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MINISTRSTVA
1560. Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni 

oceni

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi 
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 
prvega odstavka 14. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slo-
venski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07) 
ter 105. točke Pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, 
št. 84/09) izdaja minister za obrambo

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o službeni oceni

1. člen
V Pravilniku o službeni oceni (Uradni list RS, št. 1/10, 

92/10, 108/11 in 88/12) se v šestem odstavku 11. člena bese-
dilo »iz tretje in četrte alineje« nadomesti z besedilom »iz druge 
in tretje alineje«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-106/2013-3
Ljubljana, dne 29. aprila 2013
EVA 2013-1911-0007

Roman Jakič l.r.
Minister

za obrambo

1561. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 118 
o določitvi cene za enoto storitve za obdobje 
z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega 
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS 

– Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 10. člena Pogojev upo-
rabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev 
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – Eurocontrol 
(Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02, 42/03, 138/06 in 62/08) 
in 1. člena Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni 
list RS, št. 77/95 in 42/97) minister za infrastrukturo in postor 
objavlja

S K L E P
razširjene komisije Eurocontrol št. 118  

o določitvi cene za enoto storitve za obdobje  
z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije Eurocontrol o so-

delovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 
1981 v Bruslju, zlasti drugega odstavka 5. člena;

ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbi-
nah na zračnih poteh z 12. februarja 1981, zlasti točke e) 
drugega odstavka 3. člena in točke a) prvega odstavka 
6. člena;

na predlog Razširjenega odbora in Začasnega sveta,
sprejeme naslednji sklep:

Edini člen
Cene za enoto storitve, priložene k temu sklepu, so odo-

brene in začnejo veljati s 1. januarjem 2013.

V Bruslju, dne 5. 12. 2012

V. CEBOTARI
Predsednik komisije«.

Št. 007-141/2013/4-00731203
Ljubljana, dne 12. aprila 2013
EVA 2013-2430-0037

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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Osnovne cene za enoto storitve z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013

Območje Storitve cene za enoto storitve 
euro

Veljavni menjalni tečaj 
1 euro =

Belgija – Luksemburg * 67,99 - / -

Nemčija * 76,65 - / -

Francija * 64,76 - / -

Združeno Kraljevstvo 90,65 0,798685    GBP

Nizozemska * 65,53 - / -

Irska * 28,35 - / -

Švica 98,57 1,20876     CHF

Portugalska Lisbona * 34,65 - / -

Avstrija * 70,21 - / -

Španija Kon. * 71,84 - / -

Španija Kan. * 58,51 - / -

Portugalska Santa Maria * 8,96 - / -

Grčija * 33,89 - / -

Turčija ** 31,14 - / -

Malta * 31,65 - / -

Italija * 78,98 - / -

Ciper * 37,72 - / -

Madžarska 43,27 283,264     HUF

Norveška 58,34 7,39420     NOK

Danska 73,62 7,45193     DKK

Slovenija * 66,74 - / -

Romunija 38,58 4,49741     RON

Češka Republika 47,15 24,7050     CZK

Švedska 78,23 8,48446     SEK

Slovaška * 60,92 - / -

Hrvaška 42,14 7,41740     HRK

Bolgarija 36,49 1,95538     BGN

Republika Makedonija 59,72 61,9095     MKD

Moldavija 43,26 15,8975     MDL

Finska * 49,79 - / -

Albanija 44,99 138,504     ALL

Bosna in Hercegovina 50,93 1,93011     BAM

Beograd 44,60 116,082     RSD

Litva 46,47 3,45067     LTL

Poljska 36,56 4,12500     PLN

Armenija 29,30 524,765     AMD

Latvija 29,28 0,695585   LVL

*: Države EMU.
**: Država, ki svojo stroškovno bazo oblikuje v evrih.
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1562. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 119 
o določitvi zamudnih obresti za pristojbine 
na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 
1. januarja 2013

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega 
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – 
Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe 
sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske 
organizacije za varnost zračne plovbe – Eurocontrol (Uradni 
list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02, 42/03, 138/06 in 62/08) in 
1. člena Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, 
št. 77/95 in 42/97) minister za infrastrukturo in prostor objavlja

S K L E P
razširjene komisije Eurocontrol št. 119  

o določitvi zamudnih obresti za pristojbine  
na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 

1. januarja 2013,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije Eurocontrol o so-

delovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 
1981 v Bruslju, zlasti drugega odstavka 5. člena;

ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah 
na zračnih poteh z 12. februarja 1981, zlasti točke e) drugega 
odstavka 3. člena in točke a) prvega odstavka 6. člena;

ob upoštevanju Pogojev uporabe sistema pristojbin na 
zračnih poteh, zlasti 10. člena tega dokumenta;

ob upoštevanju Plačilnih pogojev pristojbin na zračnih 
poteh, zlasti 6. člena tega dokumenta;

na predlog Razširjenega odbora in Začasnega sveta,
sprejeme naslednji sklep:

Edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zračnih 

poteh znaša 10,89 odstotkov na leto in začne veljati s 1. janu-
arjem 2013.

V Bruslju, dne 5. 12. 2012

V. CEBOTARI
Predsednik komisije«

Št. 007-142/2013/4-00731203
Ljubljana, dne 12. aprila 2013
EVA 2013-2430-0038

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

USTAVNO SODIŠČE
1563. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 

282. člena Zakona o pravdnem postopku 
in o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti 
petega odstavka 282. člena Zakona 
o pravdnem postopku

Številka: U-I-290/12-9
Datum: 25. 4. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, na seji 25. aprila 2013

o d l o č i l o:

1. Četrti odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postop-
ku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
45/08) se razveljavi.

2. Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 282. čle-
na Zakona o pravdnem postopku se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Višje sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju predlagatelj) je 

vložilo zahtevo za oceno ustavnosti četrtega in petega odstav-
ka 282. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju 
ZPP). Meni, da je pravilo, ki izhaja iz navedenih določb ZPP, 
v neskladju s pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 
23. člena Ustave. Predlagatelj poudarja, da položaj tožnika, či-
gar tožba se šteje za umaknjeno, ne more biti boljši od položaja 
tožnika, čigar tožba je zavržena (utegne pa biti celo slabši). 
Sklicuje se na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-74/12 z dne 
13. 9. 2012 (Uradni list RS, št. 75/12), v kateri vidi precedenčno 
stališče, da ima sankcija zavrženja tožbe ob součinkovanju s 
togimi in kratkimi prekluzivnimi roki učinke posega v pravico 
do sodnega varstva. Predlagatelj navaja tudi odločbi Ustav-
nega sodišča št. U-I-164/09 z dne 4. 2. 2010 (Uradni list RS, 
št. 12/10) in št. U-I-161/10 z dne 9. 12. 2010 (Uradni list RS, 
št. 107/10), iz katerih naj bi izhajalo, da niti sodba na podlagi 
izostanka niti sodba na podlagi fikcije odpovedi nista primerni 
sredstvi za doseganje koristnih učinkov učinkovitosti, hitrosti, 
ekonomičnosti in koncentracije postopka. Izpodbijana četrti 
in peti odstavek 282. člena ZPP naj bi posegala v človekovo 
pravico do sodnega varstva na način, ki ni niti nujen niti prime-
ren za zagotovitev uresničitve načel koncentracije in hitrosti 
postopka. Zato naj ne bi mogla prestati testa sorazmernosti. 
Predlagatelj še dodaja, da je ob dejstvu, da je Ustavno sodišče 
že razveljavilo sankcije za izostanek s prvega naroka, ureditev, 
po kateri sodišča sankcionirajo le še izostanke z nadaljnjih na-
rokov, v neskladju z načeloma koherentnosti in notranje pove-
zanosti pravnega reda, ki naj bi bili sestavni del načela pravne 
države iz 2. člena Ustave. Izpodbijani določbi naj bi poleg tega 
sodišču puščali prosto polje za arbitrarno odločanje.

2. Državni zbor ni odgovoril na zahtevo.

B. – I.
3. Predlagatelj zahteva oceno ustavnosti četrtega in 

petega odstavka 282. člena ZPP. Pogoji, pod katerimi lahko 
sodišče kot predlagatelj začne postopek za oceno ustavnosti 
zakona pred Ustavnim sodiščem, so določeni v 156. členu 
Ustave in v 23. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS). Sodišče lahko prekine postopek, ki 
ga vodi, in začne postopek pred Ustavnim sodiščem le, če 
oceni, da je zakonska določba, ki bi jo moralo uporabiti pri 
odločanju, protiustavna. Če ne gre za položaj, v katerem 
bi moralo sodišče pri odločanju uporabiti neko zakonsko 
določbo, niso izpolnjene procesne predpostavke za oceno 
njene ustavnosti.1 V obravnavanem primeru je predlagatelj 
prekinil postopek odločanja o pritožbah obeh pravdnih strank 
zoper sklep, s katerim je Okrajno sodišče na podlagi četrtega 
odstavka 282. člena ZPP štelo, da je tožeča stranka tožbo 
umaknila, in je zato ustavilo pravdni postopek. Kot izhaja iz 
sklepa o prekinitvi pritožbenega postopka, je tožeča stranka 
v pritožbi sicer med drugim uveljavljala tudi to, da bi sodišče 
moralo izdati sodbo na podlagi stanja spisa, ker so bili za 
izdajo takšne sodbe izpolnjeni zakonski pogoji iz petega 
odstavka 282. člena ZPP. Vendar predlagatelj kljub temu 
ni niti hipotetično mogel priti v položaj, ko bi moral ta očitek 

1 Glej npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-216/07 z dne 
4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 99/07, in OdlUS XVI, 75). 
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(torej očitek, da peti odstavek 282. člena ZPP zmotno ni bil 
uporabljen) vsebinsko presojati. V primeru navzočnosti (le) 
ene stranke na naroku je namreč mogoče odločiti glede na 
stanje spisa le na predlog navzoče stranke. Zoper sklep, s 
katerim sodišče zavrne ta predlog, ni pritožbe (peti odstavek 
282. člena ZPP). Ne le, da predlagatelj niti ni izkazal, da bi 
tožena stranka tak predlog dala – tudi če bi ga dala in bi bil 
zavrnjen, predlagatelj na drugi stopnji ne bi mogel preverjati 
in sanirati morebitne protipravne opustitve izdaje sodbe na 
podlagi stanja spisa.2 To pomeni, da ne bi mogel uporabiti 
petega odstavka 282. člena ZPP. Procesne predpostavke za 
ustavnosodno presojo te določbe torej niso izpolnjene. Zato 
je Ustavno sodišče zahtevo v tem delu zavrglo (2. točka izre-
ka). Procesne predpostavke za odločanje o zahtevi za oceno 
ustavnosti četrtega odstavka 282. člena ZPP pa so glede na 
navedeno izpolnjene in je Ustavno sodišče zato vsebinsko 
presojalo argumente zahteve v tem delu.

B. – II.
4. Izpodbijani četrti odstavek 282. člena ZPP določa, 

kako mora ravnati sodišče prve stopnje, če na poznejši 
narok (narok, ki ni poravnalni narok ali prvi narok za glavno 
obravnavo) pride le tožena stranka, tožeča stranka pa ne.3 
Če v takem primeru sodišče ne uporabi petega odstavka 
282. člena ZPP in ne izda sodbe na podlagi stanja spisa,4 se 
šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila, razen če se tože-
na stranka ne strinja z domnevo5 umika tožbe. Neupravičeni 
izostanek (le) tožeče stranke s kakšnega od nadaljnjih na-
rokov ima torej za posledico fikcijo umika tožbe in ustavitev 
pravdnega postopka, če tega ne prepreči tožena stranka z 
uspešnim predlogom za odločitev glede na stanje spisa ali z 
nasprotovanjem fikciji umika, ki ima za posledico vsebinsko 
odločanje o zahtevku, če ni za to kakšnih drugih procesnih 
ovir. Fikcije umika tožbe iz četrtega odstavka 282. člena ZPP 
ni mogoče izpodbijati.6

5. Fikcija umika tožbe sicer ne pomeni nujno, da tožeča 
stranka ne more več sodno zavarovati svojih materialno-
pravnih upravičenj.7 Pravnomočen umik tožbe – tako kot 
njeno zavrženje – namreč ne pomeni meritorne odločitve o 
tožbenem zahtevku. Vendar ima četrti odstavek 282. člena 
ZPP v praksi v določenem številu primerov za tožečo stranko 
učinek, da zaradi njegove uporabe ne more nikoli več doseči 
vsebinske odločitve o tožbenem zahtevku, glede katerega se 
je na podlagi te določbe štelo, da je bila tožba umaknjena. 
V prvi vrsti gre za primere prekluzivnih rokov materialnega 
prava za vložitev tožbe v nekaterih civilnopravnih razmerjih,8 

2 V konkretnem primeru, kot je vidno iz predloženega gradiva, 
celo na podlagi pritožbe z naroka izostale tožeče stranke, torej 
tiste, ki v dani situaciji sploh ni mogla predlagati odločitve glede 
na stanje spisa. 

3 Sankcijo za izostanek z naroka iz četrtega odstavka 
282. člena ZPP je poleg tega mogoče uporabiti le pod pogoji iz 
šestega in sedmega odstavka 282. člena ZPP, ki zadevajo pravil-
no vabljenje tožeče stranke in neobstoj upravičenih razlogov za 
izostanek z naroka. 

4 Kar lahko stori le, če tožena stranka tako predlaga in so za 
to izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji. 

5 ZPP uporablja besedo »domneva«. Vendar gre v tem pri-
meru dejansko za pravno fikcijo, ko se šteje, da je resnično nekaj, 
za kar se ve, da ni resnično. Zato Ustavno sodišče v nadaljevanju 
uporablja besedo »fikcija«. 

6 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3729/2011 z dne 
18. 4. 2012. 

7 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-322/11 z dne 
24. 5. 2012 (Uradni list RS, št. 43/12). 

8 V Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ) in tudi v Zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZDR) so urejeni 
nekateri prekluzivni roki. Rok tridesetih dni, ki ga ima na voljo 
sopogodbenik poslovno nesposobne osebe, ki ni vedel za njeno 
poslovno nesposobnost, da odstopi od pogodbe, ki jo je sklenil z 

zamude katerih ni mogoče sanirati s predlogom za vrnitev v 
prejšnje stanje. Uporaba četrtega odstavka 282. člena ZPP 
ima v teh primerih pogosto za posledico, da tožečo stranko, ki 
bi želela po fikciji umika tožbe tožbo ponovno vložiti in na njeni 
podlagi vsebinsko zavarovati svoja materialna upravičenja, v 
tej nameri zaustavi potek prekluzivnega roka. Ta povzroči, da 
sodišče tožbo zavrže. Poleg tega lahko do okrnitve možnosti 
sodnega varstva tožnikovih pravic in pravnih interesov zaradi 
fikcije umika tožbe pripelje tudi potek zastaralnih rokov. Člen 
367 OZ namreč s pravilom, da je bilo zastaranje pretrgano že 
s prvo tožbo, varuje le tožnike, katerih tožba je bila zavržena, 
če vložijo novo tožbo v treh mesecih od pravnomočnosti od-
ločbe o zavrženju (prvi odstavek 367. člena OZ). To pravilo 
se ne nanaša na tožnike, ki tožbo umaknejo oziroma se na 
podlagi zakonske fikcije šteje, da je umaknjena – njihov polo-
žaj ureja prvi odstavek 366. člena OZ, ki določa, da se šteje, 
da zastaranje ni bilo pretrgano, če upnik umakne tožbo.9 Ker 
je tako, so tožniki, ki (po tem, ko se je na podlagi izpodbijane 
določbe štelo, da je bila njihova prva tožba umaknjena) po 
izteku zastaralnega roka drugič vložijo tožbo, izpostavljeni 
nevarnosti ugovora zastaranja. Na njegovi podlagi sodišče 
tožbe sicer ne zavrže, pač pa izda zavrnilno sodbo – vendar 
brez polne vsebinske presoje in tehtanja argumentov pravdnih 
strank, saj je za tovrstno odločitev o zavrnitvi zahtevka pravno 
odločilno edino to, ali je že potekel zakoniti zastaralni rok, in 
se po tej ugotovitvi sodišče več ne ukvarja z vprašanjem, ali 
je tožbeni zahtevek sicer utemeljen.

6. Predlagatelj izpodbijani ureditvi med drugim očita, da 
posega v pravico tožeče stranke do sodnega varstva (prvi 
odstavek 23. člena Ustave). To je pravica vsakogar, da o 
njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu 
brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristran-
sko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Pravica do sodnega 
varstva zagotavlja možnost predložitve zadeve sodišču, ki bo 
o zadevi v razumnem času vsebinsko (meritorno) odločilo, 
odločilo torej o tem, ali je tožbeni zahtevek po materialnem 
pravu utemeljen ali neutemeljen. Četrti odstavek 282. člena 
ZPP sam po sebi še ne omejuje človekove pravice iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave oziroma ne posega vanjo. Umik 
tožbe namreč ni ovira za njeno ponovno vložitev. Vendar 
ima fikcija umika tožbe v praksi kljub temu učinke posega v 
navedeno človekovo pravico in jo je zato treba razumeti za 
takšen poseg. Četrti odstavek 282. člena ZPP namreč v sou-
činkovanju s prekluzivnimi in zastaralnimi roki za vložitev tožb 
iz civilnopravnih razmerij v določenem številu primerov redno 
pripelje do trajne izgube možnosti meritorne odločitve o to-
žnikovih pravicah, obveznostih in pravnih interesih. V primeru 
zamude prekluzivnega roka namreč tožeča stranka meritorne 
odločitve niti formalno ni deležna. V primeru zamude zasta-
ralnega roka pa sicer prejme formalno zavrnilno (meritorno) 
sodbo, ki pa vendarle ni rezultat »prave« in polne ter celovite 

njo brez dovoljenja njenega zakonitega zastopnika, in ki začne teči 
z dnem, ko sopogodbenik izve za poslovno nesposobnost druge 
stranke, je prekluziven (42. člen OZ). Pravica zahtevati razveljavi-
tev izpodbojne pogodbe je vezana na subjektivni prekluzivni rok 
enega leta oziroma na objektivni prekluzivni rok treh let (99. člen 
OZ). Če je prizadeta predkupna pravica, lahko upravičenec znotraj 
prekluzivnega roka šestih mesecev, šteto od dne, ko je zvedel za 
prodajno pogodbo, zahteva, da se pogodba razveljavi in stvar pod 
enakimi pogoji proda njemu (prvi odstavek 512. člena ZPP). Pre-
kluzivne narave je tudi šestmesečni rok, v katerem lahko stranki 
predpogodbe sodno zahtevata sklenitev glavne pogodbe (33. člen 
OZ). Na posebej občutljivem področju družinskih razmerij so ne-
katere od tožb na ugotavljanje ali izpodbijanje očetovstva vezane 
na prekluzivne roke (glej npr. drugi odstavek 90. člena in drugi 
odstavek 96. člena ZZZDR). 

9 Vrhovno sodišče je v sodbi št. II Ips 366/2008 z dne 4. 2. 
2010 pojasnilo, da za uporabo prvega odstavka 366. člena OZ 
ni pomembno, ali je tožnik sam umaknil tožbo ali pa je nastopila 
pravna fikcija umika. V vsakem primeru uporaba prvega odstavka 
367. člena OZ ne pride v poštev, saj procesnega položaja umika 
tožbe ni mogoče enačiti s procesnim položajem zavrženja tožbe. 
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presoje dejanskega in pravnega stanja zadeve, pač pa se 
osredotoči le na ozek izsek celotnega (hipotetično) pravno 
pomembnega abstraktnega dejanskega stanu – na potek 
zastaralnega roka. Takšno vsebinsko osiromašeno odločanje 
sodišč ni sojenje oziroma zagotavljanje sodnega varstva v 
polnem in dejanskem pomenu besede.10

7. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki 
jih izrecno določa Ustava, ali zaradi varstva pravic drugih (tretji 
odstavek 15. člena Ustave). Če je zakonodajalec zasledoval 
ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z načeli prav-
ne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, 
ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo 
sorazmernosti), je po ustaljeni ustavnosodni presoji11 omejitev 
človekove pravice dopustna.

