.
Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe,
da stavbe na območju, kjer že obstaja javna kanalizacija, ni
tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni
kanalizacijski sistem, lahko tričlanska komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan, odobri nepovratna finančna sredstva po tem
pravilniku.
Upravičenci, kateri so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev,
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
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4. člen
Višina sredstev je določena v proračunu Občine Medvode
za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem
redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodelujejo do porabe
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec
je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo
enkrat.
Višina subvencij za vsako MKČN znaša 50 % nabavne
vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali večstanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena
vsaka posamezna stavba v višini 50 % nabavne vrednosti
MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezno
stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti
MKČN z DDV.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Pogoji za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev so
naslednji:
– čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametra odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti
skladno z določili 4. člena v prejšnji alineji navedene uredbe;
– čistilna naprava mora biti zgrajena izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije;
– stanovanjski objekt, za katerega se bo nabavila MKČN
mora biti legalno zgrajen;
– vlagatelj mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se
bo zgradila MKČN;
– dodelitev nepovratnih finančnih sredstev velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, če so stroški nabave
MKČN nastali po 1. 1. 2011;
– natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Medvode določi v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.

Na podlagi 94. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
45/08)

6. člen
Občina Medvode vsako leto objavi razpis za dodelitev
proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno
vlogo, ki jo naslovi na Občino Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
Vlagatelj lahko vlogo odda kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo razpisa.
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev po tem pravilniku vodi
občinska uprava na predlog tričlanske komisije, ki jo s sklepom
imenuje župan.

Št. 410-215/2012-2
Medvode, dne 3. julija 2012
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2675.

Razpis ponovnih volitev člana Sveta Krajevne
skupnosti Pirniče

RAZPISUJEM
ponovne volitve člana Sveta Krajevne skupnosti
Pirniče
I.
Ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Pirniče, na
katerih se bo volil en član v volilni enoti 3, bodo v nedeljo,
11. 11. 2012.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volitev, se šteje 12. 9. 2012.
III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Medvode.
Št. 041-3/2012
Medvode, dne 3. septembra 2012
Martina Hren l.r.
predsednica Občinske volilne komisije
Občine Medvode

POLZELA
2676.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega lokacijskega načrta Poslovna cona
Poligon

8. člen
Medsebojno razmerje med Občino Medvode in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju,
ki mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in
podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.

Na podlagi 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS,
št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 12 redni seji dne
18. 6. 2012 sprejel

9. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja občinska uprava s sodelovanjem
izvajalca javne službe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so bila dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila
sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je Občina Medvode upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila dalje.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
občinskega lokacijskega načrt (odlok objavljen v Uradnem
listu RS, št. 86/05, 106/05 in 23/07), z naslovom Spremem-
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be in dopolnitve OLN Poslovna cona Poligon (v nadaljnjem besedilu: OLN Poligon, spremembe in dopolnitve), ki ga je izdelal AREA ARS d.o.o., Velenje, v juniju 2011, št. projekta AREA
ARS/26/2010-OPPN-P. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen tako, da se zaradi uveljavitve Državnega prostorskega načrta za ureditev Savinje
za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od
Ločice ob Savinji do Letuša (Uredba objavljena v Uradnem listu
RS, št. 103/10, v nadaljnjem besedilu: DPN Savinja) zmanjša
območje OLN Poligon tako, da se izločijo vsa tista zemljišča,
ki jih ureja DPN Savinja. Celotno besedilo se pravilno glasi:
»Območje obravnave leži na območju katastrskih občin
Latkova vas, Polzela, Orla vas in Šempeter ter vključuje vse
tiste parcele, ki so znotraj grafično prikazanega območja OLN
Poligon, spremembe in dopolnitve iz 1. člena tega odloka.«1
(VSEBINA PROSTORSKE UREDITVE)
(Namenska raba)
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen tako, da se tabela 1. »Pregled območij opredeljene namenske rabe«, dopolni tako, da se
v območju PS doda še območje z zaporedno številko 7 (PS7).
Celotno besedilo se pravilno glasi:
»Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe
OZNAKA PREVLADUJOČA NAMENSKA ZAPOREDNA
OBMOČJA
RABA
ŠTEVILKA
AP
obstoječi avtomobilski poligon
AP
obstoječa in predvidena
C
C
prometna infrastruktura
predvideno območje
K1
K
energetske, komunalne in
K2
gospodarske infrastrukture
predvideno parkirišče za
P
P
tovorna vozila
PS1
PS2
PS4
poslovno območje
PS
strnjene/intenzivne gradnje
PS5
PS6
PS7
PP1
poslovno območje paviljonske
PP
PP2
gradnje
PP3
R1
obstoječe rekreacijsko
R
območje
R2
S1
S
obstoječe stanovanjske hiše
S2
Z
zeleni zaščitni pas
Z
Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem
planu. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v
celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu.
Znotraj območja se razporeja skladno z omejitvami prostora in
zasnovo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora. Spremembe
namembnosti so možne izjemoma vendar le v smislu izbora
okoljsko manj motečih dejavnosti znotraj obstoječih gradbenih
območij (rekreacija, športna dvorana ipd.).«
1 Zaradi odstopanj med DPN, OLN, geodetskim posnetkom in
digitalnim katastrom v navajanju parcelnih številk ter zaradi dejstva,
da je od prve verzije OLN do zadnje spremembe preteklo že šest
let, parcelne številke niso navedene pač pa velja grafični prikaz.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen tako, da se za tretjo alinejo
in na koncu dodata novi alineji, sedanja četrta alineja postane
peta alineja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega
člena se pravilno glasi:
»Dopustne dejavnosti
Na območju so dopustne tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje, ki ne ogrožajo obstoječih kvalitet
okolja in niso moteče za neposredno okolico in zanje skladno
z veljavnimi predpisi, ni potrebna presoja vplivov na okolje ter
upoštevajo druge omejitve tega OLN:
– V območjih PS 1, PS2 in PS4 so dopustne vse tiste
proizvodne in storitvene ter druge poslovne dejavnosti, ki ne
poslabšujejo kvalitete okolja.
– V območjih PS5, PP1, PP2 in PP3 ter znotraj območja
S2 (kolikor se izvaja sprememba namembnosti in se objekti
porušijo) so dopustne samo tiste proizvodne in storitvene ter
druge poslovne dejavnosti, ki ne presegajo hrupa zaledja oziroma jih lahko glede na stopnjo hrupa uvrščamo v območja
mešanih, stanovanjsko industrijskih območji ter bistveno ne
povečujejo dnevno količino prometa na ožjem območju.
– V območju PS6 so dopustne dejavnosti gospodarske
javne infrastrukture in spremljajočih dejavnosti za potrebe Občine Polzela.
– V območju PS7 so dopustne dejavnosti za potrebe
obstoječega avtomobilskega poligona.
– V območju P je dovoljeno organizirano parkiranje tovornih vozil brez spremljajočih objektov.
– V območju AP je dovoljeno organiziranje parkirnih površin za potreb objekta v območju PS7, vendar samo kot funkcionalni del avtomobilskega poligona.«
(UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR)
5. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen tako, da se dopolni drugi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega
člena se pravilno glasi:
»Pogoji umeščanja dejavnosti znotraj gradbenih parcel
poslovnih območij (območja PP in PS)
Območje umeščanja objektov znotraj vsake gradbene
parcele je opredeljeno kot območje znotraj katerega je možno
postavljati objekte in je hkrati tudi največja možna skupna tlorisna površina objekta znotraj ene gradbene parcele. Grafično
je prikazana samo ena, načeloma optimalna možna postavitev
objektov znotraj teh območij. Tolerance postavitve objektov so
znotraj območij umeščanja objekta. Gradnja objektov zunaj
območij ni dovoljena. Nezapolnjene površine znotraj območja
umeščanja objektov se lahko uporabljajo kot manipulacijske
in/ali zelene površine.
Utrjene funkcionalne površine so opredeljene kot manipulacijske površine, površine namenjene parkiranju, dostopu in
so hkrati največje možne nepozidane utrjene površine. Njihovo
zmanjševanje je zaželeno, členjenje z vegetacijo v neformalni
zasnovi pa obvezno. Tehnološko potrebna dvorišča (manipulacijske površine, parkiranje delovnih strojev in vozil ipd.), morajo
biti, kolikor so nujna, ograjena in vizualno zaščitena – dopustna
so samo znotraj območij PS. Izjemoma, ob pogojih in soglasju
upravljavca plinovoda ter drugih zahtevah tega OLN, je možno
znotraj območja Z, na gradbenih parcelah GP20 in GP21 urediti
parkirišča in/ali manipulativne površine, ki so lahko dostopne
samo preko gradbenih parcel GP 14 oziroma GP15. Na parceli
GP18a se kot funkcionalni del avtomobilskega poligona uredijo
parkirne površine za potrebe objektov na parceli GP18b.
Znotraj posameznih parcel so opredeljene še obvezne
zelene površine in obvezna visoka vegetacija (obvezne neformalne skupine visoke vegetacije – dreves).
Za vsako gradbeno parcelo ali skupino parcel je opredeljeno mesto uvoza. Tam, kjer je mesto priključevanja možno
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prestavljati ali izvesti več uvozov, je območje tolerance priključevanja posebej označeno. Možno je izvesti manj uvozov, kot
je grafično prikazanih.
Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih
parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo), vendar pa se pri
tem vse omejitve, predpisane za vsako posamezno parcelo,
ohranjajo. Členitev gradbene parcele na več samostojnih parcel je dopustna samo pri gradbenih parcelah GP6, G10, G11,
GP14 in GP15 oziroma v območjih namenske rabe S2, PS1,
PS4 in PS5, vendar samo tako, da se upošteva vse ostale
omejitve tega OLN in da zaradi neustrezne členitve ne ostanejo
neuporabne površine. Takšna členitev se lahko izvaja fazno.
Izjemoma je možno, ob členitvi gradbene parcele GP 6, zaradi
valovite gradbene linije v smeri proti obstoječi cesti Poligon
Breg Gmajna objekte razširiti na utrjene funkcionalne površine,
vendar samo proti jugu do gradbene linije, ob upoštevanju vseh
ostalih omejitev. Poseganje z objekti na utrjene funkcionalne
površine na vzhodu, zahodu in severu ni dopustno.«
6. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen tako, da se spremeni
in dopolni prvi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in
dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Dostopi, dovozi in vhodi
Glavni dovoz do območja OLN Poligon je iz novega krožišča regionalnih cest pred priključevanjem na avtocesto. Možen
je tudi dovoz s severne strani iz naselja Breg – Gmajna skozi
podvoz. Obstoječi dovoz z regionalne ceste Celje–Ljubljana se
opusti. Ob soglasju nosilca urejanja prostora je možno obstoječi dovoz ohraniti kot zaprt, rezervni urgentni dovoz (zapornica
ali zgolj utrjena zelena površina, ki je v primeru nesreče dejansko prevozna) ali pa se ga preuredi v zeleno površino tako, da
se dovoz povsem onemogoči (ureditev brežine in zasaditev
grmovnic, postavitev ograje).
Smeri dovozov do poslovnih in drugih območji so označene v grafičnih prilogah. Natančna lokacija posameznega
dovoza se določi v PGD projektih, vendar samo znotraj območij
tolerance. Za obstoječe objekte se načeloma ohranjajo obstoječi dovozi in dostopi, razen kadar to ni mogoče.
Glavni dostopi do območij se oblikujejo ob dovozih. Dostopi za pešce se lahko oblikujejo tudi iz drugih smeri, upoštevajoč zasnovo infrastrukture.
Vhodi v objekte se oblikujejo poljubno, vendar smiselno in
funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in dostopov.«
(Arhitekturno oblikovanje)
7. člen
Dopolni se 16. člen tako, da za četrtim odstavkom doda
nov odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega
člena se pravilno glasi:
»Obstoječi objekti
Postopoma se porušijo vsi obstoječi objekti, predvideni
za rušitev.
Obstoječe stanovanjske hiše v območjih S1 in S2 se
ohranijo ali porušijo.
V območju S1 so dovoljena samo vsa vzdrževalna dela.
Vsi večji posegi so možni samo s soglasjem upravljavca avtoceste in naravovarstvenim soglasjem. Ob porušitvi obstoječih
objektov postavitev novih ni možna.
V območju S2 so dovoljenje dozidave obstoječih stanovanjskih objektov v vzdolžni smeri gradbene parcele za največ
½ tlorisne površine obstoječega objekta in največ v višini obstoječega objekta, Gradnja novih pomožnih objektov ni dopustna.
Dovoljena pa je sprememba namembnosti obstoječih zidanih
pomožnih objektov v stanovanjske objekte za potrebe lastnikov.
Dovoljena je sprememba namembnosti v poslovne objekte za