8. Izpodbijano določbo je v ZPP uvedel 64. člen Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 45/08 – v nadaljevanju ZPP-D). Iz zakono-
dajnega gradiva izhaja, da so temeljni cilji ZPP-D omogočiti 
kar najhitrejše zagotavljanje sodnega varstva pravic, ustvariti 
učinkovita orodja sodišča za zagotovitev koncentracije glavne 
obravnave kot enega izmed temeljnih instrumentov za zagoto-
vitev pospešitve in ekonomičnosti postopka ter v zakonu v ve-
čji meri izpeljati načelo, da je tudi obveznost strank samih, da 
s skrbnim in odgovornim ravnanjem v postopku pripomorejo 
k temu cilju.12 V tej zvezi naj bi bilo med drugim treba določiti 
oziroma postrožiti sankcije za izostanek strank z narokov in 
s tem zagotoviti večjo procesno disciplino strank v postopku 
oziroma omogočiti zaključek postopka na prvi stopnji tudi v 
primeru neudeležbe strank.13 Po mnenju Ustavnega sodišča 
so navedeni cilji ustavno dopustni za omejitev človekove 
pravice tožeče stranke iz prvega odstavka 23. člena Ustave, 
saj so vsebinsko povezani z varstvom iste človekove pravice 
tožene stranke, zlasti v njenem vidiku sojenja brez nepotreb-
nega odlašanja.

9. Ker presojani poseg v pravico do sodnega varstva 
tožečih strank sledi ustavno dopustnemu cilju in s tega vidika 
ni nedopusten, je treba oceniti še, ali je izpodbijana ureditev 
v skladu s splošnim načelom sorazmernosti. V okviru nave-
denega testa Ustavno sodišče med drugim presoja, ali je 
teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo 
pravico sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma 
koristim, ki bodo zaradi posega nastale. Tožečo stranko, 
na zahtevo katere je bil pravdni postopek uveden, zaradi 
narave njenega položaja obveznost pripomoči k hitrejšemu 
in učinkovitejšemu zaključku postopka bremeni močneje 
kot toženo stranko. To vrednostno izhodišče je lahko temelj 
za oceno ustavne upravičenosti relativno intenzivnejših po-
segov v njene človekove pravice za namen zagotavljanja 
procesne discipline.14 Vendar je pri tehtanju pozitivnih učin-
kov četrtega odstavka 282. člena ZPP treba upoštevati, da 
ob pravilnem vodenju sodnega postopka ti ne morejo biti 

10 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-161/10 že odločilo, da 
prvi odstavek 23. člena Ustave zahteva tako ureditev pravdnega 
postopka, ki pravdnemu sodišču na prvi stopnji ne jemlje ali neso-
razmerno omejuje pooblastil za tisto, kar je po naravi stvari bistvo 
vsakega pravnega odločanja: ugotavljanje (materialno in procesno) 
pravno pomembnih dejstev, uporaba materialnega in procesnega 
prava glede na ta dejstva ter šele nato izrekanje pravne posledice. 
To pomeni zahtevo, naj bodo sodni postopki tako urejeni, da bodo 
zagotavljali varstvo pravim nosilcem civilnih pravic. Pravno pravilo, 
ki v nasprotju s tem kot sankcijo za procesno ravnanje stranke 
določa avtomatično odločanje o utemeljenosti zahtevka, ne glede 
na dejansko in pravno stanje zadeve, pomeni poseg v pravico do 
poštenega postopka.

11 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka ob-
razložitve.

12 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prav-
dnem postopku – prva obravnava (Poročevalec DZ, št. 21/08, str. 2).

13 Prav tam, str. 16. 
14 Ustavno sodišče tako že v odločbi št. U-I-161/10. 

veliki. Pri opredeljevanju teže pozitivnih učinkov namreč 
ni mogoče upoštevati morebitnega dejanskega skrajšanja 
postopkov zaradi fikcij umika tožbe ter posledičnega pogo-
stega poteka prekluzivnih in zastaralnih rokov, kar v končni 
posledici pripelje do skrajšanja postopkov in večje statistične 
učinkovitosti in razbremenitve sodišč. Bistvo in smoter sank-
cij za izostanek z naroka namreč ni v tem, da se sodiščem 
omogoči »rešiti« zadeve brez vsebinskega odločanja ali s 
»komaj kakšnim« vsebinskim odločanjem (pri zastaranju), 
pač pa je cilj procesnih pospešitvenih ukrepov zagotoviti hi-
tro, ekonomično in učinkovito potekanje sodnih postopkov ob 
hkratnem spoštovanju ustavnih jamstev poštenega postopka 
iz 22. člena Ustave, katerih cilj je ustvariti pogoje za izdajo 
pravilne in zakonite vsebinske odločitve o zahtevku.15 Pozi-
tivni vpliv izpodbijane določbe, ki ga sme upoštevati Ustavno 
sodišče, je tako kvečjemu v njenem preventivnem učinko-
vanju, ki z grožnjo fikcije umika tožbe prisili tožeče stranke 
in njihove pooblaščence, da se udeležujejo tudi poznejših 
narokov za glavno obravnavo in tam s sodelovanjem pri iz-
vajanju dokazov in nudenjem ustreznih pojasnil pripomorejo 
k učinkovitemu teku pravdnega postopka. Vendar je Ustavno 
sodišče v dosedanji ustavnosodni presoji že izpostavilo, da 
sankcioniranje tožeče stranke zaradi neudeležbe na naroku 
ne more bistveno pripomoči k hitremu in učinkovitemu za-
ključku postopka, ker lahko sodišče, kljub njenemu izostanku 
z naroka, narok opravi ter ob polnem upoštevanju pravil o 
trditvenem in dokaznem bremenu odloči o zahtevku.16 V 
obravnavanem primeru, kjer gre za sankcioniranje neude-
ležbe tožeče stranke na enem od naslednjih narokov, je mo-
rebitni pozitivni učinek na doseganje zakonodajalčevih ciljev 
lahko v povprečju le še sorazmerno nižji, saj naj bi bil okvir 
spora dokončno začrtan in vsa glavna vprašanja razjasnjena 
že na prvem naroku za glavno obravnavo.

10. Po drugi strani so negativni učinki četrtega odstavka 
282. člena ZPP razmeroma veliki. Fikcija umika tožbe v součin-
kovanju s pravili o prekluzivnih in zastaralnih rokih lahko pripe-
lje do trajne in nepopravljive izgube (polnega in vsebinskega) 
sodnega varstva številnih pravic v široki paleti civilnopravnih 
razmerij. Prekluzivni roki so določeni tudi v nekaterih izjemno 
občutljivih pravnih razmerjih,17 zastaralni roki pa so značilni za 
praktično vse obligacijske pravice. Ob upoštevanju izjemno 
majhnih koristi izpodbijane določbe Ustavno sodišče ugotavlja, 
da izpodbijana zakonska ureditev prekomerno posega v pra-
vico tožečih strank iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Zato 
je Ustavno sodišče četrti odstavek 282. člena ZPP razveljavilo 
(1. točka izreka). Glede na to se ni opredelilo do drugih očitkov 
predlagatelja.

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

43. člena in prvega odstavka 25. člena ZUstS ter druge alineje 
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsed-
nik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav 
Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. 
Prvo točko izreka je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti 
so glasovali sodnici Klampfer in Pogačar ter sodnik Mozetič. 
Drugo točko izreka je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič
Predsednik

Zanj 
mag. Miroslav Mozetič l.r.

Podpredsednik

15 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-322/11. 
16 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-161/10. 
17 Glej opombo št. 8 te odločbe.
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1564. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje 
alineje prvega odstavka 13. člena, drugega 
odstavka 14. člena in prvega odstavka 
19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah

Številka: U-I-86/13-13
Datum: 25. 4. 2013

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 25. aprila 2013

s k l e n i l o:

1. Izvrševanje tretje alineje prvega odstavka 13. člena, 
drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine 
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), ki se uporablja 
na območjih Občine Bistrica pri Sotli, Občine Kozje, Občine 
Podčetrtek in Občine Šmarje pri Jelšah, ter izvrševanje tretje 
alineje prvega odstavka 13. člena in drugega odstavka 14. čle-
na Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine 
Šmarje pri Jelšah, ki se uporablja na območju Občine Rogaška 
Slatina, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

2. Zahteva za oceno ustavnosti 4. in 5. točke prvega 
odstavka 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri 
Jelšah za Občino Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 69/03) 
se zavrže.

3. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje ali-
neje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena 
in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah, ki se je upora-
bljal v Občini Rogatec do uveljavitve Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri 
Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99), se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagateljica izpodbija tretjo alinejo prvega odstavka 

13. člena, drugi odstavek 14. člena in 19. člen Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (v 
nadaljevanju Odlok1) ter 4. in 5. točko prvega odstavka 2. člena 
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina (v 
nadaljevanju Odlok2). Navaja, da je Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) kot organ, ki je pristojen za 
nadzor zakonitosti splošnih aktov lokalnih skupnosti, opozorilo 
Občino Šmarje pri Jelšah, Občino Podčetrtek, Občino Bistrica ob 
Sotli, Občino Kozje, Občino Rogatec in Občino Rogaška Slatina 
(pravne naslednice Občine Šmarje pri Jelšah) na nezakonitosti 
Odloka1 in Odloka2 ter jim določilo rok za razveljavitev spornih 
določb. Občine naj opozorila Ministrstva ne bi upoštevale. Pre-
dlagateljica dodaja, da so pravne naslednice Občine Šmarje pri 
Jelšah z izpodbijanima prostorskima aktoma omogočile gradnjo 
na zemljiščih, ki so v občinskih planskih aktih opredeljena kot 
kmetijska zemljišča. S to ureditvijo naj bi spremenile namensko 
rabo, določeno v prostorskih planih. To naj bi bilo v neskladju z 
drugim odstavkom 72. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadalje-
vanju ZPNačrt) in s 153. členom Ustave. Predlog za zadržanje 
izvrševanja izpodbijanih določb predlagateljica utemeljuje z zatr-
jevanjem, da bi v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na območju, 
ki ga urejata izpodbijana predpisa, prišlo do težko popravljivih 
škodljivih posledic. Sanacija zemljišč nazaj v kmetijske površine 
naj bi povzročila velike stroške tudi lastnikom teh zemljišč.

2. Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, 
Občina Podčetrtek, Občina Kozje in Občina Bistrica pri Sotli 
odgovarjajo, da bodo postopek razveljavitve izpodbijanih do-
ločb izvedle v najkrajšem času. Zato predlagajo, naj Ustavno 
sodišče ne zadrži izpodbijanih določb, ker naj bi bilo na Upravni 
enoti Šmarje pri Jelšah še nekaj odprtih postopkov za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja.

3. Občina Rogatec odgovarja, da izpodbijane določbe 
Odloka1 na njenem območju ne veljajo več, ker je bil leta 1999 
sprejet nov Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Ro-
gatec (v nadaljevanju Odlok3).

B. – I.
4. Ustavno sodišče ugotavlja, da se Odlok1, ki ga je 

sprejela pravna prednica Občina Šmarje pri Jelšah, uporablja 
do sprejema novih predpisov v Občini Bistrica ob Sotli na pod-
lagi 118. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 25/13), v Občini Kozje na podlagi 131. člena Statuta Občine 
Kozje (Uradni list RS, št. 24/10), v Občini Podčetrtek na podlagi 
134. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) 
in v Občini Šmarje pri Jelšah na podlagi 140. člena Statuta 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10). Občina Ro-
gaška Slatina je sprejela Odlok2, s katerim je spremenila 12. in 
19. člen Odloka1, v preostalem delu pa se Odlok1 na območju 
Občine Rogaška Slatina še vedno uporablja na podlagi 3. člena 
Odloka o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni 
z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Je-
lšah za Občino Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 17/05). Na 
območju Občine Rogatec pa velja Odlok3.

5. Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 24.b člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) mora 
zahteva za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in 
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, med 
drugim vsebovati podatke o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za vložitev zahteve. Vlada lahko vloži zahtevo za 
oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa lokalne skupnosti na 
podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 
in 21/12 – v nadaljevanju ZDU-1) pod pogojem, da je pristojno 
ministrstvo predhodno opozorilo organ lokalne skupnosti, ki je 
izdal domnevno protiustaven oziroma nezakonit predpis, mu 
predlagalo rešitve in določilo rok, v katerem bi moral organ 
lokalne skupnosti predpis uskladiti (drugi odstavek 64. člena 
ZDU-1).

6. Predlagateljica je k zahtevi priložila dopis 
št. 0601-2/2012-8 z dne 23. 2. 2012, s katerim je Ministrstvo 
Občino Rogaška Slatina opozorilo na protiustavnost oziroma 
nezakonitost Odloka1. Predlagateljica ni izkazala, da je Mi-
nistrstvo Občino Rogaška Slatina opozorilo na protiustavnost 
oziroma nezakonitost Odloka2. Ker pogoj iz četrte alineje prve-
ga odstavka 24.b člena ZUstS ni izpolnjen, je Ustavno sodišče 
zahtevo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).

7. Predlagateljica izpodbija Odlok1, ki naj bi veljal tudi 
na območju Občine Rogatec. K zahtevi je predložila dopis 
št. 0601-2/2012-7 z dne 23. 2. 2012, s katerim je Ministrstvo 
Občino Rogatec opozorilo na protiustavnost oziroma neza-
konitost izpodbijanega Odloka1. Z uveljavitvijo Odloka3 je na 
podlagi 35. člena na območju Občine Rogatec prenehal veljati 
Odlok1.

8. Na podlagi prvega odstavka 47. člena ZUstS lahko 
Ustavno sodišče presoja predpis, ki v času vložitve ne velja 
več, če niso bile odpravljene posledice njegove protiustav-
nosti oziroma nezakonitosti. Predlagateljica ni izkazala, da 
bi na podlagi izpodbijanega Odloka1 na območju Občine 
Rogatec nastale protiustavne posledice, ki bi jih bilo treba 
odpraviti. Zato je Ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavno-
sti in zakonitosti Odloka1, ki se je do uveljavitve Odloka3 (do 
3. 9. 1999) uporabljal na območju Občine Rogatec, zavrglo 
(3. točka izreka).
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B. – II.
9. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno sodi-

šče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev pred-
pisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko po-
pravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem 
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med 
škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti 
protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, 
če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.

10. Izpodbijane določbe Odloka1 so pravna podlaga za 
izdajo gradbenih dovoljenj na kmetijskih zemljiščih in izven 
poselitvenih območij. Glede na naravo in pomen izpodbijanih 
določb Odloka1 za nadaljnje posege v prostor Ustavno sodišče 
ocenjuje, da so posledice, ki bi v zvezi s tem nastale, hujše od 
posledic začasnega zadržanja izvrševanja predpisa. Če bi se 
izkazale trditve predlagateljice za utemeljene, bi lahko nastale 
težko popravljive škodljive posledice na kmetijskih zemljiščih, 
za katera Ustava v drugem odstavku 71. člena zagotavlja 
posebno varstvo. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrše-
vanja izpodbijanih določb nima drugih posledic, kot je ta, da se 
postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustav-
nega sodišča ne morejo začeti oziroma nadaljevati in se bodo 
izvedli kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v 
neskladju z Ustavo ali zakonom (1. točka izreka).

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega 

odstavka 39. člena in prvega odstavka 25. člena ZUstS v sesta-
vi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in 
Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič
Predsednik

Zanj
mag. Miroslav Mozetič l.r.

Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1565. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

Na podlagi 25. in 43. člena Zakona o raziskovalni in ra-
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 
16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 
105/10) in po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport št. 007-295/2012/8 z dne 8. 3. 2013 
je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije na 2. seji dne 11. 3. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja evidence  

o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino zbirke podatkov o izvajalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 

evidenca RO), pogoje in postopek za vpis in izbris iz evidence 
RO ter postopek občasnega preverjanja izpolnjevanja pogo-
jev, ki jih morajo za vpis v evidenco RO izpolnjevati izvajalci 
raziskovalne in razvojne dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalci).

2. člen
(vrsta evidenc)

(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v evidenci RO vodi:

– evidenco izvajalcev kot pravnih in fizičnih oseb,
– evidenco raziskovalnih skupin pri posameznem izva-

jalcu in
– evidenco raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v 

okviru posameznega izvajalca.
(2) Izvajalci iz prvega odstavka so raziskovalne organiza-

cije, kot jih opredeljuje 5. člen Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ZRRD – uradno prečišče-
no besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; 
v nadaljnjem besedilu: zakon).

3. člen
(enotna metodologija)

(1) Evidenca RO se vodi računalniško po enotnih metodo-
loških načelih in standardih, ki jih določi agencija.

(2) Skupaj z računalniško vodeno evidenco RO agencija 
vodi tudi zbirko listin, ki se nanašajo na evidenco RO.

II. EVIDENCA RO

4. člen
(pogoji za vpis v evidenco RO)

(1) V evidenco RO je vpisan izvajalec, ki izpolnjuje pogo-
je, ki jih določata zakon in ta pravilnik.

(2) Za vpis v evidenco RO mora izvajalec izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je pravna oseba ali samostojni podjetnik,
– ima raziskovalno in razvojno dejavnost registrirano v so-

dnem registru ali ima samostojni podjetnik dejavnost priglašeno 
pri pristojnem organu,

– ima najmanj eno raziskovalno skupino z najmanj dvema 
raziskovalcema, ki ima organizacijsko opredeljeno in finančno 
ločeno vodeno raziskovalno in razvojno dejavnost,

– raziskovalci v raziskovalni skupini so razvrščeni v raz-
iskovalne nazive v skladu s predpisom ali splošnim pravnim 
aktom,

– razpolaga z ustrezno raziskovalno opremo za izvajanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti,

– razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti.

(3) Izvajalec, ki so ga v zamejstvu ustanovili Slovenci ali je 
v njihovi večinski lasti, in je nacionalnega pomena za ohranja-
nje Slovencev v zamejstvu, mora smiselno izpolnjevati pogoje, 
določene v prejšnjem odstavku.

5. člen
(podatki o izvajalcu)

(1) Evidenca izvajalcev, ki se vodi računalniško, vsebuje 
naslednje temeljne podatke o izvajalcu kot pravni osebi:

– evidenčno številko vpisa,
– naziv ali ime izvajalca (naziv se napiše v slovenskem 

in angleškem jeziku, če je slednji naveden v ustanovitvenem 
aktu ali statutu),

– sedež izvajalca,
– ime in priimek odgovorne osebe, ki zastopa izvajalca,
– evidentiran račun,
– davčno številko ali identifikacijsko številko,
– matično številko,
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– predmet ali področje raziskovalne in razvojne dejav-
nosti,

– statusno pravno obliko,
– navedbo ustanovitelja,
– sektor dejavnosti.
(2) V dokumentarnem gradivu, ki se nanaša na eviden-

co RO, agencija za posameznega izvajalca zbira in hrani 
dokumente, ki se nanašajo na vpis oziroma izbris iz evidence 
RO in dokumente, ki se nanašajo na spremembe podatkov v 
evidenci RO.

6. člen
(podatki o raziskovalni skupini)

Evidenca raziskovalnih skupin pri posameznem izvajal-
cu, ki se vodi računalniško, vsebuje naslednje podatke:

– evidenčno številko vpisa raziskovalne skupine v evi-
denco,

– ime raziskovalne skupine,
– ime vodje raziskovalne skupine,
– sedež opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– predmet ali področje raziskovalne in razvojne dejav-

nosti,
– seznam raziskovalcev.

7. člen
(podatki o raziskovalcih)

Evidenca raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v 
okviru posameznega izvajalca, ki se vodi računalniško, vse-
buje naslednje podatke:

– evidenčno številko vpisa v evidenco,
– osebne podatke iz prve do osme alineje tretjega od-

stavka 25. člena zakona,
– podatke o raziskovalnem področju, kjer raziskovalec 

opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost,
– podatke o raziskovalnem nazivu,
– podatke o izobrazbi,
– podatke o delovnem razmerju pri izvajalcu,
– podatke o odstotnem deležu zaposlitve za raziskoval-

no dejavnost v okviru delovnega razmerja.

III. POSTOPEK ZA VPIS V EVIDENCO RO

8. člen
(pisna vloga)

Postopek za vpis v evidenco RO se začne s pisno vlo-
go, ki jo predloži zakoniti zastopnik vlagatelja vloge za vpis v 
evidenco RO. Vloga vsebuje zahtevek za vpis s prilogami iz 
9. člena tega pravilnika.

9. člen
(priloge k vlogi)

(1) Vloga za vpis v evidenco RO obsega naslednje 
obrazce, in sicer:

– podatke o izvajalcu iz 5. člena izvajalec izkazuje na 
posebnem obrazcu (Podatki o organizaciji za vpis v evidenco 
RO),

– podatke o raziskovalni skupini iz 6. člena izvajalec 
izkazuje na posebnem obrazcu (Podatki o raziskovalni skupini 
za vpis v evidenco RO),

– podatke o raziskovalcu iz prvega odstavka 7. člena 
izvajalec izkazuje na posebnem obrazcu (Podatki o razi-
skovalcu – prva zaposlitev v organizaciji). Da je raziskova-
lec lahko vpisan v evidenco morajo biti na obrazcu za vpis 
raziskovalca izpolnjeni vsi podatki, razen če na obrazcu ni 
določeno drugače.

(2) Izvajalec mora poleg obrazcev iz prejšnjega odstavka 
priložiti tudi ustanovitveni akt ali statut izvajalca ter podpisane 
in ožigosane dokumente z izjavami, da:

– ima najmanj eno raziskovalno skupino, ki ima organi-
zacijsko opredeljeno in finančno ločeno vodeno raziskovalno 
in razvojno dejavnost, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava 
izvajalca o organizacijsko in stroškovno ločenem vodenju 
raziskovalne dejavnosti),

– ima splošni pravni akt, ki ureja postopek za razvrstitev 
raziskovalca v posamezen naziv pri izvajalcu, kar izkazuje z 
izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o raziskovalnih nazivih),

– so raziskovalci v raziskovalni skupini razvrščeni v 
raziskovalne nazive v skladu s pogoji in merili, določenimi v 
predpisih, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o 
raziskovalnih nazivih),

– ima izvajalec ustrezne prostore za izvajanje razisko-
valne dejavnosti, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava 
izvajalca o ustreznih prostorih in raziskovalni opremi),

– ima izvajalec ustrezno raziskovalno opremo za iz-
vajanje raziskovalne dejavnosti, kar izkazuje z izjavo na 
obrazcu (Izjava izvajalca o ustreznih prostorih in raziskovalni 
opremi).

(3) Obrazce iz prejšnjega odstavka določi direktor agen-
cije in se objavijo na spletni strani agencije.

(4) Če izvajalec k vlogi za vpis prilaga fotokopije doku-
mentov, mora biti njihova istovetnost z izvirnikom potrjena. 
Izjavo o istovetnosti lahko napiše izvajalec, podpiše pa jo 
pooblaščeni zastopnik izvajalca.

(5) Agencija po prejemu vloge za vpis po uradni dolž-
nosti pridobi ustrezne dokumente od Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem 
besedilu: AJPES).

10. člen
(pregled vloge in obvestilo o vpisu)

(1) Vlogo izvajalca za vpis v evidenco RO pregleda javni 
uslužbenec, ki ga direktor pooblasti (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščena oseba).

(2) Če vloga za vpis v evidenco RO ni popolna, se izva-
jalca pozove, da jo dopolni v 30 dneh. Če izvajalec vloge v 
tem roku ne dopolni, se vlogo s sklepom zavrže.

(3) Pooblaščena oseba popolno vlogo izvajalca preveri, 
ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v evidenco 
RO in pripravi predlog sklepa o vpisu ali odklonitvi vpisa v evi-
denco RO. Sklep o vpisu ali odklonitvi vpisa v evidenco RO se 
izda v petnajstih dneh od prejema popolne vloge. Na podlagi 
sklepa o vpisu se izvajalca vpiše v evidenco RO.

(4) Obvestilo o izdaji sklepa iz prejšnjega odstavka agen-
cija pošlje izvajalcu in drugim, ki imajo pravni interes, če to 
zahtevajo.

11. člen
(sporočanje sprememb podatkov)

(1) Izvajalci, ki so vpisani v evidenco RO, so dolžni 
sproti obveščati agencijo o vseh spremembah, ki vplivajo na 
izpolnjevanje pogojev za vpis ali izbris iz evidence RO in vse 
spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci RO.

(2) Izvajalci so dolžni spremembe iz prejšnjega odstavka 
sporočiti agenciji najpozneje v 15 dneh od nastanka spre-
membe. Izvajalci so dolžni spremembe podatkov o izvajalcu 
in raziskovalni skupini sporočati na obrazcu Podatki o organi-
zaciji za vpis v evidenco RO in Podatki o raziskovalni skupini 
za vpis v evidenco RO, spremembe podatkov za raziskovalce 
pa na obrazcu Podatki o raziskovalcu – vnos sprememb, ki 
ga določi direktor agencije in se ga objavi na spletni strani 
agencije.

12. člen
(točnost podatkov)

Izvajalec jamči za resničnost in točnost podatkov v do-
kumentih iz 9. in 11. člena.
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13. člen
(vpis in izbris zasebnih raziskovalcev v evidenco RO)

(1) V evidenco raziskovalcev iz 2. člena tega pravilnika 
je po uradni dolžnosti zasebni raziskovalec vpisan ob vpisu 
v register zasebnih raziskovalcev, izbrisan pa ob izbrisu iz 
registra zasebnih raziskovalcev.

(2) Za zasebne raziskovalce ne veljajo ostale določbe 
tega pravilnika o vpisu ali izbrisu iz evidence RO.

IV. PREGLEDOVANJE PODATKOV  
IN IZBRIS IZ EVIDENCE RO

14. člen
(pregled podatkov)

Agencija lahko kadarkoli po uradni dolžnosti preveri, ali 
podatki iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika dokazujejo izpol-
njevanje pogojev za vpis posameznega izvajalca v evidenco 
RO iz 4. člena tega pravilnika. Preverjanje podatkov se izvede 
tako, da se ugotavlja, ali izvajalec, ki je vpisan v evidenco RO, 
na podlagi podatkov iz predloženih dokumentov in dokumen-
tov AJPES izpolnjuje pogoje, določene v tem pravilniku. Če 
agencija ugotovi, da podatki v evidenci RO ne dokazujejo zah-
tevanih pogojev za vpis izvajalca, ga pozove, da ji v 30 dneh 
od prejema poziva pošlje ustrezne podatke.

15. člen
(izbris iz evidence RO)

(1) Izvajalca se na podlagi sklepa izbriše iz evidence 
RO, če agenciji v skladu s prejšnjim členom ne pošlje podat-
kov ali jih ne pošlje pravočasno ali če pooblaščena oseba 
ugotovi, da je izbrisan iz sodnega registra.

(2) Če pride do izbrisa, agencija pošlje izvajalcu ob-
vestilo o izbrisu iz evidence RO v osmih dneh od izbrisa iz 
evidence RO. Obvestila o izbrisu izvajalcu ne pošlje, če je 
pravna oseba izbrisana iz sodnega registra.

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(veljavnost vpisa)

(1) Vsi izvajalci, ki so bili vpisani v evidenco RO do 
uveljavitve tega pravilnika, ostanejo vpisani v evidenco RO.

(2) Vse vloge za vpis v evidenco RO, ki bodo prispele 
na agencijo do dneva začetka uporabe tega pravilnika, bodo 
obravnavane na podlagi Pravilnika o vsebini in načinu vode-
nja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 12/05, 122/06 in 55/11).

17. člen
(komisija)

Strokovni komisiji, ki je bila imenovana na podlagi Pra-
vilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 
122/06 in 55/11) preneha mandat, ko odloči o zadnji vlogi, ki 
bo obravnavana v skladu z določbo drugega odstavka prejš-
njega člena.

18. člen
(rok za izdajo in objavo obrazcev)

Direktor agencije mora obrazce iz 9. in 11. člena izdati 
in objaviti do pričetka uporabe tega pravilnika.

19. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)

Z dnem pričetka uporabe tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih 

raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 
122/06 in 55/11).

20. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
20. maja 2013.

Št. 007-10/2012-1
Ljubljana, dne 11. marca 2013
EVA 2012-1647-0004

dr. Blaž Rodič l.r.
Predsednik 

Upravnega odbora agencije

1566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih 
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZOPA-1A), 16. člena 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 
26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz 
Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 
56/12), po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport št. 007-296/2012/15 z dne 5. 2. 2013, 
je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije na 1. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o infrastrukturnih obveznostih zavodom,  

ki opravljajo raziskovalno dejavnost

1. člen
V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki 

opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11 in 
40/11 – popr.), se v prvem odstavku 6. člena:

– v obrazložitvi neznanke A in neznanke B številka »80« 
nadomesti s številko »50«,

– obrazložitev neznanke k1 spremeni tako, da se glasi: 
»konstanta, ki se v letu pred financiranjem določi glede na 
povprečno vrednost 1 FTE (1700 ur) cenovne kategorije C za 
raziskovalne programe (20 %).«.

V drugem odstavku se številka »80« nadomesti s številko 
»50«.

V četrtem in petem odstavku se kratica »IO« nadomesti 
s kratico »UO«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kadar so normirana sredstva za UO v letu (n+1) nižja 

od tistih, ki so bila dodeljena v letu izvedbe izračuna (n), se lah-
ko JRZ dodeli izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti. 
Pri izračunu izjemnega povečanja ustanoviteljskih obveznosti 
se upoštevajo podatki o relevanci JRZ. Podatki o relevanci JRZ 
so izraženi z A3 in gre za sredstva, ki jih je JRZ pridobil izven 
ARRS v letu pred izvedbo izračuna v FTE (n-1). Če je nova 
vsota UO za JRZ tako visoka, da presega izplačilo v preteklem 
letu (n), se sredstva za UO lahko dodelijo v enaki višini kot v 
letu, v katerem se izvede izračun (n). V drugih primerih se JRZ 
višina UO zmanjša.«.

V sedmem odstavku se za besedo »povečanja« doda 
besedilo »iz šestega odstavka«.
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2. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »programov« 

dodata besedi »in projektov«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za 
dodelitev sredstev za leto 2013.

Št. 007-9/2012-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2013
EVA 2012-1647-0003

dr. Blaž Rodič l.r.
Predsednik

Upravnega odbora ARRS

1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih 
strokovnih teles za področje raziskovalne 
dejavnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) 
ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 007-357/2012/11 
z dne 6. 3. 2013 je Upravni odbor Javne agencije za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. redni seji dne 
11. 3. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles 
za področje raziskovalne dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o delovanju stalnih in občasnih strokovnih 

teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 37/11 in 70/11) se v prvem odstavku 5. člena črta druga 
alineja.

Dosedanja tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja 
postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja.

Za novo šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se 
glasi:

»– pregleduje ustreznost prijav raziskovalnih projektov in 
mentorjev mladih raziskovalcev po področjih in pri neustrezno-
sti prijav predlaga prerazporeditev na druga področja;«.

2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se v prvem stavku za besedo 

»raziskovalcev« črta vejica in doda beseda »in« ter črta bese-
dilo »in za ocenjevanje raziskovalnih projektov«.

3. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvem stavku za besedo 

»člane« doda beseda »občasnega«, za besedo »telesa« se 
postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.

V četrtem odstavku se na koncu besedila doda nov sta-
vek, ki se glasi: »Pogoj za člana občasnega strokovnega telesa 
se določi z metodologijo ocenjevanja.«.

4. člen
V petem odstavku 13. člena se za besedo »metodologija« 

doda beseda »ocenjevanja«.

5. člen
V drugem odstavku 18. člena se v prvem stavku za bese-

do »postopka« doda besedilo »ocenjevanja predmeta razisko-
valca, s katerim je v konfliktu interesov«.

6. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri postopkih iz druge in tretje alineje 5. člena tega pra-

vilnika je predsednik, namestnik predsednika ali član stalnega 
strokovnega telesa v konfliktu interesov, če kandidira na razpi-
su oziroma pozivu.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če ZSV ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor 

ARRS ugotovi, da obstaja konflikt interesov iz prvega ali druge-
ga odstavka tega člena, ZSV odloči, da člana, ki je v konfliktu 
interesov, zamenja član ZSV, katerega raziskovalno področje je 
najbližje področju člana, ki je v konfliktu interesov. Če med člani 
ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti 
za opravljanje naloge raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpol-
njuje pogoje za člana ZSV in je strokovnjak za to področje ter ni v 
konfliktu interesov. ZSV lahko določi nabor raziskovalcev, ki niso 
člani ZSV, za celotno trajanje svojega mandata.«.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2012-1
Ljubljana, dne 11. marca 2013
EVA 2012-1647-0006

dr. Blaž Rodič l.r.
Predsednik  

Upravnega odbora ARRS

1568. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
na geografskem območju Mestne občine 
Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem 
območju Občine Šenčur

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 22/10, 37/11, 10/12, 94/12 – ZDoh) ter 
soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energi-
jo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in 
upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, 
št. 221-38/2012-38/429 z dne 19. 3. 2013, družba DOMPLAN 
d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj kot izvajalec gospodarske 
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju 
Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem 
območju Občine Šenčur, izdaja

A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine  

za distribucijsko omrežje zemeljskega plina  
na geografskem območju Mestne občine Kranj, 
Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju 

Občine Šenčur
1. člen

(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene 
iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.

(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne 
občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območ-
ju Občine Šenčur na katerem izvaja dejavnost sistemskega 
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operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba 
DOMPLAN, d.d..

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regu-

lativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– do 31. decembra 2013 v višini, kot so prikazane v
tabeli 1: Tarifne postavke za distribucijo do 31. 12. 2013. 

Priloge 1, ki je sestavni del tega akta;
– od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 v višini, kot 

so prikazane v

 

 

tabeli 2: Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014 Priloge 1;

– od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 v višini, kot 
so prikazane v

tabeli 3: Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2015 Priloge 1.

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regula-

tivnega obdobja na mesec znašajo:

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi 

omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na ge-
ografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 
1. ožjem območju Občine Šenčur (Uradni list RS, št. 108/12).

5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2015.

Št. OMR-77/36-2013
Kranj, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2430-0028

DOMPLAN, d.d.
Zakoniti zastopnik
Vera Zevnik l.r.
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1569. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote 
iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Mestne občine Celje

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L), 22. čle-
na Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev 
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni 
list RS, št. 74/05 in 42/11) in 11. člena Odloka o dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o 
distribuciji toplote v MO Celje (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja 
Javno podjetje Energetika Celje d.o.o., kot izvajalec gospodar-
ske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem 
območju Mestne občine Celje

S P L O Š N E   P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 

omrežja za geografsko območje Mestne občine 
Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribu-

cijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje 
(v nadaljnjem besedilu: akt) se določa splošne pogoje za pri-

ključitev na distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto, splošne 
pogoje za distribucijo in dobavo toplote, pravice in obveznosti 
distributerja in dobavitelja toplote ter odjemalcev na področju 
oskrbe s toploto preko distribucijskega omrežja ter ukrepe 
varstva odjemalcev.

2. člen
(1) Distributer toplote po tem aktu je Javno podjetje Ener-

getika Celje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote), 
ki opravlja dejavnost izbirne gospodarske javne službe distri-
bucije toplote (daljinskega ogrevanja).

(2) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za oskrbo 
s toploto, ki je v upravljanju distributerja toplote in na katerem 
distributer toplote opravlja izbirno gospodarsko javno službo 
distribucije toplote (daljinskega ogrevanja).

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične ose-
be, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna 
dela na distribucijskem omrežju za oskrbo s toploto ali na 
drugih soodvisnih objektih.

(4) Določila tega akta veljajo za odjemalca toplote, ne 
glede na to ali je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote 
ali ne.

II. POJMI IN DEFINICIJE

3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-

getskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo 
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

1. daljinsko ogrevanje: je distribucija in dobava toplote iz distribucijskega omrežja, ki se uporablja za ogrevanje ali hlajenje 
prostorov ter za pripravo sanitarne vode, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba;

2. delilnik stroškov toplote 
(v nadaljnjem besedilu: delilnik):

je naprava za indikacijo ali merjenje dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev 
stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo tople vode posameznih delov stavbe. 
Delilniki po tem aktu so delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ter merilniki toplotne energije 
in vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe;

3. distribucija toplote: – je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnost dobave toplote iz 
distribucijskega omrežja, kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, 
– je prenos vroče ali tople vode po distribucijskem omrežju, ki se uporablja za ogrevanje ali 
hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode;

4. distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos vroče ali tople vode, katerega predstavlja sistem povezanih naprav distri-
buterja toplote, ki so namenjene za distribucijo toplote od prevzemnega mesta na energetskem 
viru do odjemnega mesta;

5. distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote, 
kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucije toplote;

6. glavni vod: je vod v distribucijskem omrežju, ki s toploto oskrbuje več kot eno stavbo in na katerega so 
vezani priključni vodi;

7. hišna postaja je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave 
odjemalca toplote, hišna postaja je direktne ali indirektne izvedbe; indirektna hišna postaja je hišna 
postaja, pri kateri je ogrevna voda distribucijskega omrežja na primarni strani ločen s prenosnikom 
toplote od ogrevne vode na sekundarni strani; direktna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri 
interne toplotne naprave odjemalca in distribucijsko omrežje nista ločena s prenosnikom toplote;

8. interne toplotne naprave: so naprave, ki omogočajo izrabo toplote ogrevne vode. Priključene so na hišno postajo in se 
uporabljajo za različne vrste ogrevanja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-
zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode …), 
tehnološke in druge namene;

9. investitor: je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev ali sam izvaja graditev distribucijskega 
omrežja ali toplotno postajo ali stavbo, ki bo oskrbovana s toploto iz distribucijskega omrežja;

10. izvajalec delitve: pripravlja razdelilnik stroškov dobavljene toplote na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom 
oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec delitve je lahko tudi drug pooblaščenec odjemalcev toplote;

11. merilna naprava: – je merilnik toplote, na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na kateri se 
odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote,
– je vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine 
vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina vode, ki je osnova za obračuna-
vanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;

12. obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manj-
ša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se 
potrdi z zapisnikom o priključitvi s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;

13. obračunsko obdobje: je obdobje, za katerega se izvaja obračun stroškov za toploto ter traja največ dvanajst mesecev; 
14. odjemalec: je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je lastnik stavbe ali dela stavbe in/ali vsaka pravna ali fi-

zična oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja toploto po 
distribucijskemu omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so 
priključene na skupno odjemno mesto ter investitor po tem aktu;
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15. odjemno mesto: je mesto v priključni postaji, kjer so nameščeni merilniki parametrov in količin toplote, kjer dis-
tributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in 
kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;

16. ogrevana površina 
posameznega dela stavbe:

je neto tlorisna površina posameznega dela stavbe, ki je ogrevana;

17. posamezni del stavbe: je s toploto oskrbovano stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojni prostor, za katerega se 
stroški delijo in obračunavajo ločeno;

18. priključitev: je izvedba fizične povezave priključnega voda na obstoječe distribucijsko omrežje;
19. priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sis-

temskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi stavb 
na distribucijsko omrežje;

20. priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzema pogodbeno količino toplote. Na eno 
priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;

21. priključni vod: je vod, ki s toploto oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem 
vodu do toplotne postaje;

22. primerljivo obračunsko 
obdobje:

je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z 
meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;

23. razdelilnik stroškov 
dobavljene toplote:

je preglednica deležev stroškov za dobavljeno toploto, ki se nanašajo na posamezne dele stavbe 
v obračunskem obdobju, na skupni merilni napravi za več odjemalcev toplote. Vsota deležev 
mora znašati 100 %;

24. sanitarna topla voda: je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevne vode v prenosniku 
(izmenjevalniku) toplote;

25. sistemska obratovalna 
navodila:

so akt, ki ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto s pol-
nim naslovom: Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za 
geografsko območje Mestne občine Celje;

26. soglasje za pridobitev 
gradbenega dovoljenja:

je soglasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom o graditvi objektov;

27. soglasje za priključitev: je soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z 
energetskim zakonom;

28. sprememba odjemalčevih 
toplotnih naprav:

je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplo-
tnih naprav ali obračuna toplote;

29. temperaturni primanjkljaj: je vsota dnevnih razlik med temperaturo zraka v ogrevanem prostoru (20 °C) in povprečno 
dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem se upoštevajo le dnevi v času ogrevalne sezone, ko 
je bila povprečna zunanja temperatura zraka nižja od 12 °C, po podatkih organa, ki je zadolžen 
za izvajanje meteoroloških meritev;

30. toplotna postaja: je sklop naprav, ki priključni vod povezujejo z internimi toplotnimi napravami odjemalca. Se-
stavljena je iz priključne in hišne postaje ter s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v 
interne toplotne naprave odjemalca. Toplotne postaje so glede na temperaturni nivo ogrevne 
vode vročevodne in toplovodne postaje;

31. tarifni sistem za dobavo in 
odjem toplote:

je akt, ki določa elemente za obračunavanje dobavljene toplote glede na moč, vrsto in karakte-
ristiko odjema toplote iz distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto.

III. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE

4. člen
Naprave distributerja toplote so:
– glavni vodi,
– priključni vodi, razen vodov, ki so v lasti odjemalcev,
– glavne toplotne postaje, to so toplotne postaje, ki so 

vezni člen med vročevodnim in toplovodnim omrežjem,
– naprave za daljinski nadzor in upravljanje naprav dis-

tributerja toplote.

IV. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA

5. člen
Toplotne naprave odjemalca toplote so:
– toplotna postaja,
– priključni vodi v lasti odjemalcev,
– merilne naprave na odjemnem mestu,
– interne toplotne naprave,
– delilniki toplote.

6. člen
(1) Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo, 

razširijo, spremenijo in vzdržujejo le skladno z določili tega akta 
in sistemskimi obratovalnimi navodili.

(2) Projektiranje, izgradnja in montaža toplotnih naprav 
odjemalca je obveznost odjemalca.

(3) Distributer toplote ima obvezen nadzor nad projekti 
in gradnjo ter montažo glavnega in priključnega voda ter pri-
ključne postaje.

(4) Odjemalčeve toplotne naprave se lahko priključijo na 
distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti poobla-
ščene osebe distributerja toplote.

V. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV

7. člen
(1) Naprave iz 4. člena tega akta, ki so v upravljanju 

distributerja toplote do vključno vstopnih ventilov priključnega 
voda ter sistema za daljinski nadzor in upravljanje daljinskega 
ogrevanja v toplotni postaji, nadzira in vzdržuje distributer 
toplote na svoje stroške, razen vodov, ki so v lasti odjemalcev.

(2) Naprave iz 5. člena tega akta, ki so v lasti odjemalca 
toplote, vzdržuje odjemalec toplote na svoje stroške.

(3) Stroške za električno energijo potrebno za delovanje 
toplotne postaje, merilnih naprav in delovanje naprav za daljinski 
prenos podatkov plača odjemalec dobavitelju električne energije.

(4) Vodo iz vodovodnega omrežja porabljeno za pripravo 
tople sanitarne vode plača odjemalec dobavitelju vode.

8. člen
Distributer toplote nadzira delovanje priključnega voda in 

priključne postaje zaradi zagotovitve minimalnih standardov delo-
vanja distribucijskega omrežja, kot tudi energetsko učinkovitega 
obratovanja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor 
vključuje kontrolo stanja priključnega voda ter vstopnih in izstopnih 
parametrov ter stanja elementov priključne postaje z njihovimi 
nastavitvami skladno z zapisnikom o priključitvi in sistemskimi 
obratovalnimi navodili, v smislu varnega, zanesljivega ali učinko-
vitega obratovanja toplotne postaje in priključnega voda.
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9. člen
Distributer toplote odgovarja za vstopne parametre 

ogrevne vode na odjemnem mestu v priključni postaji od-
jemalca skladno z zapisnikom o priključitvi in s sistemskimi 
obratovalnimi navodili, pod pogojem, da so odjemalčeve na-
prave obratovalno sposobne.

10. člen
Distributer toplote izvaja tekoča vzdrževalna dela v pri-

ključnih postajah na svoje stroške.
Delo v priključni postaji obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja merilnih in regu-

lacijskih naprav v priključni postaji,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje delovanja regulatorja pretoka in diferen-

cialnega tlaka.
Na podlagi sklenjene pogodbe o nadzoru in vzdrževanju 

toplotnih naprav v toplotnih postajah z odjemalcem lahko 
distributer toplote izvaja tekoča vzdrževalna dela v hišnih 
postajah.

Večja vzdrževalna dela, prenove in izboljšave v toplotni 
postaji so predmet posebne pogodbe.

11. člen
(1) Odjemalec mora omogočiti distributerju toplote neovi-

ran dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih 
se izvajajo dela, oziroma v prostore, v katerih so nameščene 
toplotne naprave, ki niso v lasti distributerja toplote, ter mu 
omogočiti izvajanje vseh potrebnih del, kadar je to potrebno 
v skladu s pristojnostmi distributerja toplote določenih v ener-
getskem zakonu.

(2) Distributer toplote je dolžan za posege na svojih na-
pravah na nepremičninah in/ali premičninah, ki so v lasti odje-
malca, le-temu povrniti s posegom povzročeno dejansko ško-
do, kolikor vzpostavitev v prvotno stanje s posegom prizadete 
premičnine ali nepremičnine ni mogoča. Višino odškodnine 
zaradi posegov pri odjemalcu, določi sodno zapriseženi cenilec 
ustrezne stroke, ki ga je dolžan najeti na svoje stroške distri-
buter toplote. Tako določena višina odškodnine je dokončna.

12. člen
Dolžnosti odjemalca so, da:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje svojih 

toplotnih naprav ter za izstopne parametre ogrete vode v 
interne instalacije,

– ne spreminja mejnih vrednosti nastavitev pretoka in 
temperature ali moči na svojih napravah v priključni postaji,

– brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spremi-
nja svojih toplotnih naprav, tako, da bi lahko povzročile obrato-
valne spremembe na toplotnih napravah distributerja toplote,

– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru 
in dostopna delavcem in pooblaščenim predstavnikom distri-
buterja toplote,

– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna 
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,

– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do 
prostorov, kjer je toplotna postaja tako, da bodo distributerju 
toplote zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne 
prostore,

– sproti obvešča distributerja toplote o motnjah pri doba-
vi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,

– obvesti distributerja toplote o okvari merilne naprave 
na merilnem mestu,

– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi 
obratovalne nesposobnosti svojih toplotnih naprav,

– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne moti drugih 
odjemalcev ali distributerja toplote,

– v toplotni postaji omogoči distributerju toplote priklju-
čitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj 
in drugih naprav za upravljanje toplotne postaje brez odško-
dninskega zahtevka za namestitev naprav,

– odgovarja za škodo distributerja toplote, ki je nastala 
zaradi posegov odjemalca na njegovih toplotnih napravah,

– in da zagotavlja vzdrževanje priključnega voda, to-
plotne postaje in internih instalacij tako, da je zagotovljeno 
zanesljivo, varno in energetsko učinkovito obratovanje.

VI. IZDAJANJE SOGLASIJ

13. člen
(1) Priključitev odjemalčevih toplotnih naprav na distribu-

cijsko omrežje je potrebno izvesti skladno s predpisi, ki urejajo 
prostorsko načrtovanje, graditev objektov, Energetskim zako-
nom, določili v sistemskih obratovalnih navodilih in drugimi 
veljavnimi predpisi.

(2) Soglasja, pogoji, smernice, mnenja so pisni doku-
menti, ki jih izdaja distributer toplote skladno s predpisi in pra-
vili stroke za priključitev odjemalčevih naprav na distribucijsko 
omrežje ali na spremembe že priključenih odjemalčevih naprav.

(3) Roki, v katerem mora distributer toplote odločiti o 
izdaji ali zavrnitvi soglasja, so določeni v posameznem pred-
pisu, ki odloča o vrsti dokumenta, ki ga mora izdati distributer 
toplote.

14. člen
(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere 
je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje.

(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja je potrebno priložiti projekt idejne zasnove stav-
be. Idejna zasnova mora biti izdelana skladno s pravilnikom o 
projektni in tehnični dokumentaciji in mora vsebovati shemo 
poteka priključnega voda od mesta priključitve na glavni vod 
do stavbe in dimenzijo priključnega voda ter potrebno toplotno 
moč (kapaciteto) stavbe za različne vrste oskrbe s toplo-
to (ogrevanje, klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, 
tehnologija itd.) ter lokacijo toplotne postaje. S soglasjem za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se na podlagi podatkov iz 
idejne zasnove stavbe potrdi mesto priključitve na distribucij-
sko omrežje in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri 
izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene do-
kumentacije izda oziroma zavrne izdajo soglasja za pridobitev 
gradbenega dovoljenja z odločbo, zoper katero je dovoljena 
pritožba na pristojno ministrstvo.

(4) Izdano soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja 
velja dve leti od datuma izdaje.

15. člen
Za priključitev obstoječih stavb, posameznih delov stav-

be, za katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, projektant oziroma investitor 
gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucij-
sko omrežje. Pisni vlogi za pridobitev informacije je potrebno 
navesti situacijo stavbe in opis namena uporabe toplote in 
podatke o potrebah po toploti.

16. člen
(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih na-

prav, ki se jih priključuje na distribucijsko omrežje, mora 
investitor gradnje pridobiti soglasje za priključitev.

(2) Distributer toplote izda soglasje za priključitev na 
osnovi pisne vloge investitorja.

(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja,
– projekt za izvedbo glavnega voda, priključnega voda, 

toplotne postaje ter internih toplotnih naprav
– in pisno izjavo s predvidenimi roki začetka gradnje 

glavnega voda in priključnega voda ter roki fizične priključitve 
teh na obstoječe omrežje.



Stran 4888 / Št. 40 / 10. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za 
katere po zakonu, ki ureja graditev objektov ni potrebno prido-
biti gradbeno dovoljenje, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega 
odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti do-
kazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja 
lastnikov in solastnikov ali pisno izjavo s katero investitor del 
izjavlja, da je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, 
delov stavb in obstoječih toplotnih naprav (priključni vod, 
toplotna postaja, interne toplotne naprave), na katere bo 
predvidena gradnja vplivala oziroma jih prizadela.

(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za glavni in 
priključni vod potrebno poleg izjave iz prejšnjega odstavka pri-
ložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju lastnika zemljišča, 
po katerem bo glavni in priključni vod potekal.

(6) Poleg naštetih dokumentov, lahko distributer toplote 
zahteva še druge dokumente, ki jih potrebuje za izdajo soglasja.

(7) Investitor ali lastnik stavbe lahko določi pooblaščen-
ca, ki ga zastopa v postopku izdaje soglasja za priključitev. 
V tem primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja za 
priključitev priložiti tudi pooblastilo o zastopanju.

17. člen
(1) Na osnovi podane vloge in priložene dokumentacije 

distributer toplote odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za pri-
ključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, koli-
kor investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje 
pogoje za izdajo soglasja:

– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe 
ali dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
gradnjo,

– če so projekti za izvedbo glavnega voda, priključnega 
voda, toplotne postaje ter interne toplotne naprave izdelani v 
skladu s predpisi, sistemskimi obratovalnimi navodili in teh-
ničnimi zahtevami distributerja toplote,

– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma sola-
stnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih 
naprav na katere se priključuje in o tem podal ustrezno izjavo,

– in če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za 
glavni in priključni vod predložil dokazilo o lastništvu oziroma 
soglasju lastnika zemljišča po katerem bo glavni in priključni 
vod potekal, v primerih ko gradbeno dovoljenje ni potrebno.

(2) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo priloženo 
vlogi za izdajo soglasja za priključitev hrani distributer toplote.

18. člen
(1) Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priklju-

čitve:
– če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih 

pogojev za priključitev,
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi 

s toploto,
– ali če bi priključitev distributerju toplote povzročila 

nastanek nesorazmerno visokih stroškov.
V primerih, da investitor ali lastnik stavbe nima pravice 

do priključitve, distributer zavrne soglasje za priključitev.
(2) V primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka ima 

lastnik stavbe ali investitor gradnje pravico do priključitve, 
če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške 
gradnje glavnega voda. Medsebojne pravice in obveznosti v 
zvezi s tem uredita odjemalec in distributer toplote v pogodbi 
o priključitvi.

(3) V primeru sprememb odjemalčevih naprav: če se 
spremenijo osnovni parametri glavnega in priključnega voda, 
spremeni obračunska moč internih toplotnih naprav, namen 
uporabe toplote ali drugi pogoji za katere je bilo izdano so-
glasje za priključitev na distribucijsko omrežje v skladu z ener-
getskim zakonom mora odjemalec, lastnik stavbe ali investitor 
gradnje zaprositi za novo soglasje.

(4) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča 
distributer toplote z odločbo v upravnem postopku najkasneje 
v roku 30 dni od vložitve vloge za izdajo soglasja.

(5) Izdana odločba o soglasju za priključitev velja dve leti 
od njene dokončnosti. V tem času je distributer toplote dolžan 
priključiti odjemalca na distribucijsko omrežje in odjemalec 
sklene z distributerjem toplote pogodbo o dobavi in odjemu.

(6) O pritožbi zoper izdajo ali zavrnitev soglasja za pri-
ključitev odloča župan občine.

19. člen
(1) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha 

(pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja 
iz razloga spremembe investitorja ali odsvojitev stavbe v času 
med izdajo soglasja in priključitvijo, se soglasje za priključitev 
po zakonu o graditvi objektov in soglasje za priključitev lah-
ko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična 
oseba, ki dejavnost opravlja z istimi stavbami, napravami ali 
napeljavami.

(2) Novi odjemalec mora najkasneje v osmih dneh 
po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali 
spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvestiti 
distributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje 
za priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za 
priključitev.

(3) Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni 
mogoč.

VII. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA  
IN TOPLOTNE POSTAJE

20. člen
Vrsto, število in lego in dimenzijo priključnih vodov določi 

distributer toplote v postopku izdaje soglasij glede na potrebe 
stavbe, določila sistemskih obratovalnih navodil za distribucij-
sko omrežje za oskrbo s toploto in upoštevaje ekonomičnost 
načina priključitve.

21. člen
Distributer toplote skladno s sistemskimi obratovalnimi 

navodili z lastnikom stavbe ali investitorjem sklene pogodbo 
o nadzoru nad gradnjo glavnega ali priključnega voda ter 
priključne postaje oziroma izvaja nadzor na osnovi izdane 
naročilnice.

22. člen
Distributer toplote s priključitvijo naprav lastnika stavbe 

ali investitorja na svoje distribucijsko omrežje ne prevzema 
poroštva za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih 
naprav in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno 
delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral gradnjo 
priključnega voda.

23. člen
Odjemalec, bo v svojih prostorih omogočil distributerju 

toplote vgradnjo in obratovanje naprav za daljinski prenos 
podatkov ter drugih naprav za daljinsko upravljanje toplotne 
postaje.

24. člen
(1) Lastnik priključnega voda mora v zameno za primer-

no nadomestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni 
odjemalec, dovoliti in omogočiti priključitev priključnega voda 
novega potencialnega odjemalca na svoj priključni vod, koli-
kor ta priključni vod dovoljuje dodatne obremenitve.

(2) Za primerno nadomestilo se šteje nadomestilo v vi-
šini sorazmernega dela stroškov izgradnje priključnega voda 
glede na število njegovih odjemalcev ali zmogljivosti. Višino 
nadomestila predlaga distributer toplote.

(3) Novi odjemalec mora priključni vod izvesti tako, da s 
tem kar najmanj posega v lastnino drugih odjemalcev.

(4) To določilo smiselno velja tudi za priključevanje novih 
internih toplotnih naprav na obstoječo toplotno postajo.
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VIII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE

25. člen
(1) Fizična priključitev novega glavnega ali priključnega 

voda na obstoječe distribucijsko omrežje je praviloma možna 
le izven ogrevalne sezone, to je običajno med 15. majem in 
15. septembrom.

(2) Izjemoma je možna priključitev tudi med ogrevalno 
sezono, če so izpolnjeni pogoji določeni v sistemskih obra-
tovalnih navodilih. Vse stroške, ki nastanejo zaradi nove 
priključitve (zaustavitev obratovanja vročevodnega omrežja, 
izguba vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem, mo-
rebitne povišane stroške proizvodnje toplote zaradi vklopa 
vršnega vira itd.) nosi bodoči odjemalec oziroma investitor 
novega voda.

26. člen
Lastnik glavnega ali priključnega voda lahko lastninsko 

pravico za glavni ali priključni vod prenese brezplačno na 
Mestno občino Celje, ki to solastno pravico sprejema.

27. člen
(1) Glavni ali priključni vod morata biti zgrajena v skladu 

s sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnimi zahtevami 
distributerja, graditelj pa mora distributerja pred priključitvijo 
obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njuno izgradnjo, 
distributer toplote pa mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih 
investitor ali tretja oseba izvaja na glavnem ali priključnem 
vodu. Investitor ali tretja oseba so dolžni obveščati sistem-
skega operaterja o morebitni netesnosti, okvarah oziroma 
poškodbah na glavnem ali priključnem vodu.

(2) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna 
dela na glavnem ali priključnem vodu bremenijo lastnika teh 
vodov. Nadzor nad deli obvezno izvaja distributer toplote.

28. člen
Če odjemalec ne uporablja priključnega voda deset (10) 

let brez vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne 
namerava več ohranjati možnost odjema toplote. Distributer 
toplote lahko v tem primeru soglasje za priključitev razveljavi 
in na stroške odjemalca fizično prekine povezavo med pri-
ključnim in glavnim vodom.

29. člen
Če želi lastnik stavbo, v katero je napeljan glavni ali 

priključni vod, odstraniti, mora pred začetkom odstranitve 
pridobiti od distributerja toplote soglasje. Vlogi za soglasje 
je potrebno priložiti načrt odstranjevalnih del, v katerem se 
prikaže način odstranitve glavnega ali priključnega voda, ki 
bosta zaradi odstranjevalnih del prizadeta. Soglasje, ki ga 
izda distributer toplote vključuje pogoje, ki jih mora odjemalec 
upoštevati pri odstranjevanju stavbe.

IX. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE

30. člen
(1) Začetek dobave toplote odjemalcu je mogoč potem, 

ko odjemalec izpolni vse pogoje iz izdanih soglasij, ko predloži 
uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave, če je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje, in ko je sklenjena pogodba 
o dobavi in odjemu toplote.

(2) Odjemalec in distributer toplote z zapisnikom o pri-
ključitvi določita dejanski začetek dobave toplote. Zapisnik 
mora med drugim vsebovati priključno moč, obračunsko moč, 
začetno stanje merilnih naprav in datum začetka dobave ter 
nastavitve naprav.

(3) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto pravi-
loma neprekinjeno oziroma v skladu z 42. členom tega akta. 
Prekinitve so možne v primerih, kot so določene s sistemskimi 
obratovalnimi navodili in tem aktom.

X. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI  
IN ODJEMU TOPLOTE

31. člen
(1) Pogodbo o dobavi in odjemu toplote med distributer-

jem toplote in odjemalcem se sklene v pisni obliki, v kolikor 
obstajajo možnosti pri obeh pogodbenih strankah.

(2) Pogodba o dobavi in odjemu toplote se sklepa z la-
stnikom stavbe, dela stavbe ali s pooblaščencem odjemalcev 
toplote, v večstanovanjskih stavbah je to z upravnikom, kjer 
se odjemalci oskrbujejo s toploto iz skupnega odjemnega 
mesta.

(3) Če pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena 
v pisni obliki in odjemalec toploto dejansko odjema, se šteje, 
da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odje-
malcem nastalo z dnem dobave toplote oziroma z dnem, ko je 
odjemalec postal lastnik stavbe ali dela stavbe in se domneva, 
da je bila pogodba sklenjena.

(4) Distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, če odje-
malec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi in odjemu toplote.

(5) Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na naprave dis-
tributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave, ni možno 
skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena, se na podlagi 
pisnega naročila investitorja lahko začne z dobavo toplote 
za preizkus delovanja odjemalčevih naprav zaradi pridobitve 
uporabnega dovoljenja in ogrevanja za potrebe gradnje stav-
be. Investitor mora skupaj z naročilom posredovati pisno izja-
vo s strani odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika 
s katero zagotovi, da so vse toplotne naprave obratovalne 
sposobne in ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi in okolja ter 
premoženja in da prevzema vso odgovornost za škodo, ki bi 
nastala zaradi obratovanja naprav. Investitor z naročilnico 
naroči dobavo toplote za preizkus delovanja odjemalčevih 
narav in ogrevanja za potrebe gradnje stavbe.

32. člen
(1) Pogodba o dobavi in odjemu toplote je sklenjena za 

nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec 
ne dogovorita drugače.

(2) Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi in od-
jemu toplote pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Po 
preteku odpovednega roka distributer toplote ustavi dobavo 
toplote na odjemno mesto. Kolikor sovpada datum odpove-
dnega roka na dela prosti dan (praznik, sobota ali nedelja), 
potem izvede distributer toplote zaustavitev dobave toplote 
prvi naslednji delovni dan. Distributer toplote ne prevzema 
nikakršnih obveznosti (npr. pravnih in finančnih) za škodo, ki 
bi z zaustavitvijo dobave toplote nastala odjemalcu.

(3) Odpoved od pogodbe o dobavi in odjemu toplote ni 
mogoča v primerih:

– če odpoved pogodbe o dobavi in odjemu toplote zahte-
va posamezni odjemalec, ki se s toploto oskrbuje iz skupnega 
odjemnega mesta,

– če odpoved pogodbe o dobavi in odjemu toplote zah-
teva odjemalec, ki bi se po odpovedi pogodbe o dobavi in 
odjemu toplote želel oskrbovati z drugim virom energije, kljub 
dejstvu, da je na določenem območju na podlagi posebnega 
zavezujočega predpisa obvezen in določen način ogrevanja 
z daljinskim ogrevanjem.

(4) Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več 
odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo pisno in istočasno 
vsi odjemalci tega odjemnega mesta.

(5) Ne glede na določilo tretjega odstavka in četrtega 
odstavka tega člena je odpoved od pogodbe o dobavi in od-
jemu toplote mogoča v primeru odstranitve (rušitve) stavbe in 
adaptacije stavbe ali dela stavbe.

(6) Če se odjemalec znova odloči za dobavo toplote na 
istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, 
mora pred pričetkom dobave toplote poravnati vse fiksne 
stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal ne-
pretrgoma.
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(7) Pogodba o dobavi in odjemu toplote velja in zavezuje 
distributerja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu 
iz kakršnegakoli razloga na strani odjemalca prekinjena dobava 
na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem me-
stu odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote, vendar 
ne za daljše obdobje od 12 mesecev od datuma prekinitve.

33. člen
Pogodba o dobavi in odjemu toplote mora vsebovati 

najmanj:
a) podatke o distributerju toplote, odjemalcu oziroma 

odjemalcih, upravniku ali predstavniku odjemalcev in izvajalcu 
za delitev, če je skupno odjemno mesto, in lastniku stavbe 
oziroma lastnikih delov stavbe, če je skupno odjemno mesto:

– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, 
kraj, davčno številko,

– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik 
družbe;

b) predmet pogodbe;
c) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, 

identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe),
– oznake odjemnega mesta,
– priključno moč odjemnega mesta na osnovi izdanega 

soglasja,
– obračunsko moč odjemnega mesta,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– delež odjemalca na odjemnem mestu na osnovi ogre-

vane površine posameznega dela stavbe,
d) ceno toplote na dan podpisa pogodbe;
e) podatke o obračunu toplote in načinu plačila;
f) način razdelitve stroškov dobave toplote, če je odje-

mno mesto skupno;
g) podatke o načinu spremembe cen toplote, načinu 

obračuna toplote in načinu plačila;
h) veljavnost pogodbe in trajanje pogodbe;
i) podatke v katerih pogodbena partnerja določita more-

bitne posebnosti pogodbenega razmerja;
j) ostale oziroma končne določbe pogodbe.

34. člen
(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb, ki vplivajo 

na obstoječe pogodbeno razmerje med distributerjem toplote 
in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec dolžna distri-
buterja toplote obvestiti o navedenih spremembah najkasneje 
v 15 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da tudi novi 
odjemalec sklene pogodbo o dobavi in odjemu toplote oziro-
ma vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi in odjemu toplote.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu in o lastniku stavbe 

oziroma dela stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, 

davčno številko,
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti za-
stopnik družbe;

b) podatke o novem odjemalcu in o lastniku stavbe ozi-
roma dela stavbe, če je skupno odjemno mesto:

– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, 
davčno številko,

– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti za-
stopnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov;
d) priloženo listino kot dokazilo o prenosu lastninske 

pravice (fotokopijo).
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejš-

njega odstavka tega člena, preide pogodbeno razmerje med 
dosedanjim odjemalcem in distributerjem toplote na novega 
odjemalca. Sprememba se upošteva od prvega naslednjega 

obračunskega obdobja, ko je distributer toplote prejel obvestilo 
v svojem vložišču. V primeru nepopolnega obvestila je distri-
buter toplote dolžan odjemalca obvestiti o manjkajočih podat-
kih oziroma dokumentih ter ga pozvati k dopolnitvi vloge. Do 
prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe 
o dobavi in odjemu toplote zavezan dosedanji odjemalec, ne 
glede na dejansko izkazan prenos lastninske pravice.

(4) Poleg lastninsko pravnih sprememb iz prvega od-
stavka tega člena je odjemalec dolžan distributerju toplote v 
15 dneh javiti tudi vsakršno drugo statusno spremembo, ki 
bi vplivala na pogodbeno razmerje ali na izvajanje obračuna 
toplote za odjemalčevo odjemno mesto.

(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi 
univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogod-
be o dobavi in odjemu toplote, sklenjene med dosedanjim 
odjemalcem in distributerjem toplote. Univerzalni pravni na-
slednik odjemalca, je dolžan takoj po nastanku spremembe 
obvestiti distributerja toplote o nastali spremembi.

35. člen
V primeru, da odjemalec zaradi sprememb splošnih po-

gojev ali tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod 
spremenjenimi pogoji lahko, razen v primerih, ko odpoved od 
pogodbe o dobavi in odjemu toplote v skladu z določili splo-
šnih pogojev ni mogoč, odpove pogodbo o dobavi in odjemu 
toplote z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od-
povedati pogodbo o dobavi in odjemu toplote v roku 30 dni po 
javni objavi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema, 
sicer se šteje, da se s spremembami strinja.

36. člen
Distributer lahko z odjemalcem sklene posebno pogodbo 

o dobavi in odjemu toplote za ugodnejše obravnavanje takega 
odjemalca glede pogojev oskrbe, če le ta s količino odjema ali 
prilagajanjem svojega odjema prispeva k ugodnejši obremeni-
tvi distribucijskega sistema. Kriteriji za ugodnejšo obravnavo 
takega odjemalca so opredeljeni v tarifnem sistemu za dobavo 
in odjem toplote.

XI. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH  
ODJEMNIH MESTIH

37. člen
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v stanovanj-

ski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se 
meri poraba toplote za več pravnih in/ali fizičnih oseb skupaj.

38. člen
(1) Odjemalci na skupnem odjemnem mestu morajo do-

ločiti izvajalca za delitev za izdelavo in sporočanje razdelilnika 
stroškov dobavljene toplote.

(2) Izvajalec za delitev posreduje distributerju toplote 
razdelilnik stroškov dobavljene toplote, ki mora biti izdelan v 
skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za 
toploto v stanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli 
(Uradni list RS, št. 7/10).

(3) Odjemalci si z razdelilnikom stroškov dobavljene 
toplote v odstotkih razdelijo celotno obveznost plačila doba-
vljene toplote. Vsota vseh deležev dobavljene toplote mora 
znašati 100 odstotkov.

(4) Če izvajalec za delitev distributerju toplote ne predlo-
ži razdelilnika stroškov dobavljene toplote za skupno odjemno 
mesto, obračuna distributer toplote posameznim odjemalcem 
toplote stroške dobave toplote praviloma po podatkih iz pre-
teklega obračunskega obdobja.

39. člen
V kolikor odjemalec, ki je postal lastnik dela stavbe, ki 

je oskrbovan s toploto iz skupnega odjemnega mesta, iz ka-
terega se oskrbuje še več drugih odjemalcev toplote, ne želi 
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vstopiti v obstoječe pogodbeno razmerje namesto prejšnjega 
lastnika dela stavbe, se šteje, da je pogodbeno razmerje 
nastalo z dnem, ko je novi lastnik postal lastnik dela stavbe 
oziroma z dnem dobave toplote novemu lastniku razen v pri-
meru 3. točke 34. člena tega akta.

40. člen
Sprememba posameznega odjemalca na skupnem od-

jemnem mestu se izvaja po določilih 34. člena tega akta. 
Ob menjavi odjemalca na skupnem merilnem mestu plača 
dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega obdobja, 
v katerem se je zgodila sprememba. Ne glede na dejstvo, da 
se je lastninsko pravna ali statusna sprememba dogodila zno-
traj obračunskega obdobja, je zavezanec za plačilo stroškov 
oskrbe s toploto dotedanji odjemalec.

XII. STORITEV DOBAVE TOPLOTE

41. člen
(1) Ogrevalna sezona se praviloma prične po 15. septem-

bru, ko je zunanja temperatura ob 21. uri trikrat zaporedoma 
manj od 12°C, konča pa se praviloma, ko zunanja temperatura 
po 15. aprilu preseže ob 21. uri trikrat zaporedoma 12°C.

(2) Odjemalci toplote se lahko v času ogrevalne sezone 
pričnejo ogrevati kasneje, ogrevanje lahko začasno prekinejo 
ali ogrevanje končajo pred koncem ogrevalne sezone. O tem 
morajo preko upravnika ali predstavnika odjemalcev pisno 
obvestiti distributerja toplote.

42. člen
(1) Distributer toplote dobavlja toploto odjemalcu v času 

ogrevalne sezone na vročevodnem delu distribucijskega 
omrežja Celja neprekinjeno, na toplovodnem delu pa z nočno 
prekinitvijo do 9 ur. Izven ogrevalne sezone distributer toplo-
te dobavlja toploto odjemalcu na tistem delu vročevodnega 
omrežja, kjer je to potrebno za pripravo sanitarne tople vode, 
za potrebe klimatizacije ali za tehnološke potrebe.

(2) Dobava toplote poteka v skladu z obračunsko močjo, 
ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote ali navedena v 
zapisniku o priključitvi in v skladu s sistemskimi obratovalnimi 
navodili. V primerih, ko vstopi v veljavo 60. člen tega akta, se 
dobava toplote prekine.

43. člen
(1) Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta 

s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne 
spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijski mreži 
in/ali odjemalčevih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki 
nastanejo na distribucijski mreži distributer toplote, odjemalec 
pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.

(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odje-
malčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pra-
vočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijski mreži, 
mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso 
izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa 
distributer toplote opravi delo na odjemalčeve stroške.

XIII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE

44. člen
(1) Distributer toplote mora na stroške lastnika merilne 

naprave zagotoviti na odjemnih mestih meritve količin toplote, 
ki jo prevzemajo odjemalci.

(2) Merilne naprave, ki merijo odjem toplote, so:
1. Merilniki toplote (toplotni števci).
2. Vodomeri.
(3) Merilne ali delilne naprave, ki so nameščene v hišni 

postaji ali na internih napravah odjemalca, služijo le za interno 

razdelitev stroškov toplote, ki je izmerjena z merilno napravo 
na merilnem mestu v priključni postaji.

45. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave 

določi projektant v skladu s pogoji distributerja toplote. Vse 
merilne naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako v 
skladu z zakonom o meroslovju. Po namestitvi merilne na-
prave, se na napravo namesti plomba, ki onemogoča njeno 
demontažo brez poškodbe.

(2) Merilne naprave pregleduje, vzdržuje in zamenjuje 
ter izvaja redne menjave v zakonitem roku distributer toplote 
na stroške odjemalca. Stroške, ki nastanejo v zvezi z na-
vedenimi deli, plača odjemalec toplote s plačilom mesečne 
števnine. Odjemalci toplote, ki ne plačujejo števnine, sami 
skrbijo za redne overovitve svojih merilnih naprav.

(3) Izvajanje meritev je določeno s sistemskimi obrato-
valnimi navodili distributerja toplote.

46. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja merjenje količin toplote 

v okviru in pod pogoji, kot je določeno v soglasju za priklju-
čitev. Odjem mora biti znotraj delovnega območja merilne 
naprave, ki je bil določen na osnovi zahteve k priključitvi.

(2) Kolikor je odjem toplote izven delovnega območja 
merilne naprave, distributer toplote ne odgovarja za predpisano 
natančnost merjenja. V tem primeru je odjemalec dolžan plačati 
odmerjene količine toplote ne glede na možne merske napake.

(3) Kolikor je odjem toplote večkrat zaporedoma izven 
pogodbenih okvirov, mora odjemalec nemudoma podati vlogo 
za spremembo soglasja za priključitev.

47. člen
(1) Količine predane toplote se ugotovijo na podlagi 

odčitka merilne naprave na merilnem mestu. Merilne naprave 
odčitava pooblaščena oseba distributerja toplote ali se odči-
tavajo preko daljinskega prenosa podatkov.

(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno, praviloma 
zadnji delovni dan v mesecu.

(3) Za obračunsko obdobje za katerega niso bile odči-
tane merilne naprave distributer toplote zaračuna toploto na 
osnovi ocenjene porabe v obračunskem obdobju, upoštevajoč 
preteklo porabo in dejanski temperaturni primanjkljaj v obra-
čunskem obdobju.

(4) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odje-
mnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in količini, 
kot je bila izmerjena na odjemnem mestu.

(5) Kolikor odjemalec ne soglaša s kakovostjo ali količino 
toplote, prevzete na odjemnem mestu, je dokazno breme na 
strani odjemalca omrežja.

(6) Distributer toplote zaračunava odjemalcu posredova-
nje podatkov o izrednih odčitkih merilnih naprav, to je tistih, ki 
niso zajeti v plačilu dobave toplote.

48. člen
(1) Odjemalec toplote mora distributerju toplote omogo-

čiti neoviran dostop do vseh merilnih naprav na odjemnem 
mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav. Odje-
malec mora poskrbeti, da so merilne naprave vedno dostopne 
in lahko čitljive. Odjemalec mora zavarovati merilne naprave 
pred poškodbami overitvenih oznak merilnih naprav, poškod-
bo plombe (zalivke), drugimi poškodbami in jih zavarovati 
pred zmrzaljo.

(2) Če se ugotovi, da je merilna naprava v okvari, se 
določi dobavljena količina toplote na osnovi porabe v primer-
ljivem obračunskem obdobju v pretekli ogrevalni sezoni z 
upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na porabo toplote, v 
primeru nezadostnih podatkov za porabo odvisno od zunanje 
temperature pa po 52. členu tega akta.

(3) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve 
internih toplotnih naprav ali drugih razlogov na strani odjemal-
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ca, potrebno zamenjati merilno napravo z novo drugih dimenzij 
ali karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne 
naprave ter ostale stroške predelave napeljave odjemalec.

(4) Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih 
pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne naprave. 
Če se pri preskusu izkaže, da točnost merilne naprave prese-
ga vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega 
pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v naspro-
tnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne naprave.

49. člen
(1) V primeru okvare, poškodbe ali motnje v delovanju 

merilne naprave, mora odjemalec o tem takoj obvestiti distri-
buterja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene napake 
odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.

(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškod-
bo ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemal-
ca, bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave 
odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.

50. člen
(1) Količina toplote za potrebe obračuna se ugotovi 

neposredno na podlagi odčitka stanja merilne naprave, na-
meščene na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede 
na nameščene merilne naprave, ki so namenjene za interno 
razdelitev porabljene toplote.

(2) Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne 
tople vode se merijo neposredno s toplotnim števcem. Pri 
neposredni meritvi toplote za ogrevanje sanitarne tople vode 
so količine porabljene toplote za ogrevanje vodovodne vode 
izražene v MWh.

51. člen
(1) Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne 

tople vode pri posrednem merjenju se ugotavljajo na podlagi 
odbirkov vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogre-
vanje sanitarne tople vode.

(2) Pri posredni meritvi so količine izražene v m3. Pri tem 
velja 1 m3 na 55 °C segrete tople vode 0,09 MWh v skladu s 
Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto 
v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 
(Uradni list RS, št. 7/10).

(3) Posredni način ugotavljanja dobavljene toplote za 
ogrevanje sanitarne tople vode se lahko uporablja v preho-
dnem obdobju in v primerih, ko je toplotni števec v okvari in so 
na razpolago odbirki vodomera ali če lastnik toplotne postaje 
ni zamenjal posredne meritve sanitarne tople vode z vodomeri 
z neposrednimi meritvami s toplotnimi števci.

52. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje 

temperature, se za obračunsko obdobje, v primeru neupravi-
čenega odjema, 59. člen tega akta, in v primeru nezadostnih 
podatkov, 48. člen tega akta, določi na sledeč način:

Q = Q(h) X K X Y

Pri tem pomenijo:

Q … dobavljena količina toplote (MWh)
Q(h) … obračunsko (priključno) moč toplotnih naprav za 

ogrevanje in klimatizacijo prostorov (MW)
K … število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih 

naprav z obračunsko (priključno) močjo v obra-
čunskem obdobju

Y … faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko 
obdobje, ki je:
– za stanovanjske prostore Y = 0,65,
– za poslovne in šolske prostore Y = 0,85,
– za poskusno obratovanje, neupravičen odjem 
in posebne namene Y = 1,0.

24 x Z x (t(n) – t(z sr))
K = -------------------------------

t(np) – t(z min)

pri tem pomenijo:
Z … število ogrevalnih dni
t(n) … srednja projektna ali predpisana temperatura 

prostorov
t(np) … srednja projektna notranja temperatura pro-

storov
t(z sr) … srednja mesečna zunanja temperatura v ob-

računskem obdobju glede na zadnje triletno 
povprečje

t(z min) … –13°C, računska minimalna zunanja tempe-
ratura

XIV. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA

53. člen
(1) Distributer toplote zaračunava toploto za vsako od-

jemno mesto posebej.
(2) Perioda izstavljanja računov je praviloma mesečna.
(3) Storitve, ki jih distributer toplote zaračunava, vendar 

v tarifnem sistemu za distribucijo toplote niso zajete, obračuna 
distributer toplote po ceniku, ki ga objavi na svoji spletni strani.