Št.

68 / 7. 9. 2012 /

Stran

6985

iste dejavnosti, kot so dopustne znotraj območja PP3. Za vse
opisane posege velja, da stavbni volumen ne sme presegati
dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov ter obvezno
upoštevanje predpisov o minimalnem zahtevanem osončenju
sosednjih stavb in parcel. V primeru porušitve vseh obstoječih
objektov in postavitve novih objektov veljajo naslednji pogoji:
– Kolikor se ohranjata samostojni gradbeni parceli GP10
in GP11 ali kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita
v eno gradbeno parcelo veljajo enaka merila in zahteve kot za
objekte in dejavnosti znotraj območja PP3.
– Kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združujeta z
območjem PS5 veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte
in dejavnosti znotraj območja PS5.
– Kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita in
ponovno razdružita prečno, tako da vzhodni del obeh parcel
tvori eno parcelo, zahodni del obeh parcel pa tvori drugo samostojno parcelo, za vzhodno veljajo enaka merila in zahteve
kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PP3, za zahodno
pa enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj
območja PS5.
Obstoječi objekti v območju PS7 se pred gradnjo novega
objekta porušijo in se ne nadomestijo.
Obstoječi rekreacijske in športne površine v območjih R1
in R2 se ohranijo in vzdržujejo. Znotraj območij, kjer ni drugih
prostorskih omejitev, je dopustna ureditev dodatnih športnih in
rekreacijskih površin.
Obstoječi objekti v območju R1 se ohranijo. Nadzidave
in dozidave niso dovoljene. Dovoljena so samo vzdrževalna
dela. Gradnja novih pomožnih objektov, kot so nadstrešnice,
ute ipd., ni dopustna.
Na obstoječih objektih v območju R2 so dovoljena samo
nujna vzdrževalna dela. Gradnja novih pomožnih objektov, kot
so nadstrešnice, ute ipd., ni dopustna.
Na celotnem območju je ob upoštevanju vseh zahtev tega
OLN, skladno z veljavno zakonodajo ter s soglasjem Občine
Polzela, dovoljeno postavljanje začasnih objektov, kot jih definira Zakon o graditvi objektov, vendar samo za potrebe različnih
prireditev. Postavljanje začasnih objektov za skladiščenje in
podobne dejavnosti ni dovoljeno.«
8. člen
Spremeni in dopolni se 17. člen tako, da se dodajo opisi
za poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje PS7. Celotno
besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Poslovna območja strnjene/intenzivne gradnje
(PS1, PS2, PS4, PS5, PS6, PS7)
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– za objekte znotraj območij PS1, PS2, PS4 in PS5 je
etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita
25 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti
znotraj maksimalnega gabarita); če je pozidano celotno območje, dopustno za umeščanje objektov je lahko objekt visok 25 m
samo, če je višinsko členjen; kolikor je monoliten, je maksimalna dopustna višina 15 m;
– za objekte znotraj območja PS6 in PS7 je etažnost
poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 6 m (vse
naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita).
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– oblika poljubna, načeloma naj prevladujejo enostavni
volumni;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne
višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
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Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali
in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti znotraj
območja.
Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 80 % ob upoštevanju vseh ostalih omejitev
znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih mej,
obvezna ozelenitev območja idr.).
Toleranca:
– dopustna je širitev objekta iz območja PS7 v območje
R2, vendar v tem primeru za celotno območje PS7 veljajo
pravila gradnje za območja paviljonske gradnje in vse ostale
zahteve, ki veljajo za območje R2. Če je objekt znotraj območja
PS7 že zgrajen po pravilih tega člena, je njegova dozidava
dopustna samo v primeru, če je v celoti skladen z zahtevami
paviljonske gradnje.«
9. člen
Dopolni se 23. člen tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»V območju R2 je ne glede na ostala odločila tega odloka
izjemoma, na osnovi pridobitve posebnih projektnih pogojev ter
soglasja skrbnika naravne dediščine, priobalnega pasu in ceste, dopustna gradnja poslovnega objekta po pravilih, ki veljajo
za poslovna območja paviljonske gradnje, vendar samo znotraj
območja toleranc gradbene parcele. Možna je postavitev enega
samostojnega objekta in širitev objekta, predvidenega znotraj
parcele GP18b, ki pa je dopustna samo na način, da za celoten
tako nastali objekt (tudi znotraj območja PS7) veljajo pravila za
gradnjo paviljonske gradnje.«
10. člen
Spremeni in dopolni se 31. člen tako, da se navede sklic
na pravilno grafično prilogo in da se doda nov odstavek v zvezi
z urejanjem avtomobilskega poligona. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Poseben režim – dodatni obvezni lokacijski pogoj
Znotraj posameznih območij ali gradbenih parcel je obvezno umeščanje visoke vegetacije, skladno z oznako na risbah
Umestitev načrtovane ureditev v prostor – urbanizem in Krajinska ureditev z varovanji.
Na območju avtomobilskega poligona AP se ohranja obstoječa ureditev, pri čemer se teži k večji ozelenjenosti območja
(travne površine se zasadijo z visoko vegetacijo). Dopustno je
spreminjanje obstoječe ureditve v smislu drugačne organizacije
avtomobilskega poligona vendar morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– delež zelenih, neutrjenih površin mora biti vsa 50 %,
– večji del zelenih površin mora biti zasajen z visoko
vegetacijo,
– zagotovljen dovoz do GP18b, kjer je predviden objekt
za potrebe poligona,
– zagotovljeno mora biti parkirišče za potrebe objekta
na parceli GP18b, ki pa mora hkrati biti tudi funkcionalni del
avtopoligona.«
(ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
NANJO)
(Rešitve prometne infrastrukture)
11. člen
Spremeni in dopolni se 32. člen tako, da se dopolni deveti
odstavek, kjer se opredeli možnost urejanja parkirnih površin
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znotraj območja avtomobilskega poligona. Celotno besedilo
popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Območje bo prometno napajano z jugovzhodne strani iz
novega krožišča regionalnih cest RII št. 447 in RIII št. 694, pred
priključevanjem na avtocesto.
Obstoječi priključek z regionalne ceste II. reda št. 447/0288
Šempeter–Latkova vas se po izgradnji predvidenega krožišča
opusti.
Za izvedbo novega cestnega priključka v krožišče se
izdela PGD projekt h kateremu je potrebno pridobiti soglasje
Direkcije Republike Slovenije za ceste. Celotno območje OLN
Poligon se prometno uredi tako, da omogoča razvoj načrtovanih dejavnosti. V ta namen se zasnuje nova notranja prometna
mreža, ki vključuje tudi rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste
Poligon–Gmajna. Glavna prometna os zaradi novega krožišča
poteka vijugasto od novega krožišča do obstoječe ceste, ki
se v ta namen ustrezno prenovi ter se skozi obstoječi podvoz
naveže na območje nad avtocesto v naselje Breg–Gmajna. Na
glavno prometno os se navežejo nove prečne povezave, ki so
na severovzhodu krožno povezane.
Ob cesti potekajo glavni in rezervni infrastrukturni koridorji, ki so na površini ozelenjeni z nizko vegetacijo. Posamezna
območja oziroma dejavnosti in objekti znotraj njih se s pravokotnimi priključki prometno navezujejo na notranjo prometno
mrežo. Smeri dovozov oziroma priključkov so označene v grafičnih prilogah, natančna lokacija pa se določi v PGD projektih
za posamezne dejavnosti znotraj območja toleranc (območje
možnega umeščanja cestnih priključkov) vendar vedno tako, da
ne onemogoča priključevanje drugih gradbenih parcel ter načelom nasprotno (vis-a-vis). Tolerance so možne tudi v smislu
zmanjševanja števila uvozov. Pri tem velja načelo, da se novo
načrtovani uvoz prilagaja in podreja že izvedenim uvozom. Pri
vodenju tras notranjega omrežja in navezav so možna manjša
odstopanja od zasnovanih osi. Pri urejanju kolesarskih stez,
pločnikov in avtobusnega postajališča je možno njihovo izvedbo prenesti v kasnejše etape.
Celotno območje bo opremljeno s kolesarskimi stezami in
pločniki. V smeri proti severu in potem vzporedno z avtocesto
proti zahodu se izvede večnamenska pot za pešce, kolesarje
in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav, ki se naveže
na obstoječo rekreacijsko pot ob Savinji.
Ob glavni prometni osi se po potrebi uredi tudi avtobusno
postajališče.
Ceste, kolesarske steze in pločniki bodo utrjeni in urejeni
v ustreznih sklonih zaradi odvodnjavanja.
Parkirišče P bo namenjeno urejenemu parkiranju za lastnike tovornjakov širšega območja, ki ne razpolagajo z ustreznimi površinami. Možna je tudi preureditev v parkirišča samo
za osebne avtomobile ali mešana raba.
Parkirišča in manipulativne površine znotraj posameznih
gradbenih parcel so možne na površinah umeščanja objektov
in/ali na utrjenih funkcionalnih površinah in naj bodo v čim večji
meri urejena kot zelene površine: utrditev s travnimi ploščami
ipd., ozelenitev – členitev z vegetacijo. Znotraj območja AP se
lahko uredijo parkirne površine za območje PS7, vendar morajo
biti zasnovane kot funkcionalni del avtomobilskega poligona.
Vse utrjene površine je potrebno kvalitetno vzdrževati in
čistiti.
Predvideni so posegi v varstveni pas avtoceste; vanj se
umeščajo prometne površine ter komunalna in energetska infrastruktura, vključno z novo transformatorsko postajo, novimi
zadrževalniki padavinskih voda in po potrebi drugimi infrastrukturnimi objekti in napravami (npr. manjše čistilne naprave ipd.)
ter bogata ozelenitev.
Za potrebe ureditve komunalne opreme območja so potrebni preboji obstoječih cest: na dveh lokacijah preboj avtoceste in na eni lokaciji preboj regionalne ceste Šempeter–Polzela–Velenje. Za vse preboje je potrebno pridobiti projektne
pogoje upravljavcev.«
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(Komunalne, energetske in komunikacijske ureditve)
12. člen
Spremeni in dopolni se 38. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjene člena se pravilno glasi:
»Oskrba z električno energijo
Predvidena je opustitev vseh zračnih električnih vodov in
obstoječe transformatorske postaje TP Ločica Poligon.
Sestavni del OLN Poligon so:
– Idejni načrt ureditve SN vodov in vodov javne razsvetljave za LN Ločica Gmajna (Elektrotehniško društvo Celje,
št. elaborata 61/04 z dne november 2004).
– Načrt elektroinštalacij (PGD načrt NN omrežje, javna
razsvetljava, ki ga je izdelal Elektroenergetika Franc Juvan,
s.p., Ljubno ob Savinji, št. projekta 627/06-SN 2006.
– PGD načrt Preureditev obstoječih SN DV 20 Kv, transformatorski postaji TP Ločica Poligon I, II; 20/0.4 kV, 1x1000 kVA
s priključnim KB 20 kV, ki ga je izdelal Elektroenergetika Franc
Juvan, s.p., Ljubno ob Savinji, št. projekta 627/06-SN 2006),
na podlagi katerega je, samo kot izjemna toleranca, možna
postavitev dveh transformatorskih postaj, skladno z grafičnim
prikazom na risbi 4, brez dodatnih toleranc. Možne dodatne
transformatorske postaje za potreben posameznih dejavnosti
je možno umeščati samo znotraj območja umeščanja objektov
znotraj posameznih gradbenih parcel.
– Idejna rešitev elektrifikacije za del območja OLN Poligon, Vegrad Projektivni biro, d.o.o. št. projekta 014/2012, maj
2012.«
13. člen
Spremeni in dopolni se 46. člen skladno z zahtevami
nosilca urejanja prostora in skladno z uveljavitvijo DPN Savinja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se
pravilno glasi:
»Usmeritve za področje upravljanja z vodami
Del območja OLN Poligon spada v razred preostale nevarnosti. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati
Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
št. 89/08), vrste posegov pa morajo biti načrtovane skladno s
prilogo 1 in 2 navedene Uredbe.
Posebno pozorno je treba urejati vodni režim na območju,
reko Savinjo in površine ob njem:
– vsi posegi v prostor morajo biti odmaknjeni najmanj
15 m od spodnjega roba saniranega/načrtovanega nasipa na
zračni strani vodotoka Savinja. Izjema so tisti objekti za rabo
vode, ki jih navaja 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02):
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in
druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali
drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je
za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma
priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami
v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem ter

Št.

68 / 7. 9. 2012 /

Stran

6987

– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije;
– zagotovljen mora biti nemoten dostop/dovoz upravljavca vodotoka do struge Savinje za potrebe vzdrževalnih del
v/na koritu reke;
– urediti je potrebno ločen odvod padavinskih voda in
komunalnih voda z obravnavanega območja – ločen sistem
kanalizacije;
– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je potrebno urediti v skladu z 92. členom Zakona o vodah tako,
da se v čim večji meri zmanjša odtok padavinskih voda z urbanih površin z zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom
v vodotok (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki – usedalniki in podobno).
Pri nadaljnjem načrtovanju (priprava projektne dokumentacije) je potrebno upoštevati pogoje gradnje, ki lahko vplivajo
na vodni režim. Za vse posege, ki bi lahko trajno ali začasno
vplivali na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti
vodno soglasje.«
(Požarna varnost)
14. člen
Spremeni in dopolni se 50. člen skladno z zahtevami
nosilca urejanja prostora. Celotno besedilo popravljenega in
dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»V skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pred
požarom je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe ter zagotoviti:
– Potresno varno gradnjo skladno z EC 8 (projektni pospešek tal – a/ag = 0,150).
– Pogoje za varen umik ljudi in premoženja (do izdaje
slovenskega predpisa se pri načrtovanju upošteva ustrezne
tehnične smernice primerljive tuje države).
– Potrebne odmike med objekti ali ustrezne protipožarne
ločitve, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru (smernica SZPV 204).
– Urediti prometne in delovne površine za intervencijskega vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču).
– Zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
– Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD
izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte
pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS
za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti,
vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.«
(NAČRT PARCELACIJE)
15. člen
Spremeni in dopolni se 52. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Na območju je opredeljenih šestindvajset gradbenih
parcel. Načrt gradbenih parcel oziroma načrt parcelacije je
prikazan v grafičnih prilogah.
Kot javne površine se opredelijo vse skupne infrastrukturne površine, varstveni pas ob cestah ter rekreacijske
površine. Zasebniki (investitorji dejavnosti) jih lahko uporabljajo. Kako, v kakšnem obsegu in s kakšnimi finančnimi
obveznostmi se opredeli v posebni pogodbi. Ostale površine
so zasebne.
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Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe in
njim določenih gradbenih parcel

OZNAKA
GRADBENE
PARCELE

PREVLADUJOČA
NAMENSKA RABA

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

PREVLADUJOČE
GRADBENE
PARCELE

obstoječi avtomobilski
poligon

AP

GP18a

GP5

GP12

GP6

zeleni zaščitni pas

obstoječa in predvidena prometna infrastruktura
predvideno območje
energetske, komunalne in gospodarske
infrastrukture
predvideno parkirišče
za tovorna vozila

poslovno območje
intenzivne gradnje

Z

GP20
GP21

C

GP0
(GP0/1, GP0/2)

K1
K2
P

obstoječe stanovanjske hiše

GP19
GP13

GP8
GP10

poslovno območje strnjene
gradnje
poslovno območje
paviljonske gradnje

2807
2382
2227
17397
3266
2420
3542
3387

GP11

obstoječe stanovanjsko
območje

GP12

magistralni plinovod

624

GP13

parkirišče za tovorna vozila

2861

GP14

poslovno območje strnjene
gradnje

5975

GP16*

obstoječe rekreacijsko
območje

4598

GP17

poslovno območje strnjene
gradnje, obstoječa
storitvena dejavnost

3582

GP18a

obstoječi avtomobilski
poligon

17981

GP15

3731

6907

GP6

PS2

GP17

PS4

GP15
GP19

PS5

GP14

PS6

GP22a
GP22b

GP18b

1342

PS7

GP 18b

poslovno območje strnjene
gradnje

GP19

poslovno območje strnjene
gradnje

4546

GP4

GP20
GP21

magistralni plinovod
(parkirišča, manipulativna
površina)

2701

GP5

GP22a

poslovno območje strnjene
gradnje

1069

GP22b

poslovno območje strnjene
gradnje

1734

PP2

GP7
GP8

PP3

GP9

R1

GP1

R2

GP16*

S1

GP2

S2

GP10
GP11

* GP16 se v primeru gradnje na podlagi dopustnih toleranc razdeli na GP16a, ki obseg območje toleranc meje
gradbene parcele in GP16b, ki obsega preostali del območja.
Tabela 2: Pregled gradbenih parcel in njihovih okvirnih
velikosti
OZNAKA
GRADBENE
PARCELE

GP7

poslovno območje
paviljonske gradnje

OKVIRNA
VELIKOST
(m2)

PS1

PP1

obstoječe rekreacijsko območje

GP4

GP9

GP3
poslovno območje
paviljonske gradnje

GP3

DODATEN OPIS

DODATEN OPIS

OKVIRNA
VELIKOST
(m2)

GP 0/1

javne in druge skupne
površine

32864

GP 0/2

javne in druge skupne
površine

2291

GP1

obstoječe rekreacijsko
območje

3566

GP2

obstoječe stanovanjsko
območje

1433

750

* GP16 se v primeru gradnje na podlagi dopustnih toleranc razdeli na GP16a, ki obseg območje toleranc meje gradbene parcele (okvirna velikost 1050 m2) in GP16b, ki obsega
preostali del območja (okvirna velikost 3548 m2).«
KONČNE DOLOČBE
16. člen
OLN Poligon, spremembe in dopolnitve, je na vpogled na
Občini Polzela.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-5/2012-7
Polzela, dne 18. junija 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
RAZKRIŽJE
2677.

Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Razkrižje

Občinski svet Občine Razkrižje je na podlagi 85. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C,
80/10 – ZUPUDPP), Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/03, 133/03, 54/06) in 6. ter 14. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04,
28/12) na 4. izredni seji dne 10. 8. 2012 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Razkrižje
1. člen
4. člen Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/03, 133/03, 54/06), se dopolni tako, da se za
zadnjo alineo doda še alinea:
»– za potrebe ureditve zelenih športnih igrišč pri Osnovni
šoli Razkrižje naslednje parcelne številke kmetijskih zemljišč,
449/1 in 449/3, obe k.o. Šafarsko.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0076/2012-1
Šafarsko, dne 10. avgusta 2012
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

2678.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl. US Up-2925/07-15
U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US U-I-176/08-10
in 40/12 ZUJF), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06
ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11 ORZGJS40), 143. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni
list EU, št. 317/07 in 314/09), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 ZPNačrt, 41/08 in 28/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni
list RS, št. 28/11) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 3. izredni seji dne 11. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Razkrižje
1. člen
Dopolni se drugi odstavek 1. člena Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 25/10 in
50/10), z naslednjim besedilom:
»Občina Razkrižje zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na naslednjih območjih:
– OBMOČJU 1: to so območja, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo na podlagi določb prvega in drugega
odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot
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5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode
na dan). Gre za območja, kjer je zagotavljanje javne službe
obvezno, in sicer:
Oznaka
območja
Območje 1

Aglomeracija Ime
aglomeracije
530
Šprinc
533
Razkrižje
535
Veščica

Naselja
Šprinc
Razkrižje – del
Gibina – del
Šafarsko – del
Razkrižje – del
Veščica – del
Kopriva

– OBMOČJU 2: to so območja, kjer občina zagotavlja
storitve javne službe, čeprav ne gre za območja iz prvega in
drugega odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne
vode na dan). V tem primeru gre za območja, kjer zagotavljanje
javne službe ni obvezno, in sicer:
Oznaka
območja
Območje 2

Aglomeracija Ime
aglomeracije

Naselja
Gibina – del
Šafarsko – del
Veščica – del

– OBMOČJU 3: to so območja, kjer se opravlja lastna
oskrba prebivalcev s pitno vodo ter
– OBMOČJU 4: to so območja, kjer občina v prihodnosti
načrtuje zagotavljanje javne službe oskrbe s pitno vodo.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-49/2010-13
Šafarsko, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

SLOVENJ GRADEC
2679.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu individualne zazidave Podgorska cesta
Štibuh (SC7)

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in
23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu individualne zazidave Podgorska cesta
Štibuh (SC7)
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave
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Podgorska cesta Štibuh (SC7), ki ga je izdelalo podjetje ZUM
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7,
2000 Maribor, pod številko 12003, avgust 2012 in povzetek
za javnost.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 6. septembra 2012 do vključno 20. septembra 2012 v avli
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj
Gradec v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana 19. septembra 2012 ob
16. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec.
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen
osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7), in
sicer z naslednjimi parc. št.: 381/1 – del, 381/2, 381/14, vse
k.o. Stari trg.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o zazidalnem
načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7).
Pripombe in predloge se lahko do 20. septembra 2012 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo
okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.
luznik@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne
besede »SD ZN Štibuh«). Obrazec je na voljo na mestu javne
razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec
objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo
to posebej navesti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj
Gradec.
Št. 3500-22/2011
Slovenj Gradec, dne 17. avgusta 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

2680.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ
GRADEC; I. faza

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in
23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ
GRADEC; I. faza
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ GRADEC; I. faza, ki ga je izdelalo podjetje
LM Projekti, podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno
načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen s.p., Goriška 2, 3320
Velenje, pod številko 2011/21, julij 2012 in povzetek za javnost.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 5. septembra 2012 do vključno 5. oktobra 2012 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj
Gradec v delovnem času občinske uprave in na spletni strani
http://www.slovenjgradec.si.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana 26. septembra 2012 ob
16. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec.
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ GRADEC; I. faza, in sicer
z naslednjimi parc. št.: 450/1 – del, 450/2 – del in 450/3 k.o.
Šmartno pri Slovenj Gradcu ter 1067/2 – del, 1067/69 – del in
1067/68 – del k.o. Dobrava.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOKROS
SLOVENJ GRADEC; I. faza. Pripombe in predloge se lahko
do 5. oktobra 2012 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot
zapis na Obrazec za pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek
za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje
na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OPPN – MOTOKROS«).
Obrazec je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni
strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec
objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo
to posebej navesti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj
Gradec.
Št. 350-5/2011
Slovenj Gradec, dne 21. avgusta 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2681.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja
urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 97. člena in 61.a členom 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,
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan
Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območja urejanja, ki jih določa meja
urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 55/02, 91/02, 68/05,
72/09 in 87/11)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
SD PUP) in njegovih posameznih faz
V letu 2002 je bil sprejet Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec. 2005 leta smo
na pobudo občanov sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki
jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 68/05). In kasneje leta 2009 smo
s sprejetjem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja
urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 72/09) akt uskladili s hierarhično nadrejenim aktom
in določili merila in pogoje v skladu s Uredbo o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) za nezahtevne
in enostavne objekte.
Razlog za pripravo SD PUP je pobuda investitorja Tomaža Skarlovnika, da se v delu stanovanjske enote Sn 3 določijo
posebna pravila, ki bi veljala za to enoto. Pobudnik namreč
želi na parceli, ki jo je kupil, zgraditi objekt z enokapno streho
in v razmerju stranic, ki odstopajo od določil, ki jih predpisuje
obstoječi PUP. Odlok pri zasnovi strehe poleg dvokapnih streh
dopušča odstopanje, in sicer »če je oblika strehe pogojena z
zasnovo in celovitostjo oblikovanja objekta in smiselno dopolnjuje arhitekturni izraz posamezne ureditvene enote, uličnega
niza ali skupine hiš«.
Omenjeno območje sodi po veljavnem prostorskem aktu v
območje, ki ga urejajo določila in pogoji za urejanje področij Sn.
Ker pa je obravnavano območje v mnogočem specifično,
se je izkazalo, da splošna določila in pogoji, ki veljajo za območje Sn, niso primerna za to območje. Trenutno veljavna določila
in oblikovne smernice, ki veljajo za območje Sn:
1. Ne upoštevajo lokalne specifike in so kot taka neživljenjska, s čimer silijo investitorje v neoptimalno in neekonomično gradnjo, ki lahko tudi negativno vpliva na okolico,
oblikovanje uličnega niza ipd.;
2. Omogočajo oblikovanje uličnega niza, katerega merilo
ne bi bilo prilagojeno človeškemu merilu (višina P + ND + 0,90
m + strešina na ulični strani; na dvoriščni se v takšnem primeru
pojavi še kletna etaža), katerega upoštevanje je v takšnih naseljih stanovanjskih hiš zaželeno, in ki po nepotrebnem povečuje
negativne vplive na okoliška zemljišča in objekte;
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3. Ne upoštevajo nagnjenega terena, ki je izrazito neoptimalen za dvokapne strehe, še posebej v kombinaciji s strmimi
nakloni, saj na eni strani;
4. Otežujejo izvedbo energetsko varčnih objektov (nizkoenergijski objekti in pasivni objekti);
5. Z zahtevanimi razmerji stranic (1:1,4) onemogočajo
kreativne rešitve, ki bi pripomogle k boljšim arhitektonskim in
tlorisnim zasnovam.
Vpeljava kvalitetnih rešitev na tem območju je, zaradi
tega možna le pogojno skozi izjeme, ki so določene v veljavnih prostorskih aktih, a pri katerih je sklicevanje nanje vedno
arbitrarno.
Ker gre za večje nepozidano območje, na katerem je v tej
fazi še možno vzpostaviti kvalitetna izhodišča za oblikovanje
prostora in definicijo uličnega niza, in ker je bila arhitektonska
rešitev v PGD A01-2012 biro Gašperič ocenjena kot primerna
vzorčna rešitev, ki upošteva danosti naravnega reliefa in urbanega prostora, je umestitev objekta oziroma objektov možna
kolikor se za to območje sprejmejo posebna določila na po postopku, ki ga predvideva zakon to je skozi spremembo veljavnega odloka. Na ta način se bodo določila podrobnejša merila
in pogoji, ki bodo veljali za gradnjo objektov na tem območju.
Iz karte o namenski rabi veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99) je območje na Legenski planoti uvrščeno v območje Sn3 Krnice 2 PUP (območja
stanovanj nizke gostote), kar pomeni, da se območje ureja v
skladu z določili prostorsko ureditvenih pogojev, ki veljajo za to
območje, in sicer za prostorsko enoto Sn.
Priprava SD PUP bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07). Kadar se spremembe in dopolnitve
prostorsko izvedbenega akta nanašajo samo na posamične
posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se
v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za
predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se
skrajša trajanje javne razgrnitve.
II. Območje SD PUP
Ureditveno območje SD PUP obsega del ureditvene enote Sn3 Krnice, in sicer se sprememba in dopolnitev nanaša na
parcele z naslednjimi parcelnimi številkami: 420/31, 420/19,
420/20, 420/21 vse k.o. Legen.
Sprejeti odlok o SD PUP bo predstavljal pravno podlago
za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in
ureditve.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi SD PUP se upošteva strokovna podlaga, ki
jo je izdelal Biro Gašperič z naslovom Pobuda za spremembo
prostorskega akta, avgust 2012. Poleg te strokovne podlage se
v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 popr.) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave SD PUP se lahko zagotovijo tudi
druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike,
ki jo je treba razrešiti v SD PUP.
Za izdelavo SD PUP se uporabijo obstoječe geodetske
podlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja
urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
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IV. Roki za pripravo SD PUP
Aktivnost