54. člen
(1) Odjemalec poravna izstavljen račun v roku 15 dni od 

datuma izstavitve računa, če zakon ali pogodba o dobavi in 
odjemu toplote ne določa drugače. Računi se poravnajo na 
običajen način, razen v primerih posebnih predhodnih pisnih 
dogovorov.

(2) V kolikor računi niso poravnani pravočasno, distribu-
ter toplote pozove k izpolnitvi obveznosti s pisnim opominom 
v katerem določi naknadni rok plačila, ki za gospodinjske 
odjemalce ne sme biti krajši od 15 dni. Če izstavljeni raču-
ni niso poravnani do naknadno določenega roka, sistemski 
operater lahko odjemalcu, po predhodnem obvestilu, ustavi 
distribucijo toplote, ob upoštevanju pravil 60. člena tega akta 
in prične postopek sodne izterjave. Rok od prejema obvestila 
o ustavitvi dobave toplote do dejanske ustavitve ne sme biti 
krajši od 15 dni. Distributer toplote lahko zaračunava zakon-
ske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.

(3) Distributer toplote lahko zaračuna stroške opomina in 
ustavitve dobave toplote po svojem veljavnem ceniku.

55. člen
(1) Distributer toplote si lahko določi obliko in način zava-

rovanja plačil, pri čemer lahko distributer toplote od odjemalca 
zahteva, da le ta zavaruje najmanj povprečno izračunani 
znesek dvomesečnega računa za toploto glede na pogodbo 
o dobavi in odjemu toplote.

(2) Distributer toplote lahko zahteva zavarovanje plačila 
v obliki bančne garancije ali v obliki drugih finančnih instru-
mentov zavarovanja ali zahteva predplačilo.

(3) Distributer toplote lahko iz naslova zavarovanja pla-
čila sam poplača račune, ki jim je zapadel rok plačila, če po 
pisnem opominu odjemalec ne izpolni svojih finančnih obvez-
nosti do distributerja toplote.

(4) V primeru predplačila se računi pokrivajo iz tega na-
slova do višine plačanega predplačila, razliko pa je odjemalec 
dolžan poravnati v skladu z 53. in 54. členom tega akta.

XV. REKLAMACIJE

56. člen
(1) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– kakovost dobavljene toplote (količina, temperatura, 

tlak ogrevnega vode) v priključni postaji,
– obračun dobavljene toplote,
– in druge storitve.
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(2) Reklamacijo je potrebno podati distributerju toplote 
v pisni obliki ali ustno na zapisnik pri distributerju toplote. 
Ustne reklamacije se upoštevajo le v primeru, če so nujne in 
zahtevajo takojšnje ukrepanje.

(3) Reklamacija na obračun toplote je lahko samo pisna 
ali ustna na zapisnik pri distributerju toplote in jo mora odje-
malec sporočiti v osmih dneh po prejemu računa. Kasnejših 
reklamacij se ne upošteva. Reklamacija računa, ki se nanaša 
na obračun toplote, ne odloži plačila za nesporni del.

(4) Na skupnih odjemnih mestih lahko reklamacijo za 
kakovost dobavljene toplote. poda le upravnik ali predstavnik 
odjemalcev.

57. člen
(1) Distributer toplote mora odjemalca pisno obvestiti o 

svojem stališču do prejete reklamacije in njegovih že sprejetih 
ukrepih in predlogih za ustrezno rešitev reklamacije. Odgovor 
na reklamacijo mora posredovati najkasneje v roku osmih 
delovnih dni.

(2) Če je na osnovi reklamacije ugotovljena napaka po 
krivdi distributerja toplote v zvezi s kakovostjo dobavljene 
toplote v priključni postaji in se je ne da odpraviti v najkrajšem 
času (do 24 ur) mora distributer toplote posredovati odjemalcu 
ali pooblaščencu odjemalcev toplote pisni odgovor o rešitvi 
reklamacije v najkrajšem času, najkasneje pa v treh delovnih 
dneh od prejema reklamacije.

58. člen
Upravičene reklamacije upošteva distributer toplote pri 

obračunu toplote sorazmerno s časom njihovega trajanja in 
upoštevaje okoliščine v času motenj pri dobavi toplote. Ne 
upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, 
ki je krajši od enega dneva.

XVI. NEUPRAVIČEN ODJEM

59. člen
(1) Šteje se, da je odjem toplote neupravičen:
– če odjema toploto, ki ni merjena z merilno napravo,
– in/ali, če odjemalec odjema toploto z merilno napravo, 

ki nima veljavne overitvene oznake.
(2) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče spo-

razumno ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna 
za čas 12 mesecev.

(3) Če ni mogoče ugotoviti količin neupravičeno odvzete 
toplote, se količina toplote določi v skladu z 52. členom tega 
akta, pri čemer se uporabi podatke iz primerljive druge stavbe, 
z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.

(4) Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse 
stroške in škodo, ki jo povzroči z neupravičenim odjemom 
toplote.

XVII. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE

60. člen
Distributer toplote lahko prekine in ustavi odjemalcu 

toplote distribucijo toplote po predhodnem obvestilu ali brez 
predhodnega obvestila v skladu z določili energetskega zako-
na in sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje 
za oskrbo s toploto ter v skladu s tem aktom.

61. člen
Vnovična dobava toplote po prekinitvi oziroma ustavitvi se 

začne potem, ko so odpravljeni razlogi za prekinitev oziroma 
ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo nastali stroški 
v zvezi z prekinitvijo oziroma ustavitvijo dobave toplote.

62. člen
V primeru predvidenih del na distribucijskem omrežju, se 

šteje, da je distributer toplote obvestil odjemalce pravočasno, 
če je bilo obvestilo poslano najmanj dva dni pred pričetkom 
del oziroma ustavitvijo ali v primeru, ko gre za širši krog od-
jemalcev, preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred 
prekinitvijo.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(1) Odjemalci morajo posredne meritve količine doba-

vljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode z vodomeri 
zamenjati z neposrednimi meritvami s toplotnimi števci naj-
kasneje do 1. oktobra 2015 v skladu s Pravilnikom o načinu 
delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in dru-
gih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10).

(2) Od dneva uveljavitve tega akta do 1. oktobra 2015 
se poraba toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri po-
srednih meritvah obračunava po določilih 51. člena tega akta, 
pri čemer velja 1 m3 na 55 °C segrete tople vode 0,06MWh.

(3) Neposredni način obračuna porabe toplote za ogre-
vanje sanitarne vode se do 1. oktobra 2015 ne izvaja, razen 
v primeru ustrezne spremembe tarifnega sistema za dobavo 
in odjem toplote.

64. člen
(1) Ta akt zavezuje vse dosedanje odjemalce, ki jim 

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1 na 
podlagi Pogojev za dobavo in odjem toplote iz sistema daljin-
skega ogrevanja v Mestni občini Celje, Celje (Uradni list RS, 
št. 44/02), dobavlja toploto.

(2) Soglasja in pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo 
tega akta, ostanejo v veljavi, dokler jih pogodbene stranke 
ne odpovedo oziroma do izteka veljavnosti. Za posamezna 
pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem aktom, se upo-
rabljajo določila tega akta.

65. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Splošni 

pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega 
ogrevanja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44/02).

66. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. SP-DO 01 2013
Celje, dne 5. marca 2013
EVA 2013-2430-0036

Javno podjetje
Energetika Celje, d.o.o.

Direktor
mag. Aleksander Mirt l.r.
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OBČINE

III.
Az időközi választások az 5. választóegységben kerülnek 

lebonyolításra, amely Dobronak Község területére terjed ki.

IV.
A választások meghirdetésének a napja 2013. június 7-e, 

péntek, s ettől a naptól számítandó a választási teendők ha-
tárideje.

V.
A választások lebonyolításáért a Dobronak Község Köz-

ségi Külön Választási Bizottsága felel.

Ügyiratszám: 040-1/2013-2
Dobronak, 2013. április 11.

A Községi
Külön Választási Bizottság elnök asszonya

Sanija Misja s.k.

1571. Razpis nadomestnih volitev za člana 
Občinskega sveta Občine Dobrovnik 
v 3. volilni enoti

Na podlagi 29. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Občin-
ska volilna komisija Občine Dobrovnik

R A Z P I S U J E
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta 

Občine Dobrovnik v 3. volilni enoti

I.
Občinska volilna komisija Občine Dobrovnik razpisuje na-

domestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik 
v 3. volilni enoti v naselju Dobrovnik.

II.
Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo, dne 1. sep-

tembra 2013.

III.
Nadomestne volitve se opravijo v 3. volilni enoti, ki ob-

sega del naselja Dobrovnik od h. št. 001 do h. št. 115/a in od 
h. št. 297 do h. št. 298.

IV.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje petek 7. junij 2013.

V.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine 

Dobrovnik.

Št. 040-1/2013-3
Dobrovnik, dne 30. aprila 2013

Predsednica
Občinske volilne komisije

Klaudija Vegi Jež l.r.

DOBROVNIK

1570. Razpis nadomestnih volitev za člana 
Občinskega sveta Občine Dobrovnik – 
predstavnika madžarske narodne skupnosti

Na podlagi 29. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Poseb-
na občinska volilna komisija Občine Dobrovnik

R A Z P I S U J E 
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta 
Občine Dobrovnik – predstavnika madžarske 

narodne skupnosti

I.
Posebna občinska volilna komisija Občine Dobrovnik 

razpisuje nadomestne volitve za člana Občinskega sve-
ta Občine Dobrovnik – predstavnika madžarske narodne 
skupnosti.

II.
Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo, dne 1. sep-

tembra 2013.

III.
Nadomestne volitve se opravijo v 5. volilni enoti, ki obse-

ga območje Občine Dobrovnik.

IV.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje petek 7. junij 2013.

V.
Za izvedbo volitev skrbi Posebna občinska volilna komi-

sija Občine Dobrovnik.

Št. 040-1/2013-2
Dobrovnik, dne 11. aprila 2013

Predsednica
Posebne občinske volilne komisije

Sanija Misja l.r.

Az önkormányzati választásokról szóló törvény (ZLV) 
(Uradni list RS, 94/07 – UPB3, 45/08 és 83/12. sz.) 29. és 
32. cikke alapján a Dobronak Község Községi Külön Választási 
Bizottsága

M E G H I R D E T I
az időközi választást a Dobronak Község 

Községi Tanácsa tagjának – a magyar nemzeti 
közösség képviselőjének kiválasztására

I.
Dobronak Község Községi Külön Választási Bizottsága 

meghirdeti az időközi választást a Dobronak Község Közsé-
gi Tanácsa tagjának – a magyar nemzeti közösség képvise-
lőjének kiválasztására.

II.
Az időközi választások vasárnap, 2013. szeptember 1-jén 

kerülnek lebonyolításra.
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Az önkormányzati választásokról szóló törvény (ZLV) 
(Uradni list RS, 94/07 – UPB3, 45/08 és 83/12. sz.) 29. és 32. ci-
kke alapján a Dobronak Község Községi Választási Bizottsága

M E G H I R D E T I
az időközi választást a Dobronak Község 
Községi Tanácsa tagjának kiválasztására  

a 3. választóegységben

I.
Dobronak Község Községi Választási Bizottsága me-

ghirdeti az időközi választást a Dobronak Község Községi 
Tanácsa tagjának kiválasztására Dobronak település 3. vála-
sztóegységében.

II.
Az időközi választások vasárnap, 2013. szeptember 1-jén 

kerülnek lebonyolításra.

III.
Az időközi választások a 3. választóegységben kerül-

nek lebonyolításra, azaz Dobronak település egy részében, 
mégpedig az 001-es házszámtól a 115/a-ig és a 297-es ház-
számtól a 298-ig terjedő területen.

IV.
A választások meghirdetésének a napja 2013. június 7-e, 

péntek, s ettől a naptól számítandó a választási teendők ha-
tárideje.

V.
A választások lebonyolításáért a Dobronak Község Köz-

ségi Választási Bizottsága felel.

Ügyiratszám: 040-1/2013-3
Dobronak, 2013. április 30.

A Községi
Választási Bizottság elnök asszonya

Klaudija Vegi Jež s.k.

HORJUL

1572. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč Občine Horjul

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), 
uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavb-
nih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravil-
nika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 
RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list 
RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul 
na 11. seji dne 18. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

Občine Horjul

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture Občine Horjul (v 

nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje 
Geas d.o.o. Ljubljana, štev. 21/08 v aprilu 2008 in štev. 36/2012 
v decembru 2012.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne opreme z izračunom obra-

čunskih stroškov obračunskih območij Občine Horjul,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.

3. člen
(obračunska območja)

Za komunalno opremo s statusom grajenega javnega 
dobra je določeno eno obračunsko območje in je stroškovno 
razdeljeno na celotno območje občine. Stroški so ovrednoteni 
in prikazani kot skupni stroški obstoječe komunalne opreme.

Za komunalno opremo, ki je namenjena posameznim 
naseljem so določena manjša obračunska območja:

1. Horjul
2. Lipalca
3. Vrzdenec
4. Ljubgojna
5. Zaklanec
6. Podolnica
7. Lesno Brdo
8. Koreno
9. Samotorica
10. Žažar.
Območja vključujejo tako zazidane kot nezazidane par-

cele, katerih priključitev je možna na že zgrajeno komunalno 
infrastrukturo. Manjše enote urejanja prostora ter R območja so 
v programu opremljanja obremenjena s skupno infrastrukturo 
skupnih stroškov obstoječe opreme, ter za komunalne vode 
in naprave, na katere se lahko priključujejo po stroškovniku 
obračunskega območja, na katerega se predmetna komunalna 
infrastruktura navezuje oziroma priključuje.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE  
KOMUNALNE OPREME

4. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Obstoječo komunalno opremo predstavlja naslednja ko-
munalna infrastruktura:

– ceste z javno razsvetljavo,
– javne površine, zelenice, igrišča in parkirišča,
– vodovodno omrežje vključno s hidrantnim omrežjem,
– kanalizacija za odvod odpadnih sanitarnih in meteornih 

vod.

III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(skupni in obračunski stroški)

Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme so upošte-
vani naslednji stroški:

– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
za gradnjo komunalne opreme, 

– stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi 
razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stro-
ški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme in

– stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, 
stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).

Skupni stroški so v programu opremljanja enaki obračun-
skim stroškom.
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6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne 
površine pri izračunu komunalnega prispevka je enako na ob-
močju celotne občine in znaša Dp = 30 % in Dt = 70 %. V tabeli 
obračunskih stroškov je v vrednostih Cpi in Cti že upoštevan 
oziroma izračunan delež Dp in Dt.

Dp – delež parcele pri izračunu komunalnega prispev-
ka;

Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka.

Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji 
dejavnosti K (dejavnost):

Šifra CC-SI Namembnost objekta Faktor dejavnosti K(dej.)
111 Enostanovanjske stavbe 0,9
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 1,3
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1,3
121 Gostinske stavbe 0,7
122 Poslovne in upravne stavbe 0,7
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 0,7
124 Stavbe za promet in stavbe za storitvene dejavnosti 0,7
125 Industrijske stavbe in skladišča 0,7
1265 Stavbe za šport 0,7
127 Druge nestanovanjske stavbe (kmetijske …) 0,7

Druge stavbe, ki niso razvrščene znotraj teh skupin ali se jih ne da opredeliti 1,0

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po pro-
gramu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se 
na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

7. člen
(obračunski stroški obračunskih območij)

Preračunani obračunski stroški na m2 parcele (v nada-
ljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nada-
ljevanju: Ct) po posameznih vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih so:

na dan 31. 12. 2012

OBRAČUNSKO OBMOČJE
EUR/m2

CESTE 
z JR VODOVOD KANALIZACIJA

SKUPNI 
STR. OBČ.

OB. STR. 
SKUPAJ

Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti
VS 35/1, VS 35/2 in VS 35/9
naselje Horjul € 2,18 € 9,98 € 0,81 € 3,72 € 1,03 € 4,71 € 3,37 € 15,43 € 7,40 € 33,84
VS 35/8
naselje Lipalca € 1,73 € 7,93 € 0,91 € 4,19 € 0,00 € 0,00 € 3,21 € 14,70 € 5,86 € 26,81
VS 37/1, VS 37/2 in VS 37/3
naselje Vrzdenec € 2,21 € 10,13 € 0,78 € 3,56 € 1,17 € 5,35 € 3,21 € 14,70 € 7,37 € 33,73
VS 35/3
naselje Ljubgojna € 2,12 € 9,69 € 0,95 € 4,35 € 0,98 € 4,48 € 3,37 € 15,43 € 7,42 € 33,95
VS 35/6
naselje Zaklanec € 2,04 € 9,34 € 0,99 € 4,55 € 0,00 € 0,00 € 3,21 € 14,70 € 6,25 € 28,58
VS 35/5
naselje Podolnica € 2,16 € 9,90 € 0,66 € 3,02 € 1,77 € 5,43 € 3,21 € 14,70 € 7,81 € 33,05
VS 35/7-1 in VS 35/7-2
naselje Lesno Brdo € 1,93 € 8,85 € 0,75 € 3,45 € 0,00 € 0,00 € 3,21 € 14,70 € 5,90 € 27,00
VS 36/2, VS 36/3 in VS 36/4
naselje Koreno € 2,25 € 10,29 € 0,86 € 3,95 € 0,00 € 0,00 € 3,21 € 14,70 € 6,32 € 28,93
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OBRAČUNSKO OBMOČJE
EUR/m2

CESTE 
z JR VODOVOD KANALIZACIJA

SKUPNI 
STR. OBČ.

OB. STR. 
SKUPAJ

Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti
VS 36/1
naselje Samotorica € 2,48 € 11,37 € 0,77 € 3,53 € 0,00 € 0,00 € 3,21 € 14,70 € 6,47 € 29,59
VS 38/1
naselje Žažar € 2,20 € 10,08 € 0,88 € 4,05 € 0,00 € 0,00 € 3,21 € 14,70 € 6,30 € 28,83

8. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Za vsako posamezno komunalno opremo se določi zne-
sek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti 
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
na naslednji način:

KPij = (A(parcela) · Cpij) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ctij)

Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki 

pripada posamezni vrsti komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju;

A(parcela) površina parcele;
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 

parcele na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne opreme;

K(dejavnosti) faktor dejavnosti;
Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto 

tlorisne površine na obračunskem območju 
za posamezno vrsto komunalne opreme;

A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta;
i posamezna vrsta komunalne opreme;
j posamezno obračunsko območje.

Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni 
prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.

Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, povr-
šino gradbene parcele ali spreminja namembnost objekta ali dela 
objekta, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata 
višini komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne povr-
šine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namemb-
nost objekta ali dela objekta in višina komunalnega prispevka po 
spremembi neto tlorisne površine objekta, površine gradbene 
parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta.

Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu predstavlja 
pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom 
po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo 
neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali 
spremembe namembnost objekta ali dela objekta. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek ne plača.

9. člen
(minula vlaganja investitorjev)

V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki so 
gradili objekte na zazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4. 2001 
in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za objekt, ki 
je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja, in sicer:

– Investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 12. 2012 
na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo gradbe-
nega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za legalizacijo pridobijo do 
31. 7. 2013, plačajo 50 % izračunanega komunalnega prispevka.

– Investitorjem, ki gradbenega dovoljenja za legalizacijo 
objekta ne pridobijo v določenem roku, se preteklih vlaganj ne 
prizna in komunalni prispevek plačajo v polnem znesku.

Investitorji, ki bodo uveljavljali znižano plačilo komunal-
nega prispevka iz prve alineje tega člena in gradbenega do-
voljenja v določenem roku ne bodo pridobili, se jim na podlagi 
pisnega zaprosila že plačani komunalni prispevek vrne v vpla-
čani višini. Ob kasnejšem ponovnem vlaganju vlog za izdajo 
gradbenega dovoljenja pa bodo investitorji morali na novo za-
prositi za izračun komunalnega prispevka in ga plačati v celoti.