Rok oziroma trajanje
aktivnosti
Sklep o začetku priprave SD PUP
Sprejme župan
Objava sklepa v uradnem glasilu
September 2012
Priprava osnutka in posredovanje
15 dni po objavi
osnutka v pridobitev smernic nosilcem sklepa
urejanja prostora in pristojnemu
ministrstvu za varstvo okolja
Analiza smernic in izdelava
30 dni po pridobitvi
dopolnjenega osnutka SD PUP,
smernic
kolikor bi bilo potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, občina za
dopolnjen osnutek OPPN zagotovi
okoljsko poročilo in ga skupaj z
dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje
ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred pričetkom
in javni obravnavi dopolnjenega
javne razgrnitve
osnutka SD PUP
Javna razgrnitev in obravnava
15 dni
dopolnjenega osnutka SD PUP
z evidentiranjem vseh pisnih pripomb
Javna obravnava SD PUP
Izvede se v času
javne razgrnitve
Ureditev pripomb in predlogov iz javne Po zaključeni javni
razgrnitve in obravnave
razgrnitvi
Priprava strokovnih stališč do pripomb 15 dni po ureditvi
in predlogov iz javne razgrnitve
pripomb
in obravnave
Opredelitev župana do pripomb
Po pripravi
in predlogov iz javne razgrnitve
strokovnih stališč
in obravnave
Izdelava usklajenega predloga SD
1 mesec po
PUP na osnovi potrjenih stališč
opredelitvi župana
do pripomb
do pripomb iz
javne razgrnitve in
obravnav
Pridobitev mnenj
15 dni
Sprejem SD PUP na Občinskem svetu Po uskladitvi
Mestne občine Slovenj Gradec
predloga SD PUP
Objava SD PUP v Uradnem listu
Po sprejemu SD
PUP na Občinskem
svetu Mestne občine
Slovenj Gradec
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec
2. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
3. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12,
2380 Slovenj Gradec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Krekova 17/II, 2000 Maribor.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD
PUP
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag zagotovi
pobudnik. Postopek in izdelavo sprememb in dopolnitev odloka
o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec vodijo pristojne službe
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znotraj Mestne občine Slovenj Gradec, zato dodatnih stroškov
v zvezi s tem ne pričakujemo.
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3500-26/2012
Slovenj Gradec, dne 29. avgusta 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
2682.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik
(Zgornje Prebukovje)

Na podlagi 57. 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, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A), 39. člena novele Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – novela ZKZ-C) in 7. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je
župan Občine Slovenska Bistrica sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetiji Grobelnik
(Zgornje Prebukovje)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na podlagi pobude Grobelnik Viljema, Zgornje Prebukovje 33, 2314 Šmartno na Pohorju, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100295415 in odločbe
št. 351-32/2012/2 z dne 7. 2. 2012, izdane s strani Ministrstva
za kmetijstvo in okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona
o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so
neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje najboljšega
kmetijskega zemljišča. Območje urejanja zajema parcele
št. 554 in 555, obe k.o. Prebukovje in obsega površino v velikosti cca 4700 m². Parceli št. 554 in 555, obe k.o. Prebukovje
sta v lasti fizične osebe.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hleva za krave molznice, skladišča
pridelkov, koritastega silosa ter ureditev območja s potrebno
prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN zajema zemljišči s parcelnimi številkami
554 in 555 obe k.o. Prebukovje. Območje OPPN je veliko
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cca 4700 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju
omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira
investitor sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno
zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;
2. faza: pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za
kmetijstvo in okolje o potrebnosti izdelave celovite presoje
vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni; (če je za
prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim
osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja;
ministrstvo preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano
in v skladu s predpisi oziroma ga s sklepom zavrne) – 15 dni
od prejema poziva;
4. javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno
običajen način in v svetovnem spletu – 7 dni pred začetkom
javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
6. priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov,
podanih v času javne razgrnitve – 7 dni od predaje pripomb;
7. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj / 30 dni; (če je za prostorski akt
potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo);
9. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3.
faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta, k dopolnjenemu
predlogu pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
(za področje voda);
2. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a,
2000 Maribor (za področje varstva narave);
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva
kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana (za področje obrambe
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom);
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, Ljubljana;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana (za področje kmetijstva);
7. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 23, 2000 Maribor (za
področje oskrbe z električno energijo);
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8. Komunala d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak,
javne razsvetljave in zimskega vzdrževanja cest);
9. Telekom Slovenije, d.d., Titova cesta 38, Maribor (za
področje fiksne telefonije);
10. Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor (za področje prometa, za občinske ceste);
11. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju, Šmartno na
Pohorju 19, 2315 Šmartno na Pohorju.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča,
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oziroma investitor, Grobelnik Viljem, Zgornje Prebukovje 33, 2315
Šmartno na Pohorju.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2012-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 2. avgusta 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2683.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetiji Korošec
(Bukovec)

Na podlagi 57. 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, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A), 39. člena novele Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – novela ZKZ-C) in 7. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je
župan Občine Slovenska Bistrica sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetiji Korošec (Bukovec)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na podlagi pobude kmetije Korošec, Bukovec 130, 2314
Zgornja Polskava, vpisane v register kmetijskih gospodarstev
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s številko KMG-MID: 100293623 in odločbe št. 351-101/2012/4
z dne 21. 3. 2012, izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo in
okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih
zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno
namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje drugega kmetijskega zemljišča. Območje urejanja zajema parcele št. 33, 35 in
32/3, vse k.o. Bukovec, površine v velikosti 15.417 m².
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo hleva za krave molznice in plemensko
živino, gradnjo pokritih skladišč – silosov (4) za krmo, postavite strojne lope ter ureditev območja s potrebno prometno in
komunalno infrastrukturo.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami
33, 35 in 32/3, vse k.o. Bukovec v velikosti 15.417 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske
javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira
investitor sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno
zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;
2. faza: pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za
kmetijstvo in okolje o potrebnosti izdelave celovite presoje
vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni; (če je za
prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim
osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja;
ministrstvo preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano
in v skladu s predpisi oziroma ga s sklepom zavrne) – 15 dni
od prejema poziva;
4. javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno
običajen način in v svetovnem spletu – 7 dni pred začetkom
javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
6. priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov,
podanih v času javne razgrnitve – 7 dni od predaje pripomb;
7. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj / 30 dni; (če je za prostorski
akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda
potrdilo);
9. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta, k dopolnjenemu
predlogu pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
(za področje voda);
2. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a,
2000 Maribor (za področje varstva narave);
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva
kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana (za področje obrambe
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom);
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, Ljubljana;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana (za področje kmetijstva);
7. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 23, 2000 Maribor (za
področje oskrbe z električno energijo);
8. Telekom Slovenije, d.d., Titova cesta 38, Maribor (za
področje fiksne telefonije);
9. Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor
(za področje prometa, za občinske ceste);
10. Krajevna skupnost Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava (za področje oskrbe z vodo in
odvajanja odplak).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za
prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem
odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oziroma
investitor, Korošec Maksimiljan, Bukovec 130, 2314 Zgornja
Polskava.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2012-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 27. avgusta 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2684.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega
podrobnega prostorskega načrta

Na podlagi 50. in 60. 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.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 7. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10)
je župan sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev dejavnosti na kmetiji
Podlesnik (izdelal Biro 2001 s.p., Slovenska Bistrica, št. naloge
04/12-OPPN, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 5. 9. 2012 do vključno 5. 10.
2012, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica in v prostorih Krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Na
vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave in krajevne
skupnosti.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 221/2, 221/4,
227/2, 632/1, 227/1, 79.S, 230/4, 231, 230/3, 635/1, vse v
k.o. Ogljenšak. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven
območja obdelave OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 4. 10. 2012, ob 10.00 uri,
v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno
na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov:
obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih
vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno
na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb
poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 13.00 uri ne glede na
način dostave.

Št.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2685.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega
podrobnega prostorskega načrta

Na podlagi 50. in 60. 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,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Tirgot – Sernčeva
ulica (izdelal A.B. – INVEST d.o.o., Maribor, št. naloge 11/11, v
nadaljevanju: OPPN).
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2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 10. 9. 2012 do vključno
10. 10. 2012, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in
prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 201/1, 201/2 in
201/3 vse v k.o. Slovenska Bistrica. Predmet javne razgrnitve
so tudi zemljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih
poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 9. 10. 2012, ob 10.00 uri,
v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno
na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov:
obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih
vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno
na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb
poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 17.00 uri ne glede na
način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-7/2011-13-1032
Slovenska Bistrica, dne 24. avgusta 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-7/2012-15-1032
Slovenska Bistrica, dne 21. avgusta 2012
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2686.

Sklep o izdelavi spremembe Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP
9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F10

Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in
57/12) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list
RS, št. 1/10 in 101/10) razglašam

SKLEP
o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
za funkcionalno enoto F10
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO 9/2 – Podjetniško obrtna cona Škofljica (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08 in
26/12), v nadaljevanju ZN. Po navedenem dokumentu obsega
območje, kjer so načrtovane spremembe funkcionalno enoto
F10. Na območju je v veljavnem ZN načrtovana gradnja objektov za avtomehanični servis, prodajo avtomobilov in tehnične
preglede ter objektov za trgovino. Določila odloka o možnih
posegih so izdelana za znanega investitorja, to je za Avtocenter
Žgajnar.
(2) Investitor želi s spremembo in dopolnitvijo zazidalnega
načrta legalizirati že izvedeno dozidavo servisnega objekta
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ter opredeliti eventuelne še preostale možosti za prostorsko
zaokrožitev Avtocentra Žgajnar.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
sta Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09 in 57/12) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04).
Zakon o spremembah in doponitvah Zakona o prostorskem načrtovanju omogoča izvedbo skrajšanega postopka,
če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega
prostorskega načrta za posamične posege v prostor, ki ne
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na
rabo sosednjih zemljišč in objektov. S predvidenimi posegi se
ne vpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenih
vplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. člen
Območje izdelave prostorskega načrta
Območje izdelave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obsega zemljišča parcel 737/334, 737/195-del,
737/189-del, 737/192, 737/55, 737/193, 737/333, vse k.o. Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 1,10 ha.
4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti
izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se
poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na
kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni
posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.
5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je legalizacija že izvedene dozidave servisnega
objekta ter realizacija eventuelno še možnih prostorskih dopolnitev Avtocentra Žgajnar.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim zazidalnim načrtom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter
prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih
navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo
nosilci urejanja prostora.
6. člen
Okvirni plan za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in
njihovih posameznih faz:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev smernic (15 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje – CVPO (15 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno
obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni),
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov,
– pridobitev mnenj (15 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od
faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
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7. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja
prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev ZN
na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sprememb ZN Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje RS. Ministrstvo v 15 dneh občini pisno
sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek sprememb ZN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 15 dni, podajo smernice.
Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih
nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje so:
(a) Upravljalci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota
Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s
plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE
Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, ARSO, Vojkova 1B, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana
– Prometna infrastruktura: Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – državne javne ceste: Ministrstvo za promet RS, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000
Ljubljana
– Prometna infrastruktura – občinske javne ceste: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
– Prometna infrastruktura – železniška infrastruktura:
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
8. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljalec izdelave spremembe in dopolnitve ZN,
nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina
Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je investitor Avtocenter Žgajnar
d.o.o., Žagarska ulica 21, 1291 Škofljica d.o.o., ki zagotovi
sredstva za izdelavo spremembe zazidalnega načrta.
(3) Izdelovalec je Genius loci, Inštitut za arhitekturo in
urbanizem d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 3500-6/2012
Škofljica, dne 8. avgusta 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VIPAVA
2687.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina

Na podlagi določila tretjega odstavka 61. člena Zakona
o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11), 517. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12)
na 19. seji dne 12. 7. 2012 in Občinski svet Občine Vipava
na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS,
št. 42/11) na 15. seji dne 26. 7. 2012 sprejela

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/11)
se v tretjem odstavku 11. člena številka »32.610«, nadomesti
s številko »23.610«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1.574.560,22
EUR.«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Ustanoviteljici sta udeleženi na osnovnem kapitalu z
naslednjimi poslovnimi deleži:
Občina
1.
2.

Občina Ajdovščina
Občina Vipava

Osnovni vložek
v EUR
1.293.942,38 EUR
280.617,84 EUR

Poslovni
delež v %
82,178 %
17,822 %

«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0002/2010
Ajdovščina, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-0011/2011
Vipava, dne 26. julija 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

2688.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, predsednikov
in članov delovnih teles občinskega sveta
ter predsednikov in članov drugih občinskih
organov v Občini Vipava

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US,
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9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr.,
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US,
87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US,
72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) je
Občinski svet Občine Vipava na 15. redni seji dne 26. 7. 2012
sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih
teles občinskega sveta ter predsednikov
in članov drugih občinskih organov
v Občini Vipava
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino, način določanja in način izplačila plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Vipava.
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače
občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, če
zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi funkcionar, član, župan,
podžupan, predsednik, upravičenec, ki so zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
3. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije
izda občinskemu funkcionarju Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno, oziroma pravico do plačila za opravljanje
funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
5. člen
Predsedniku in članom delovnih teles občinskega sveta
ter predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo.
6. člen
Predsedniku in članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
7. člen
Letni znesek izplačila posameznemu članu občinskega
sveta oziroma predsedniku in članu delovnega telesa občinskega sveta in nadzornega odbora (brez potnih stroškov in
dnevnic) ne sme presegati 7,5 % letne plače župana, ki bi jo
le-ta prejel za poklicno opravljanje funkcije. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
8. člen
Posameznemu upravičencu (članu občinskega sveta,
predsedniku in članom delovnih teles in nadzornega odbora)
pripade cela sejnina oziroma nagrada pod pogojem, da je na
posamezni seji navzoč vsaj 2/3 trajanja seje.
Posameznemu upravičencu pripada polovična sejnina
oziroma nagrada pod pogojem, da je na seji navzoč vsaj
1/2 trajanja seje; če je navzoč manj kot 1/2 trajanja seje mu
sejnina oziroma nagrada ne pripada.
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9. člen
Če se predsednik ali član delovnega telesa ali drug funkcionar udeleži seje drugega delovnega telesa ali seje drugega
občinskega organa brez vabila, mu nagrada za to udeležbo ne
pripada. Če se seje udeleži na podlagi vabila, mu nagrada za
udeležbo pripada tudi kadar je navzoč samo pri točki dnevnega
reda, zaradi katere je bil vabljen.
V primeru, da je sklicana skupna seja večjega števila
odborov, pripada nagrada vsem navzočim predsednikom in
članom delovnih teles, vendar le v primeru, da je delovno telo,
katerega član je posameznik, sklepčno.
ll. PLAČE OZIROMA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE
FUNKCIJE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
10. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupani in člani občinskega sveta.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno.
Podžupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno.
Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno.
11. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Vipava, ki sodi v V.
skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev) je s predpisom,
ki določa plače funkcionarjev, določen 51. plačni razred. Županu
pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Če župan
opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje
funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
12. člen
Plačni razred (plačilo) podžupanov določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Plačilo ne sme
biti določeno višje od 43. plačnega razreda, določenega v
zakonu.
Podžupanom pripadajo tudi dnevnice (z morebitnimi stroški prenočevanja) in povračilo potnih stroškov, ki nastanejo v
zvezi z opravljanjem funkcije, če gre za potovanje izven območja Občine Vipava.
Nadomestilo morebitnih ostalih nagrad in stroškov v zvezi
z opravljanjem funkcije podžupanom ne pripadajo, niti izplačila,
ki bi jim pripadala kot občinskim svetnikom oziroma članom
delovnih teles občinskega sveta.
13. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
določeno za:
– vodenje seje občinskega sveta (redne ali izredne) v
višini 10 % plače župana
– udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 6,3 %
plače župana
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 5,2 %
plače župana
– vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta v višini
2,0 % plače župana
– udeležbo na seji delovnega telesa sveta v višini 1,4 %
plače župana
– samostojna priprava gradiva (splošnega akta) za posamezno točko dnevnega reda (če je ta akt zatem tudi sprejet) v
višini 2,8 % plače župana.
Za udeležbo na slavnostni seji in za dopisno sejo sejnina
navzočim ne pripada.
14. člen
Za nadaljevanje seje (redne ali izredne), ki se nadaljuje
naslednji ali kakšen drug dan, svetnikom in drugim upravičencem pripada 1/2 sejnine za redno oziroma izredno sejo.
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lll. PREDSEDNIKI IN ČLANI DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA
15. člen
Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta
za opravljanje dela pripada nagrada za udeležbo na seji:
– predsedniku pripada nagrada v višini 2,0 % plače župana,
– članu pripada nagrada v višini 1,4 % plače župana.
Za nadaljevanje seje, ki se nadaljuje naslednji ali kakšen
drug dan, upravičencem pripada ½ nagrade za udeležbo na
seji.
lV. NADZORNI ODBOR
16. člen
Predsednik in člani Nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade, in sicer:
a) za vodenje seje v višini 5,2 % plače župana
b) za udeležbo na seji v višini 1,4 % plače župana.
Za nadaljevanje seje, ki se nadaljuje naslednji ali kakšen
drug dan, upravičencem pripada ½ nagrade za vodenje oziroma udeležbo na seji.
Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO
pripada vsakemu članu NO (oziroma predsedniku), ki je posamezen nadzor opravljal nagrada v višini kot sledi:
– za manj zahteven nadzor v višini 5,0 % plače župana.
– za zahtevnejši nadzor v višini 6,25 % plače župana.
– za najzahtevnejši nadzor v višini 8,4 % plače župana.
Zahtevnost izvedenega nadzora v vsakem posameznem
primeru določi predsednik NO.
Predsedniku ali enemu izmed članov NO pripada nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 1,4 % plače
župana.
Kdo iz NO se bo seje občinskega sveta udeležil in bil
upravičen do te nagrade, se dogovorijo predsednik in člani NO
med seboj.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
17. člen
Občinski funkcionarji, predsednik in člani delovnih teles
ter predsednik in člani NO imajo pravico do povračil, nadomestil
in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
povračil stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
dnevnic za službeno potovanje in stroškov prenočevanja v
zvezi s tem.
Upravičenec lahko uveljavlja pravico do plačila potnih
stroškov le, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Vipava.
Stroški prihoda na sejo se ne povrnejo.
Pravice iz tega člena se uveljavljajo na podlagi naloga za
službeno potovanje, ki ga izda župan.
Če gre za službeno potovanje župana, nalog izda tajnik
občine.
Vl. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljeno delo,
sejnin, nagrad in povračil stroškov se zagotavljajo iz sredstev
proračuna Občine Vipava.
Izplačila občinskim funkcionarjem in ostalim upravičencem se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki
jo vodi občinska uprava.
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Izplačila vsem upravičencem se izplačujejo mesečno, in
sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Povračila, ki so vezana na službeno pot, se izplačajo v
15-ih dneh po končanem službenem potovanju, oziroma najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
19. člen
Plačilo za opravljanje funkcije župana ter povračila ostalih
stroškov se upravičencem usklajujejo skladno s predpisi, ki jih
urejajo.
Plačila za opravljanje funkcije podžupanov se usklajujejo
skladno z rastjo plače župana.
Plačila za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in ostalih upravičencev se usklajujejo skladno z rastjo (oziroma morebitnim znižanjem) plače župana.
VII. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
Za zadnjih 7 mesecev leta 2012 se upošteva omejitev
sejnin na 7,5 % županove plače, za prvih 5 mesecev v letu
2012 pa je višina sejnin omejena na 15 % županove plače brez
upoštevanja dodatka za delovno dobo.
VllI. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik preneha
veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta
ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini
Vipava (Uradni list RS, št. 113/07 in 118/07).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2012
Vipava, dne 26. julija 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

ZREČE
2689.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 9.
2012 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
1,9791 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 118,4530 Eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
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in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.
Št. 196/2012-02
Zreče, dne 27. avgusta 2012
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

ŽIRI
2690.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
ZI 11 – Ob cesti v Osojnico

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 57/12) in 7. člena Statuta Občine
Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 20. 8.
2012 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje ZI 11
– Ob cesti v Osojnico
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt za območje ZI 11 – Ob
cesti v Osojnico (v nadaljevanju: OPPN del območja ZI 11) se
pripravlja na pobudo podjetja Mohorič & CO d.n.o. in Martina
Freliha.
Območje ob cesti je redko pozidano z vmesnimi prostimi površinami. Severna stran obcestne pozidave je strma
brežina v zaraščanju. Načrtovana poselitev je namenjena
zgostitvi na krajinskem robu z navezavo na regionalno cesto.
Območje ima osnovno komunalno opremo. Z novim OPPN
se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen Zakona o
prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) (v nadaljevanju:
OPN Žiri), ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Celotna površina enote prostorskega urejanja (EUP) ZI
11 skladna z OPN Občine Žiri, za katerega se izdela OPPN
znaša 14.632 m2.
Območje OPPN ZI 11 se deli na tri urejevalske eote, ki
zajemajo zemljišča:
I. faza – osrednji del območja parc. št. 521/1, 521/2 – del,
522/1, *248, *186, 536 – del, 1290/2 – del vse k.o Žiri.
II. faza – vplivno območje parc. št. 517/3 – del, 517/4 –
del, 521/2 – del, 463/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/10, vse k.o.
Žiri.
III. faza – dopolnilna gradnja parc. št. *249, 522/2, 526/1,
526/2, 526/3, 526/4, 527/1, 527/2 in 527/3 vse k.o. Žiri.
Predvidena podrobnejša namenska raba je SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Prometno se območje navezuje preko
rekonstruiranih obstoječih priključkov in novim priključkom na
obstoječo državno cesto Idrija–Žiri R3–610. Ostala infrastruktura se navezuje na obstoječo infrastrukturo.

Stran

7000 /

Št.

68 / 7. 9. 2012

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili
ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Žiri,
– geodetski posnetek območja (Oral d.o.o. št. nač.
1-2012),
– programska zasnova in koncept dopolnilne gradnje.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba
po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile
tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo
akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov
posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje
pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
Priprava osnutka OPPN

30 dni po podpisu
pogodbe
Priprava osnutka za pridobitev
5 dni po potrditvi
smernic
osnutka s strani
pobudnika in občinske
uprave
Pridobitev smernic nosilcev urejanja 30 dni
prostora
Priprava dopolnjenega osnutka
30 dni po pridobitvi
smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred javno
obravnavo
Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne 20 dni po zaključeni
razgrnitve in obravnave
javni razgrnitvi
in obravnavi
Priprava predloga OPPN za
30 dni po potrditvi
pridobitev mnenj
stališč OPPN
na občinskem svetu
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
30 dni
prostora
Priprava usklajenega predloga za
15 dni po pridobitvi
obravnavo na občinskem svetu
mnenj
Obravnava in sprejem OPPN na
Predvidoma 20 dni
občinskem svetu
po pripravi
usklajenega predloga
Priprava končnega predloga po
10 dni po objavi
sprejemu akta na občinskem svetu odloka v Uradnem listu
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO ali druge zahtevnejše strokovne podlage, se od faze pridobivanja smernic
roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Žiri kot upravljavec javnih občinskih cest in
javnih poti ter vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave, Trg
svobode 2 (Loška cesta 1), 4226 Žiri,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48,
1230 Domžale,
– Telekom Slovenije d.d., 1210 Ljubljana - Šentvid, Stegne 19,
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– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN ZI 11 in strokovnih podlag zagotovita zainteresirana investitorja oziroma pobudnika izdelave
OPPN-ja. Občina Žiri pa kot pripravljavec zagotovi strokovne
kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Žiri.
Št. 3500-1/2012-11
Žiri, dne 20. avgusta 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

DRAVOGRAD
2691.

Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne
kampanje za izvedbo volitev predsednika
Republike Slovenije dne 11. 11. 2012

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27,
Up-316/09-19; v nadaljevanju: (ZVRK)) in 10. člena Odloka
o plakatiranju v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 90/11),
Občina Dravograd obvešča organizatorje volilne kampanje, da
je določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili v času volilne kampanje
za izvedbo volitev predsednika Republike Slovenije, ki bodo
11. novembra 2012 in izdaja

NAVODILA
o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje
za izvedbo volitev predsednika Republike
Slovenije dne 11. 11. 2012
1. Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd
določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju
Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z
volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih
mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc.
št. 485/1, k.o. Dravograd
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd
– »Hattenberger«
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc.
št. 1365/6, k.o. Dravograd
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033,
k.o. Dravograd
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc.
št. 891, k.o. Dravograd
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– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/3, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc.
št. 794, k.o. Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče
– parkirni prostor v središču Libelič, nasproti trgovine,
parc. št. 333/2, k.o. Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona
o volilni in referendumski kampanji. Upoštevati je treba tudi
ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika
varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse,
v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd
na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo
število in skupna površina posameznemu organizatorju volilne
kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini
o volitvah za predsednika Republike Slovenije.
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobijo dovoljenje
za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini Dravograd,
na podlagi pisne vloge.
Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na oštevilčeno
mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja
volilne kampanje, pa se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni
sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v sredo, dne 3. oktobra 2012, ob 15.00 uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do srede, dne
3. oktobra 2012, do 11.00 ure, občinski upravi Občine Dravograd, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji
za volitve predsednika Republike Slovenije.
Za vloge, prispele po tem datumu, se nadaljnji vrstni red
organizatorjev volilne kampanje pri nameščanju plakatov na
predvidenih lokacijah, določi glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni
vrstni red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in
lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času volilne
kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji volilne
kampanje sami.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi
navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o
volilni in referendumski kampanji.
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na
podlagi predhodne vloge organizatorja volilne kampanje. V
primeru, da namerava organizator volilne kampanje posegati
na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora ustrezno
soglasje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih
tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje teh
plakatov se komunalna taksa ne zaračuna.
4. Organizatorji volilne kampanje so dolžni najpozneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge
oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja volilne
kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja
Dravograd d.o.o.
6. Navodila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Objavijo se tudi na spletni strani Občine
Dravograd www.dravograd.si ter na oglasni deski organa.
Št. 041-0001/2012
Dravograd, dne 29. avgusta 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2692.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta (OPN) in okoljskega
poročila (OP)

Na podlagi 50. in 60. 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)
29. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00, 77/02) župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)
I.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: OPN Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici), ki ga je pod št. projekta OPN 04/08,
februar 2012, izdelal ZEU – družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota in je sestavljen iz strateškega in
izvedbenega dela;
2. Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici, ki ga je pod št. projekta 6P-09232.01,
februar 2012 izdelal IEI, inštitut za ekološki inženiring d.o.o.,
Maribor.
II.
Javna razgrnitev bo trajala od 7. septembra do vključno
8. oktobra 2012.
III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici, v sejni sobi v pritličju in na spletni strani http://www.
sveti-jurij.si. Ogled v prostorih občine je možen v ponedeljek,
torek, četrtek od 8.–15. ure, v sredo od 8.–16. ure in v petek
od 8.–14. ure.
IV.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo v četrtek, dne 27. septembra 2012 v prostorih
Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici,
Videm 14a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, ob 16. uri.
V.
V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajati pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu
osnutku OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in k okoljskemu
poročilu. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 8. 10. 2012
podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko se pošljejo na
naslov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, s pripisom »Pripombe na javno
razgrnitev OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici« oziroma na
elektronski naslov: obcina@sveti-jurij.si ali pa ustno na zapisnik
v okviru javne obravnave.
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici bo po končani javni
razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in predlogov. Stališča
do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani
http://www.sveti-jurij.si.
Št. 413-00183/2008-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. avgusta 2012
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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VLADA
2693.

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan,
Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj,
Dobrava II v občini Radlje ob Dravi
in Lukovica 2 v občini Lukovica

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev
v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini
Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi
in Lukovica 2 v občini Lukovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev
in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin
v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast
pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob
Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) S sklepanjem koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice
vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede na način,
kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(prenos rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način,
ki ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
4. člen
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– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih
derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko
stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice
za izkoriščanje zagotavljati na način, kot ga določa zakon, ki
ureja rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je dolžan poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave, varstvo
okolja in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih
sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec
za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu
z določbami zakona, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja
plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s
predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
8. člen
(pogoji podaljšanja rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko
podaljša na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
rudarstvo.

(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med
izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo
ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo
voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ter drugih predpisih, s katerimi se urejajo
rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predviden poseg v okolje izvede tako, da
se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,

II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA
PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Bučka
– širitev v občini Škocjan, k. o. Bučka)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 570 000 kubičnih metrov v
raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Bučka – širitev predstavlja širitev
obstoječega pridobivalnega prostora Bučka na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Bučka – širitev sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 2138/1,
2137/8, 2137/7 in 2137/6, vse k. o. Bučka,
b) dela zemljišč s parcelnima številkama 2139/3 in 2138/2,
k. o. Bučka, ki ležita vzhodno od meje, določene s poligonom
točk T01–T02–T03–T04–T05–T06–T07 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
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Točka
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07

Y_GK
527171,9977
527160,7597
527127,4506
527099,6107
527073,5958
527071,6263
527062,8013

Št.

X_GK
88475,9914
88463,6584
88439,9500
88409,2057
88373,5672
88369,9816
88353,9401

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +210 metrov, delovne in končne brežine pa
se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo
preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša
4,1243 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo
38 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s
3. točko drugega odstavka 34. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) podeli brez javnega razpisa samostojnemu podjetniku posamezniku Avtoprevozništvo – TGM – MKI
Jožef Tomažin, s. p., Površje 4, 8274 Raka, matična številka
5151612000, davčna številka 79643434.
(8) 	 Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da
je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi
prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta,
ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži
predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-61/2-O-12/AŠP
z dne 16. februarja 2012, ki so objavljene na spletnih straneh
ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati
sprotno oziroma takoj po izkoriščeni posamezni etapi, in sicer v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih
sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka
tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Hrast
pri Vinici J2 v občini Črnomelj, k. o. Hrast pri Vinici)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 588 000 kubičnih metrov v
raščenem stanju.
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(2) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici J2 predstavlja
širitev obstoječega pridobivalnega prostora Hrast pri Vinici v
globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici J2 sestavljajo v
celoti zemljišča s parcelnimi številkami 668/1, 668/2, 667, 666,
617/1, 624/1, 618/1, 617/2, vse k. o. Hrast pri Vinici.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +159 metrov, delovne in končne brežine pa
se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo
preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša
3,4284 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo
30 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu
s 3. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez
javnega razpisa samostojnemu podjetniku posamezniku Pridobivanje in prodaja peska Zdravko Juršinič, s. p., Hrast pri
Vinici 14, 8344 Vinica, matična številka 5167721000, davčna
številka S49167499.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da
je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi
prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta,
ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži
predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje,
naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-8/2-O-12/AŠP z
dne 25. januarja 2012, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe
o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati
sprotno in po končanem izkoriščanju, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice se mora
najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do
načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način
zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo
se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka
tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje proda v gramoznici Dobrava II v občini Radlje
ob Dravi, k. o. Dobrava pri Radljah)
(1) 	 Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda (geološko: peščeni prod) v skupni količini do 454 555 kubičnih
metrov v raščenem stanju.
(2) 	 Pridobivalni prostor Dobrava II predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena.
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(3) 	 Pridobivalni prostor Dobrava II obsega dela zemljišč s
parcelnima številkama 367 in 368, k. o. Dobrava pri Radljah, ki
ležita južno od meje, določene s premico, ki poteka skozi točki
1–2, ter zahodno od meje, določene s točkami 2–3–4–5–6, z
naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem
sistemu:
Točka
1
2
3
4
5
6

Y_GK
518340,430
518492,603
518479,205
518456,745
518451,869
518441,130

X_GK
162594,310
162576,528
162532,620
162446,730
162418,555
162389,610

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +317 metrov, delovne in končne brežine pa se
oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko
meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 2,4288
hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo
15 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko skladu z
2. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi MARALD-MARSEL gradbena
mehanizacija-gramoz, d. o. o., Hmelina 4, 2360 Radlje ob Dravi,
matična številka 5343976000, davčna številka SI63495198.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je
raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev
koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga
imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu
za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij ostalih pristojnih soglasodajalcev in
dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu
projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice
se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti
do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način
zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se
določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega
člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava
posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje
ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
12. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu
Lukovica 2 v občini Lukovica, k. o. Lukovica in k. o. Krašnja)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 3 136 540 kubičnih metrov v
raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Lukovica 2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Lukovica – širitev 1 v globino
in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena.

(3) Pridobivalni prostor Lukovica 2 sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 327/17, 327/8,
328/3, 328/4, 328/22, 327/18, vse k. o. Lukovica, in 486/2, 485/2,
486/3, 485/1, vse k. o. Krašnja,
b) del zemljišča s parcelno številko 486/1 k. o. Krašnja, ki leži južno od meje, določene s poligonom točk
T34–T35–T36–T37–T38–T39–T39*, pri čemer točka T39* leži
na presečišču stranice T39–T40 s katastrsko mejo med parcelama št. 486/1 in 490, obe k. o. Krašnja, ostale točke pa imajo naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40

Y_GK
477590,04
477592,74
477604,60
477622,29
477642,19
477655,83
477683,63

X_GK
114575,98
114570,76
114558,39
114549,25
114547,21
114549,97
114548,12

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +340 metrov, delovne in končne brežine pa se
oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko
meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša
14,2902 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo do
20 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s
3. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega
razpisa gospodarski družbi GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
matična številka 1126326000, davčna številka SI43290949.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je
raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev
koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga
imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu
za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj
po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu
projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(9) 	 Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati
sprotno, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca
rudarske pravice se mora najkasneje do sklepanja koncesijske
pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev
za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega
člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava
posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje
ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
13. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja
inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
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IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih
rudarskih pravic)
(1) Samostojni podjetnik posameznik Zdravko Juršinič, s. p., Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica, matična številka
5167721000, davčna številka S49167499, mora izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v
skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-70/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na
podlagi 10. člena te uredbe, ki zajema tudi območje iz koncesijske pogodbe št. 354-14-70/01 z dne 10. decembra 2001.
(2) Gospodarska družba GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, matična številka 1126326000, davčna številka SI43290949,
mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu
s koncesijsko pogodbo št. 354-14-39/01 z dne 10. decembra
2001 ter izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14241/01 z dne 24. aprila 2003, razen če sklene novo koncesijsko
pogodbo na podlagi 12. člena te uredbe, ki vključuje območja
iz koncesijskih pogodb št. 354-14-39/01 z dne 10. decembra
2001 in št. 354-14-241/01 z dne 24. aprila 2003.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– 17. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze
– širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce
– širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari
Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec
(Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10 in 53/10),
– IV. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma,
Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina
Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica;
Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož (Uradni list RS,
št. 52/02), ki se uporablja do izdaje odločbe o izbiri koncesionarja za pridobivalni prostor iz 12. člena te uredbe, in
– 8. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica –
širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič
v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09 in 30/12).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-30/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-2430-0141
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju
podzemnih voda

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. 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, 108/09, 48/12 in 57/12)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda
1. člen
V Uredbi o stanju podzemnih voda (Uradni list RS,
št. 25/09) se v 2. členu na koncu 18. točke pika nadomesti s
podpičjem in doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. pesticidi so fitofarmacevtska sredstva v skladu s
predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva, in biocidni proizvodi v skladu s predpisi, ki urejajo biocidne proizvode.«.
2. člen
V 8. členu se pred besedilom doda oznaka »(1)« ter za
prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu s postopkom za določitev vrednosti praga po tej uredbi določijo strožje
vrednosti praga, če bi za vodno telo podzemne vode standardi
kakovosti iz Priloge 2 te uredbe:
– onemogočili uresničitev ciljev za podzemne vode iz
prvega odstavka 3. člena te uredbe za povezana vodna telesa
površinske vode,
– lahko znatno zmanjšali ekološko ali kemijsko kakovost
teh teles ali
– znatno ogrozili kopenske ekosisteme, ki so neposredno
odvisni od vodnega telesa podzemne vode.
(3) Strožje vrednosti praga iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo tudi pri izvajanju ukrepov v skladu s predpisom, ki
ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov.«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se v peti alinei za besedilom
»površinske vode,« doda besedilo »tudi, če se ti izvajajo na
mednarodni ravni,«, besedilo »okoljskih ciljev« pa se nadomesti z besedilom »ciljev za podzemne vode iz prvega odstavka
3. člena te uredbe«.
4. člen
V Prilogi 2 se pod Preglednico 1 pri opombi 3 za piko doda
nov stavek, ki se glasi: »Rezultati uporabe standardov kakovosti za pesticide na način, določen s to uredbo, ne vplivajo na
rezultate postopkov za oceno tveganja iz predpisov, ki urejajo
biocidne proizvode in fitofarmacevtska sredstva.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00728-39/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-2330-0137
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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POPRAVKI

2695.

Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe
radijskih frekvenc (NURF-2)

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09,
33/11) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

POPRAVEK
Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih
frekvenc (NURF-2)
(Uradni list RS, št. 66/12)
1. člen
(sprememba EVA)
V tekstu splošnega akta se »EVA: 2012-3211-0002« črta
in nadomesti z »EVA: 2012-3330-0104«.
2. člen
(podnaslov)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. septembra 2012
direktor
Franc Dolenc l.r.

2696.

Popravek Pravilnika o pomoči pri kritju
pogrebnih stroškov

V Pravilniku o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32/12 z dne 4. 5. 2012, je
bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih
stroškov
Besedilo 1. člena se pravilno glasi:
»Ta pravilnik ureja sofinanciranje oziroma povrnitev pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Kočevje v primerih, kot
jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list
SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari,
št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – I-ZUDE, Uradni
list RS, št. 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 110/02 – ZGO-1, 2/04
– ZZdrI-A).«.
Št. 007-3/2012-1107
Kočevje, dne 3. septembra 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člana računskega sodišča, in sicer za prvega
namestnika predsednika računskega sodišča

6943
6943
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6944

VLADA

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka –
širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini
Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in
Lukovica 2 v občini Lukovica
Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih
voda
Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
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2691.
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2671.

MINISTRSTVA

Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec avgust 2012

2665.

6946
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2672.
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2657.

2658.

2659.

2660.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

6952

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES)
št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih
omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1775/2005
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Cankova

2674.

6953
6957

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij

6964

2675.

2661.
2662.
2663.

2664.

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2012 (rebalans 2)
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa
v Občini Bled

BOVEC

Sklep o ukinitvi javnega dobra

6973
6976
6977

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem
postopku

2680.

2681.

6980
6980

6980

KUZMA

Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

6981

LJUBNO

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi
naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Mozirje – za Občino Ljubno

6981

6982

MEDVODE

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Medvode
Razpis ponovnih volitev člana Sveta Krajevne skupnosti Pirniče

6982
6983

POLZELA

Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Razkrižje

6967

6979

IG

2677.

2679.

7000

GORNJI PETROVCI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
organov ter o povračilih stroškov
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri
OŠ Gornji Petrovci
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest med volilno kampanjo za volitve predsednika
Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon

2678.

6979

DRAVOGRAD

Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne
kampanje za izvedbo volitev predsednika Republike Slovenije dne 11. 11. 2012

2676.

OBČINE
BLED

BREŽICE

6983

RAZKRIŽJE

6989
6989

SLOVENJ GRADEC

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh
(SC7)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ GRADEC;
I. faza
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

6989

6990

6991

Stran

2682.
2683.
2684.
2685.

2692.

2686.

2687.
2688.

2689.
2690.

2695.
2696.
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SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetiji Korošec (Bukovec)
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta

6992
6993
6994
6995

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)

ZREČE

Cenik daljinskega ogrevanja

57.
6995
58.
6997

6999

6999

POPRAVKI

Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)
Popravek Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih
stroškov

7006
7006

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/12
51.

52.

VSEBINA
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko investicijsko banko o
izvajanju 4. člena Zakona o prenosu pokojninskih
pravic Republike Slovenije in člena 79-1 Pravil
sistema pokojninskega zavarovanja Evropske investicijske banke
Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem
razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2012

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora
Srednje Evrope
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in
blaga
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Črne gore
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med
Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki
od dohodka in premoženja
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi
informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske

224

224
224

224

225

225

6997

ŽIRI

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje ZI 11 – Ob cesti v
Osojnico

55.

7001

VIPAVA

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov
drugih občinskih organov v Občini Vipava

54.

56.

ŠKOFLJICA

Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za
funkcionalno enoto F10

53.

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

215
220

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 68/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Obvestila o priznanih označbah posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2033
2043
2048
2050
2053
2054
2055
2055
2055
2060
2061
2061
2061
2061
2061
2062
2063
2064
2064
2064
2064
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