V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki so 
gradili objekte na nezazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4. 2001 
in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za objekt, ki je 
predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja in sicer:

– investitorji, ki bodo legalizirali objekte (pridobili grad-
beno dovoljenje) v obdobju 2 let od datuma sprejema novih 
prostorskih aktov, plačajo 25 % izračunanega komunalnega 
prispevka,

– investitorji, ki bodo legalizirali objekte (pridobili grad-
beno dovoljenje) v obdobju od 2 do 3 let od datuma sprejema 
novih prostorskih aktov, plačajo 50 % izračunanega komunal-
nega prispevka,

– investitorjem, ki bodo legalizirali objekt po preteku 3 let 
od datuma novih prostorskih aktov, se preteklih vlaganj ne 
prizna in plačajo komunalni prispevek v celoti.

10. člen
V primeru, da investitor gradi nov objekt na mestu stare-

ga, izvede rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo in se pri tem 
spremeni neto tlorisna površina stavbe, se komunalni prispevek 
zaračuna za povečano površino.

KP = neto tlorisna površina objekta po posegu, minus 
neto tlorisna površina pred posegom krat faktor dejavnosti krat 
opremljenost.

Če je neto tlorisna površina manjša, se razlika investitorju 
ne vrne.

11. člen
(oprostitev plačila)

Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:
– za vse objekte, katerih je investitor občina,
– javna gospodarska infrastruktura,
– objekte splošnega družbenega pomena: kultura, muzeji, 

knjižnice, javno zdravstvo,
– gasilske domove,
– zunanja športna igrišča,
– javne vrtce in šole.

12. člen
(dokumentacija za odmero)

Komunalni prispevek se odmeri z odločbo. K vlogi za odme-
ro komunalnega prispevka investitor priloži: projektno dokumenta-
cijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v primeru nadomestne 
gradnje pa poleg projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
še posnetek obstoječega stanja in načrt rušitve starega objekta.

13. člen
(indeksiranje stroškov opreme)

Stroški opremljanja na enoto mere (Cpi in Cti) se pri od-
meri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povpreč-
nega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

14. člen
(dostop do podatkov)

Priloge navedene v 1. in 2. členu so na vpogled na sedežu 
Občine Horjul.
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15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Horjul (Uradni 
list RS, št. 81/08, 118/08, 60/10, 80/10, 100/11 in 102/12).

16. člen
(veljavnost)

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

Št. 0392-0003/2013
Horjul, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

IVANČNA GORICA

1573. Sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Urad-
ni list RS, št. 59/11) ter 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 63/08, 94/09, 57/11 in 15/13) je Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, vo-
litve, imenovanja in priznanja na 25. seji dne 24. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja  

v Svet Vrtca Ivančna Gorica

I.
1. V Svet Vrtca Ivančna Gorica se kot predstavniki usta-

novitelja – iz občine Ivančna Gorica imenujejo s 24. 4. 2013 
naslednji člani:

1. Irena Brodnjak, Stična 58 a, Ivančna Gorica, svetnica,
2. Stanko Kuplenk, Velike Češnjice 20, Šentvid pri Stični, 

svetnik,
3. Urška Rus, Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, svetnica.

II.
2. Mandatna doba traja 4 leta.

III.
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0003/2013
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1574. Sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) in 16. člena Odloka o ustanovitvi 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovne-
ga šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine 

Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00, Uradni list RS, št. 53/08, 
94/09 in 57/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja na 25. seji dne 24. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet 

Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

I.
V Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični se 

imenujejo kot predstavniki ustanovitelja – iz Občine Ivančna 
Gorica naslednji člani:

1. Majda Verbič, Šentvid pri Stični 36, 1296 Šentvid pri Stični,
2. Ignacij Kastelic ml., Pungert 7, 1296 Šentvid pri Stični,
3. Marina Koščak, Vir pri Stični 44, 1295 Ivančna Gorica.

II.
Mandatna doba traja 4 leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0013/2013
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KOBARID

1575. Sklep o razveljavitvi sklepa

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Kobarid razveljavlja sklep Občin-

skega sveta št. 351-68/2011 z dne 19. 12. 2012.

II.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 35003-2/98
Kobarid, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KOPER

1576. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe javnega linijskega 
avtobusnega prevoza v mestnem prometu 
na območju Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
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R A Z G L A Š A M 
O D L O K

o organizaciji in načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe javnega linijskega 

avtobusnega prevoza v mestnem prometu  
na območju Mestne občine Koper

Št. 371-147/2013
Koper, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prome-
tu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 – popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 
57/12), 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št 127/06), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o ureditvi nekaterih 
splošnih vprašanj s področja lokalnih gospodarskih javnih služb 
(Uradne objave, št. 27/03) ter 27. in 167. člena Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine 
Koper na seji dne 18. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja izbirne 

gospodarske javne službe javnega linijskega 
avtobusnega prevoza v mestnem prometu  

na območju Mestne občine Koper

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in način opravljanja 

izbirne gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobu-
snega prometa.

2. člen
Mestni avtobusni promet je oblika javnega potniškega 

prometa in se izvaja kot javni linijski prevoz znotraj naselij 
mesta Koper (mestni promet), ob soglasju pristojnega republi-
škega organa pa tudi med posameznimi naselji oziroma izven 
naselij v Mestni občini Koper.

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN UREJANJA MESTNEGA 
AVTOBUSNEGA PROMETA

3. člen
Izbirna gospodarska javna služba iz 1. in 2. člena tega 

odloka, ki zajema izvajanje mestnega avtobusnega prometa, 
se zagotavlja s podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka in 
s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

S tem odlokom kot koncesijskim aktom, Mestna občina Ko-
per kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) določa: predmet 
in območje izvajanja koncesije, uporabnike koncesije, pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje 
koncesije, obseg koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, 
vire financiranja koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja 
in koncesijske pogodbe, prenos koncesije, nadzor nad izvaja-
njem koncesije, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja 
ter postopek sklenitve in spremembe koncesijske pogodbe.

1. Predmet izvajanja koncesije

4. člen
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne 

službe urejanja linijskega prevoza v mestnem prometu na ob-
močju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: koncesija).

Pojem koncesije se v tem odloku razume v smislu kot 
je opredeljen v Zakonu o gospodarskih javnih službah. Glede 
na določbe Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se pojem 
koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in način 
financiranja, šteje kot koncesijska oblika partnerstva.

2. Območje izvajanja koncesije

5. člen
Koncesija se izvaja kot javni linijski prevoz v mestnem 

prometu znotraj naselij v Mestni občini Koper. Naselja in vozne 
rede se opredeli v prilogi koncesijske pogodbe ali kot aneks 
k pogodbi, pri čemer avtobusne linije potrdi župan. Način 
oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij in naselij, v katerih 
se izvaja gospodarska javna služba, se podrobneje opredeli s 
koncesijsko pogodbo.

6. člen
Predlog voznega reda predloži koncesionar v potrditev 

občinski upravi. Način oblikovanja, potrjevanja in spreminjanja 
voznega reda ter voznih kapacitet v različnih terminih, se določi 
s koncesijsko pogodbo.

3. Uporabniki koncesije

7. člen
Uporabniki storitev mestnega avtobusnega prometa so 

potniki. Potnik je fizična oseba, ki z izdano vozno karto pridobi 
pravico koristiti storitve izvajanja koncesije. Način plačila in druge 
oblike pridobitve vozne karte (kot so elektronski načini plačil) se 
določi s koncesijsko pogodbo ali aneksu h koncesijski pogodbi.

Vožnja potniku, ki nima ustrezne vozne karte, je prepo-
vedana.

8. člen
Potniki smejo vstopati in izstopati v vozila samo pri tako 

označenih vratih. Ostalim potnikom za njim so dolžni omogočiti 
nemoten vstop s tem, da se pomikajo proti mestu izstopa iz vozila.

Potniki morajo dati prednost in odstopiti prostor predvsem 
slepim osebam in njihovim spremljevalcem, težko pokretnim in 
ostarelim osebam, invalidom, nosečnicam in materam z malimi 
otroci in jim omogočiti čim hitrejše vstopanje in izstopanje, če 
ti to želijo.

Ko je v vozilu doseženo dovoljeno število potnikov, je 
voznik dolžan zapreti vrata vozila.

9. člen
Potniki med vožnjo ne smejo odpirati vrat vozila.
V vozilih ni dovoljeno kaditi, uživati hrane ali alkoholnih 

in drugih pijač, razgrajati in onesnaževati ter uničevati vozila in 
opreme. Povzročitelj škode je dolžan koncesionarju poravnati 
nastalo škodo.

10. člen
Prevoz ročne prtljage je brezplačen. Za prtljago velikosti 

dimenzij nad 50 x 40 x 30 cm je potrebno plačati voznino po 
veljavnem ceniku.

Večjih predmetov, ki bi ovirali potnike, ni dovoljeno prina-
šati v vozilo.

Prepovedano je vnašati strupene, eksplozivne in vnetljive 
snovi, ki so lahko nevarne za življenje potnikov in premoženje.

Prepovedan je vstop potnika s kotalkami, rolerji in po-
dobno. Prepovedan je vstop potnika z živalmi, razen za pse 
vodnike za slepe in male živali v kletkah.

Prepovedan je vstop potnika, ki se ob vstopu v vozilo 
hrani (krompirček, sladoled … ipd).

Voznik ali kontrolor lahko prepove vstop potniku, ki kaže 
očitne znake opitosti.

11. člen
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapu-

stiti vozilo v primeru, če s svojim ravnanjem in obnašanjem krši 
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določbe 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka. Voznik ima v primeru 
kršitev uporabnika koncesije dolžnost, da ne nadaljuje vožnje 
oziroma vožnjo prekine z ustavitvijo na primernem mestu na 
liniji, kjer varnost prometa ni ogrožena. V primeru, da bi kršitev 
uporabnika koncesije lahko ogrozila varnost v prometu oziroma 
varnost potnikov ali premoženja, voznik ne sme nadaljevati vo-
žnje, če s tem ogroža varnost prometa. Ustavitev v navedenih 
primerih in zamuda, ki s tem nastane, šteje za višjo silo.

Za odpravo kršitev je pristojno občinsko redarstvo Mestne 
občine Koper, ki lahko kršitelju prepove nadaljnjo vožnjo ozi-
roma odredi odstranitev kršitelja iz vozila ter kršitelja kaznuje 
z denarno kaznijo, ki je opredeljena v naslednjem odstavku.

Z denarno kaznijo v višini 200 EUR se kaznuje kršitelj, ki 
krši določila 7. do 11. člena tega odloka.

12. člen
Koncesionar predpiše splošne pogoje za izvajanje me-

stnega prometa, s katerimi uredi tudi pogoje, pod katerimi 
uporabniki lahko koristijo storitve javne službe. Splošni pogoji 
se lahko uveljavijo po pridobitvi soglasja koncedenta.

Splošni pogoji se objavijo v vseh vozilih, s katerimi se 
opravlja mestni promet ter na pomembnejših postajališčih, ki 
jih določi koncedent na predlog koncesionarja.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

13. člen
Koncesionar je lahko pravna oseba ali samostojni podje-

tnik, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavnega Zakona 
o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do 
opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu.

5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije mestnega 
avtobusnega prometa

14. člen
Izvajanje koncesije obsega:
1. izvajanje mestnega avtobusnega prometa na avtobu-

snih linijah, ki so določene s sklepom koncedenta,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporab-

nikom pod enakimi pogoji in
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi 

redi, potekom linij, obvestili ipd.

15. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejav-

nosti izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. obvezne pogoje, ki jih določa Zakon o javnem naroča-

nju in Uredba o zelenem javnem naročanju, ter pogoje četrtega 
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju;

2. da je registriran za opravljanje te dejavnosti in ima 
veljavno licenco za opravljanje te dejavnosti;

3. da razpolaga z zadostnim številom vozil in zagotavlja zah-
tevano opremljenost vozil za nemoteno in kvalitetno izvajanje av-
tobusnih prevozov v skladu z zahtevami in voznimi redi iz razpisa;

4. da razpolaga z zadostnim številom usposobljenih stro-
kovnih kadrov za nemoteno in kvalitetno izvajanje avtobusnih 
prevozov v skladu z zahtevami in voznimi redi iz razpisa;

5. da je v zadnjih treh letih opravljal dejavnost avtobusnih 
linijskih prevozov in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen s strani 
naročnika primerljivega posla;

6. da v zadnjih 6. mesecih pred pridobitvijo dokazila, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudbe, ni imel 
blokiranih transakcijskih računov;

7. da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v za-
dnjih treh letih znašalo vsaj 1 mio EUR. V primeru, da ponudnik 
v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obsta-
jal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se 
prihodkovna realizacija sešteva;

8. da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, 
ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije pov-

zročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali 
državi;

9. da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, 
razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;

10. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane 
dejavnosti na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju 
tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upo-
števanju krajevnih običajev.

Podrobnejšo vsebino dokazil za izpolnjevanje pogojev 
koncedent določi v okviru javnega razpisa. Koncedent za re-
snost ponudbe in izvajanje obveznosti v javnem razpisu in 
koncesijski pogodbi določi ustrezna finančna zavarovanja. 
Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od 
ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali doka-
zila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev 
za priznanje sposobnosti.

16. člen
Koncesionar, ki izvaja koncesijo mora:
1. v času trajanja koncesije opravljati javni linijski prevoz 

v mestnem prometu nepretrgano v skladu z voznim redom na 
vseh linijah, določenih s koncesijsko pogodbo, ne glede na 
število potnikov;

2. zagotavljati voženj po voznem redu, pri čemer ne sme 
biti noben odhod s postaje in pomembnejšega postajališča 
pred uro in minuto, določeno s podrobnim voznim redom. 
Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja voznega reda 
določijo v koncesijski pogodbi;

3. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacij-
ske, stroškovne in druge normative in standarde, ki izhajajo iz 
občinskega razvojnega programa na tem področju;

4. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi, po-
trebami in interesi koncedenta;

5. zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in 
kvalitetno izvajanje koncesije;

6. zagotoviti dostop in prostor za invalidske oziroma otro-
ške vozičke;

7. prilagajati svojo dejavnost predpisom in sodobnim stan-
dardom;

8. spoštovati predpise, ki urejajo področje koncesije;
9. omogočati strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad 

zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko po-
godbo;

10. za izvajanje koncesionirane dejavnosti voditi ločeno 
računovodstvo in poslovne knjige za podeljeno koncesijo v 
skladu s 67. členom Zakona o gospodarskih javnih službah in 
posredovati koncedentu računovodski izkaz v enem mesecu po 
zaključnem računu in dovoliti koncedentu vpogled v zaključni 
račun v času trajanja koncesije;

11. koncedenta samoiniciativno obveščati o dogodkih, ki 
so pomembni za izvajanje javne službe;

12. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se 
poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena 
v prvotno stanje;

13. opravljati prevoze na način in pod pogoji, opredeljeni-
mi s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;

14. pri označevanju avtobusov in voznih redov uporabljati 
oblikovno rešitev in barve, ki jih določi koncedent;

15. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani ter opre-
mljeni z napisi prevoznika in svojim imenom.

17. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 

koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi viš-
je sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih razlogih, 
pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so na-
stali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah, 
ki so posledica višje sile.

Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora kon-
cesionar obvestiti koncedenta. Koncendent in koncesionar se 
dogovorita o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
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Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega 
reda, prekinitvi prevozov in podobno, redno obveščati javnost 
preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, 
ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.

18. člen
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zapo-

slenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev 
zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi v 
najvišji možni meri nemoteno uporabo storitev izvajanja kon-
cesije v okviru voznih redov.

19. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-

do, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali 
drugim osebam.

Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja, vrste 
in minimalni obseg zavarovanj se opredelijo v koncesijski pogodbi.

6. Obseg koncesije

20. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico 

opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja konce-
sijske pogodbe na območju izvajanja koncesije, pravico do 
uporabe postajališč, ki so v lasti koncedenta in druge pravice, 
določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.

7. Začetek in čas trajanja koncesije

21. člen
Koncesija se podeli za obdobje največ deset (10) let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve konce-

sijske pogodbe. Koncesijsko razmerje lahko predčasno prene-
ha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.

22. člen
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega 

razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska po-
godba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent 
in so izpolnjeni odložni pogoji iz koncesijske pogodbe.

8. Viri financiranja koncesije

23. člen
Način financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli 

z javnim razpisom ter koncesijsko pogodbo.
Dolžnost koncedenta je zlasti, da zagotavlja stalnost do-

govorjenega načina financiranja koncesionirane dejavnosti 
skozi celotno koncesijsko obdobje.

24. člen
Koncesijska dejavnost, ki je predmet tega odloka, se 

lahko financira iz lastnih sredstev koncesionarja, ki jih ta prosto 
pridobiva, neposredno pa se financira iz:

– plačil uporabnikov za opravljene storitve;
– proračuna Mestne občine Koper – subvencije konce-

denta;
– drugih virov.
V primeru, ko se koncesijska dejavnost v pretežnem delu 

financira iz občinskega proračuna, se postopek izbire konce-
sionarja izvede po predpisih, ki opredeljujejo postopke oddaje 
javnih naročil.

Koncedent mora izbranemu koncesionarju pred sklenitvijo 
koncesijske pogodbe izdati še upravno odločbo, s katero mu 
podeli izključno pravico izvajati koncesionirano dejavnost; dru-
gih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v upravnem 
postopku izdaje odločbe ni.

Tarifo cen storitev gospodarske javne službe določa konce-
dent na predlog koncesionarja in se ob izpolnitvi pogojev iz kon-
cesijske pogodbe spreminja s sklepom koncedenta na predlog 

koncesionarja. Plačilo iz proračuna krije koncesionarju razliko 
med normiranimi stroški za dogovorjeni in izvršeni obseg storitev 
in iztržkom od plačil uporabnikov za koncesionirane storitve. 
Višina izhodiščnih tarif, določanje in revalorizacija cen, oblika in 
način ter pogoji normiranja stroškov, struktura cen oziroma tarife 
z načinom njihovega prilagajanja ter način dokumentiranja in 
izkazovanja iztržka, se določijo s koncesijsko pogodbo.

S tarifo se določi izhodiščno ceno prevoza, popust za vna-
prejšnje plačilo večjega števila prevozov, abonmajski mesečni 
način plačila storitev ter ugodnejši abonmajski način plačila 
storitev za učence, dijake in študente ter invalide z omejenimi 
gibalnimi sposobnostmi oziroma slepe in slabovidne, oziroma 
tarife za uporabo elektronskih načinov plačil, če jih koncedent 
predvidi. Tarifa lahko določa tudi cene za prevoz prtljage in 
domačih živali v spremstvu potnikov.

Koncedent si bo prizadeval oblikovati tak način financira-
nja koncesionirane dejavnosti, da bo ta za uporabnike predsta-
vljal najmanjšo možno finančno obremenitev.

25. člen
Znesek letnih plačil koncedentu ne sme presegati zneska, 

potrebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, ki so nastali pri 
izpolnjevanju obveznosti koncesionirane dejavnosti, ob upošte-
vanju ustreznih prihodkov in primernega dobička.

Višina plačila se določi tako, da se stroškom, ki nastanejo 
z izvajanjem koncesionirane dejavnosti, prištejejo primeren 
dobiček in stroški financiranja ter odštejejo vsi prihodki, ki na-
stanejo pri izvajanju koncesionirane dejavnosti. Razlika pred-
stavlja višino plačila.

Primeren dobiček iz prvega odstavka tega člena predsta-
vlja največ višino obrestne mere na državne vrednostne papirje 
primerljive ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, povečano 
za največ 2 %.

Višina letnega plačila se določi na podlagi ponudbe na 
javnem razpisu izbranega ponudnika. Ponudba, ki bi bila podana 
v nasprotju s pravili iz tega člena, bo štela kot nesprejemljiva.

9. Prenehanje koncesijskega razmerja

26. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pravilo-

ma preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena konce-
sijska pogodba. Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi iz 
razlogov, navedenih v 26. členu tega odloka.

Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje ure-
dijo s koncesijsko pogodbo.

10. Prenehanje koncesijske pogodbe

27. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
1. po preteku časa, za katerega je sklenjena,
2. s sporazumno razvezo,
3. z odpovedjo oziroma razdrtjem,
4. z odkupom,
5. z odvzemom in
6. s prevzemom.

28. člen
(odpoved oziroma razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba lahko z (enostransko) koncedento-
vo odpovedjo/razdrtjem preneha:

a) če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;

b) če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna 
odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali 
upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi ka-
tere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega 
izvajanja koncesije;

c) če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije;
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d) če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da je 
nastala ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu;

e) če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistve-
nem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti;

f) če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne 
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlo-
kom in koncesijsko pogodbo.

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve 
alinee prvega odstavka tega člena lahko začne koncedent 
s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. 
Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti po 
pravilih pravdnega postopka. Postopek za razdrtje koncesij-
ske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za 
začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali 
likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava 
sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne 
osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesij-
skega razmerja, sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma 
tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena, na podlagi katerih 
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje kon-
cesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna 
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena 
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov 
iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka tega člena 
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v 
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljeva-
le, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in neprema-
gljivih okoliščin, ki niso nastale po krivdi koncesionarja.

29. člen
(sporazumna razveza koncesije)

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po-
godbe v primeru, da soglasno in v skladu s tem odlokom 
ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin eko-
nomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih bistveno 
spremenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz 
koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. Podrobnejše 
pogoje ob razvezi pogodbe se določi sporazumno s pisnim 
aktom o razvezi.

Druge medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumni 
razvezi pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi in v pisnem 
aktu o razvezi.

30. člen
(odkup koncesije)

Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa kon-
cesije. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

31. člen
(odvzem koncesije)

Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s 
tem odlokom koncesionarju koncesijo odvzame.

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
a) če ne začne z opravljanjem koncesionirane dejavnosti 

v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku;
b) če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-

jati kot koncesionirana dejavnost;
c) če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, 

pravočasno;
d) zaradi ponavljajočih kršitev predpisov ali koncesijske 

pogodbe.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski po-

godbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije 
izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravno-
močnosti odločbe o odvzemu koncesije.

V primeru odvzema iz druge alinee drugega odstavka 
tega člena je koncesionar upravičen do odškodnine po splošnih 
pravilih odškodninskega prava.

32. člen
(prevzem koncesije)

Koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko 
javno službo v režijo.

Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

33. člen
(začasen prevzem koncesije)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi nemotenega opravljanja 
koncesionirane dejavnosti, lahko njeno opravljanje začasno 
zagotovi koncedent na način, določen v koncesijski pogodbi.

11. Prenos koncesije

34. člen
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta 

prenesti koncesije na tretjo osebo.
Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz kon-

cesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predho-
dnem pisnem soglasju koncedenta.

12. Nadzor nad izvajanjem koncesije

35. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja kon-

cedent.
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila 

nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled 

objektov, vozil in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v vso 
dokumentacijo v zvezi s koncesijsko dejavnostjo, v vodene 
zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane 
podatke in pojasnila.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja re-
dne 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 predstavnik 
koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.

36. člen
(dolžnost poročanja)

O izvajanju koncesionirane dejavnosti koncesionar redno 
poroča koncedentu.

Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno 
poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti, iz katerega je 
razvidno število prepeljanih potnikov po linijah in mesecih ter 
skupno število prepeljanih potnikov v tekočem letu.

37. člen
(nadzorni ukrepi)

Če koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje ob-
veznosti iz koncesijskega razmerja pravilno, mu lahko naloži 
izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz 
tega odloka ali koncesijske pogodbe.

13. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja

38. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na 

podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU 
ter na spletni strani koncedenta, dodatna pojasnila v zvezi z 
razpisom pa se objavljajo izključno preko portala javnih naročil.

Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Javni razpis se izvede ob smiselni uporabi določil:
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu,
– Zakona o gospodarskih javnih službah,
– Zakona o javnem naročanju.



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 10. 5. 2013 / Stran 4903 

V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno 
in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

39. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti 

predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
– merilih za izbiro koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijave,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru kon-

cesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje informacij med razpisom.

40. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in tran-

sparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor 
ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

Merila za izbor koncesionarja so:
– cena storitve izvajanja koncesionirane dejavnosti,
– standard izvajanja koncesionirane dejavnosti (pogostost 

odhodov, dodatna opremljenost vozil in infrastrukture …),
– reference pri izvajanju avtobusnega linijskega potniškega 

prometa.
Ob navedenih merilih se uporabijo tudi obvezna merila iz 

Uredbe o zelenem javnem naročanju ali drugega predpisa, ki 
določa merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe pri 
storitvah avtobusnega prevoza.

Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, 
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.

41. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire konce-

sionarja in izbiro koncesionarja, se pooblasti občinsko upravo.
Za podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v po-

stopku sklenitve in izvajanja koncesijskega razmerja se pooblasti 
župana.

42. člen
(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno pri-
spelih ponudb oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila 
župan imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in dva člana. Predsed-
nik in ostala člana strokovne komisije morajo imeti najmanj viso-
košolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje z delovnega po-
dročja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati 
pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega 
pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne 
izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudo-
ma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega 
razpisa morajo biti navzoči vsi trije člani strokovne komisije (npr. 
javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb 
pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku pri-
prave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija upo-
rabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki 
razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro 
koncesionarja.

Na podlagi poročila strokovne komisije in v imenu konce-
denta o izboru koncesionarja z upravno odločbo odloči občinska 
uprava. Poročilo se posreduje v vednost mestnemu svetu po 
pravnomočnosti akta izbire.

14. Sklenitev koncesijske pogodbe

43. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske po-

godbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja 
med koncedentom in koncesionarjem.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

15. Sprememba koncesijske pogodbe

44. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske po-

godbe v primerih:
1. spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spre-

membo določb koncesijske pogodbe;
2. spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti 

ob podpisu koncesijske pogodbe;
3. če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

III. KONČNE DOLOČBE

45. člen
(uporaba prava)

Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega 
razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.

46. člen
(arbitražna klavzula)

S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odlo-
čanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna 
arbitraža.

47. člen
Z dnem uveljavite tega odloka preneha veljati Odlok o 

o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »Javni 
mestni avtobusni potniški promet« (Uradne objave št. 1/96).

48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-147/2013
Koper, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
I L   D E C R E T O

sull’organizzazione e sulle modalità di esercizio 
del servizio pubblico economico facoltativo  

di trasporto pubblico urbano di linea effettuato 
con autobus sul territorio del Comune città  

di Capodistria

N. 371-147/2013
Capodistria, 19 aprile 2013

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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Ai sensi dell'articolo 53 della Legge sul traffico stradale 
(Gazzetta uff. della RS, n. 131/06 (5/07 rett.), 123/08, 28/10, 
49/11, 57/12), in virtù dell’articolo 40 della Legge sul partena-
riato pubblico-privato (Gazzetta uff. della RS, n. 127/06), per 
effetto degli articoli 3, 7 e 32 della Legge sui servizi pubblici 
economici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), visto il Decreto sulla 
definizione di alcune questioni di carattere generale riguardanti 
i servizi pubblici economici locali (Bollettino uff., n. 27/03) e in 
ottemperanza agli articoli 27 e 167 dello Statuto del Comune 
città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 3001, 29/03 e 
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
18 aprile 2013 ha accolto il seguente

D E C R E T O
sull’organizzazione e sulle modalità di esercizio 

del servizio pubblico economico facoltativo  
di trasporto pubblico urbano di linea effettuato 

con autobus sul territorio del Comune città  
di Capodistria

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Mediante il presente decreto si stabiliscono le modalità 

e il tipo di organizzazione dell’esercizio del servizio pubblico 
economico facoltativo di gestione del trasporto urbano effet-
tuato con autobus.

Articolo 2
Il trasporto urbano effettuato con autobus corrisponde ad 

una forma di trasporto pubblico destinato ai passeggeri; esso 
viene esercitato quale trasporto pubblico di linea, nell’area 
degli abitati della città di Capodistria (trasporto urbano) e, su 
autorizzazione del competente organo della repubblica, pure 
tra i singoli abitati ovvero fuori dagli abitati del Comune città 
di Capodistria.

II ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ  
DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO URBANO  

DEGLI AUTOBUS

Articolo 3
Il servizio pubblico economico facoltativo di cui agli arti-

coli 1 e 2 del presente decreto ha come oggetto l’esercizio del 
trasporto urbano effettuato con autobus che viene espletato 
mediante l’affidamento di una concessione assegnata sulla 
base del presente decreto ed della stipulazione del contratto 
di concessione.

Mediante il presente decreto che costituisce l’atto di con-
cessione, il Comune città di Capodistria determina, in qualità di 
concedente (nel seguito: concedente): l’oggetto e il territorio di 
esercizio della concessione, gli utenti della concessione, i requi-
siti che devono essere adempiuti dal concessionario, le condi-
zioni generali per l’esercizio della concessione, la portata della 
concessione, l’avvio e la durata della concessione, le risorse 
finanziarie del rapporto concessorio e del contratto di concessio-
ne, il trasferimento della concessione, la vigilanza sull’esercizio 
della concessione, le procedure riguardanti il bando di gara pub-
blica e la selezione del concessionario, nonché il procedimento 
di stipulazione e modica del contratto di concessione.

1. Oggetto della concessione

Articolo 4
La concessione ha come oggetto principale l’esercizio 

del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto urbano 

di linea all’interno del territorio del Comune città di Capodistria 
(nel seguito: concessione).

Nel presente decreto il termine concessione assume lo 
stesso significato previsto dalla Legge sui servizi pubblici eco-
nomici. In virtù delle disposizioni della Legge sul partenariato 
pubblico-privato, il termine concessione di cui al presente de-
creto corrisponde visti i rischi e la modalità di finanziamento, 
ad una forma di partenariato a titolo concessorio.

2. Territorio di esercizio della concessione

Articolo 5
La concessione viene esercitata in qualità di trasporto 

pubblico urbano di linea, all’interno degli abitati del Comu-
ne città di Capodistria. Gli abitati e gli orari vengono definiti 
nell’allegato al contratto di concessione o nell’annesso al me-
desimo; le linee vengono approvate dal sindaco. Le modalità 
di pianificazione e le modifiche alle linee e agli abitati, nei quali 
viene esercitato il servizio pubblico economico, vengono più 
dettagliatamente definite nel contratto di concessione.

Articolo 6
Le proposte degli orari devono essere presentate in ap-

provazione all’amministrazione comunale. Le modalità di piani-
ficazione, approvazione e modifica degli orari e delle capacità 
di trasporto durante i vari periodi sono definite nel contratto di 
concessione.

3. Utenti della concessione

Articolo 7
Gli utenti del servizio di trasporto urbano effettuato con 

autobus sono i passeggeri. Il passeggero è una persona fisica 
che acquistando il biglietto ottiene il diritto di beneficiare dei 
servizi in concessione. Le modalità di pagamento e le altre for-
me finalizzate all’acquisizione del biglietto (per es. pagamenti 
elettronici) sono definite mediante il contratto di concessione o 
nell’annesso al medesimo.

Il passeggero che non dispone dell’apposito biglietto non 
deve beneficiare del trasporto.

Articolo 8
I passeggeri devono salire e scendere dal veicolo esclusiva-

mente servendosi delle porte appositamente indicate a tale fine. Il 
passeggero deve consentire il libero accesso agli altri passeggeri 
dietro di lui, spostandosi in direzione dell’uscita del veicolo.

I passeggeri devono dare la precedenza e cedere il loro 
posto soprattutto alle persone non vedenti ed ai loro accom-
pagnatori, alle persone con difficoltà deambulatorie ed agli 
anziani, ai disabili, alle donne in gravidanza ed alle madri con 
bambini piccoli; i passeggeri devono consentire ai suddetti 
soggetti di salire e scendere nel minor tempo possibile.

Quando sul veicolo sale il numero massimo prescritto di 
passeggeri, il conducente è tenuto a chiudere le porte.

Articolo 9
Durante la guida i passeggeri non devono aprire le porte.
Nei veicoli è vietato fumare, mangiare e bere alcolici e al-

tre bevande, fare chiasso e danneggiare il mezzo di trasporto e 
i suoi dispositivi. Colui che arreca dei danni è tenuto a risarcire 
al concessionario le spese scaturite dai medesimi.

Articolo 10
Il trasporto dei bagagli a mano è gratuito. Per i bagagli 

che superano le dimensioni 50 x 40 x 30 è necessario pagare 
il biglietto previsto dalle tariffe in vigore.

Nel veicolo non si devono portare oggetti di grandi dimen-
sioni che potrebbero disturbare i passeggeri.

È vietano introdurre sostanze velenose, esplosive e in-
fiammabili che sono pericolose per la vita dei passeggeri e 
per i beni.
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È vietato l’accesso ai passeggeri che salgono con i pattini, 
i roller e simili. È altresì vietato l’accesso ai passeggeri con ani-
mali, eccezione fatta per i cani accompagnatori delle persone 
non vedenti e per gli animali di piccola taglia in gabbia.

È vietato l’accesso al passeggero che vuole salire man-
giando (patatine fritte, gelato, ecc.).

Il conducente e il controllore hanno la facoltà di vietare 
l’accesso al passeggero in stato di ebrezza.

Articolo 11
Il passeggero è tenuto ad abbandonare il veicolo qualora 

ciò gli venga richiesto dal conducente o dal controllore, se con 
il suo comportamento viola le disposizioni degli articolo 7, 8, 
9 e 10 del presente decreto. Quando l’utente viola tali diposi-
zioni, il conducente ha il dovere di interrompere la guida ovvero 
di sostare in un luogo sicuro del percorso, dove non ostacola 
il traffico. Nei casi in cui la violazione dell’utente potrebbe 
pregiudicare la sicurezza del traffico ovvero la sicurezza dei 
passeggeri o dei beni, il conducente non deve continuare la 
guida. La sosta nei suddetti casi e il conseguente ritardo vanno 
considerati quali cause di forza maggiore.

Della risoluzione delle violazioni sono competenti i ser-
vizi di vigilanza del Comune città di Capodistria; i detti servizi 
possono vietare al violatore di continuare il percorso, disporre 
il suo allontanamento dal veicolo e punirlo con un’ammenda il 
cui importo sarà definito nel prossimo comma.

È punito con un’ammenda di 200 EUR l’individuo che 
viola le disposizioni degli articoli da 7 a 11 del presente decreto.

Articolo 12
Il concessionario stabilisce le condizioni generali riguar-

danti l’esercizio del trasporto urbano, nonché le condizioni 
sulla base delle quali gli utenti possono beneficiare del servizio 
pubblico.

Le condizioni generali vengono affisse su tutti i veicoli 
coi quali viene svolto il trasporto urbano, come pure presso le 
fermate più importanti determinate dal concedente su proposta 
del concessionario.

4. Requisiti che devono essere adempiuti  
dal concessionario

Articolo 13
Il concessionario può essere una persona giuridica o un 

imprenditore autonomo che dispone della licenza ottenuta in 
virtù della Legge sui trasporti nel traffico stradale, mediante 
la quale gli viene concesso il diritto di trasportare persone nel 
traffico stradale.

5. Condizioni generali per l’esercizio della concessione 
inerente al trasporto urbano effettuato con autobus

Articolo 14
L’esercizio della concessione comprende:
1. lo svolgimento del trasporto urbano pubblico di linea 

effettuato con autobus,
2. la fornitura dei servizi di trasporto alle medesime con-

dizioni per tutti gli utenti e
3. l’affissione di orari e percorsi delle linee, come pure altri 

simili avvisi, presso le stazioni e le fermate.

Articolo 15
Per esercitare le attività previste dalla concessione, il 

concessionario deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere 
generale:

1. le condizioni obbligatorie disciplinate dalla Legge sugli 
appalti pubblici e dall’Ordinanza sugli appalti pubblici verdi, 
nonché le condizioni del quarto comma dell’articolo 42 della 
Legge sugli appalti pubblici;

2. deve essere registrato quale prestatore di tale attività e 
disporre della licenza valida necessaria per l’esercizio;

3. disporre di un numero sufficiente di veicoli e garantire 
l’attrezzatura necessaria per poter assicurare l’esercizio rego-
lare e di qualità del trasporto, in conformità con gli obblighi e 
gli orari del bando;

4. disporre di un numero sufficiente di dipendenti adegua-
tamente qualificati che sono in grado di garantire l’esercizio 
regolare e di qualità del trasporto, in conformità con gli obblighi 
e gli orari del bando;

5. che negli ultimi tre anni abbia svolto trasporti di linea 
effettuati con autobus e sia stato valutato positivamente dal 
committente di una simile attività;

6. che negli ultimi sei mesi antecedenti al rilascio del certi-
ficato, che non deve risalire a più di 30 giorni rispetto al termine 
ultimo di consegna dell’offerta, non abbia subito la sospensione 
della contabilità commerciale;

7. di aver conseguito negli ultimi tre anni un fatturato medio 
pari ad almeno 1 mio di Euro. Nel caso in cui l’offerente, non sia 
stato costituito in uno degli anni, per tale anno, si prende in con-
siderazione la realizzazione di 0,00 Euro. Per quel che riguarda 
le offerte congiunte di più partner, la quantificazione del fatturato 
viene calcolata sommando le realizzazioni dei singoli interessati;

8. di essere pronto a stipulare un’assicurazione per i 
danni arrecati a terzi, al comune o allo stato, causati dai suoi 
dipendenti nel corso dell’esercizio della concessione o relati-
vamente ad essa;

9. di essere capace di fornire la prestazione delle attività 
in concessione in modo regolare e di qualità, nel rispetto del 
presente decreto, delle normative, dei regolamenti e degli 
standard e in ottemperanza alle abitudini locali;

10. di accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente de-
creto, dalla documentazione di gara e dal modello di contratto 
di concessione.

Il contenuto degli attestati comprovanti l’adempimento 
dei requisiti verrà più dettagliatamente stabilito dal conceden-
te, nell’ambito del bando di gara pubblica. Nel bando di gara 
pubblica e nel contratto di concessione il concedente definisce 
delle appropriate assicurazioni finanziare mediante le quali 
viene assicurata la serietà dell’offerta e la prestazione degli ob-
blighi. Durante le fasi del bando di gara pubblica, il concedente 
detiene il diritto di richiedete delucidazioni e attestati aggiuntivi 
medianti i quali viene comprovato l’adempimento dei requisiti 
prescritti per il riconoscimento delle competenze.

Articolo 16
Il concessionari che esercita la concessione deve:
1. effettuare il trasporto pubblico urbano di linea durante 

tutto il periodo di durata della concessione, senza alcuna inter-
ruzione e nel rispetto degli orari di tutte le linee, definiti dal con-
tratto di concessione, a prescindere dal numero dei passeggeri;

2. garantire il trasporto rispettando gli orari, tenendo conto 
che le partenze dalla stazione o dalle fermate più importanti 
non devono avvenire ore o minuti prima dell’orario previsto;

3. rispettare gli standard tecnico-professionali, organizza-
tivi e finanziari prescritti, come pure le altre normative e gli stan-
dard che emergono dal piano di sviluppo comunale in materia;

4. adeguare il suo piano ai piani di sviluppo, alle necessità 
e agli interessi del concedente;

5. garantire agli utenti una esercizio sicuro, regolare e di 
qualità della concessione;

6. assicurare l’accesso e lo spazio per le sedie a rotelle 
e i passeggini;

7. adeguare le sue attività ai regolamenti ed agli standard 
attuali;

8. rispettare i regolamenti che regolamentano il settore 
interessato dalla concessione;

9. consentire la vigilanza tecnica e finanziaria, come pure 
il controllo finalizzato a verificare la legalità del lavoro svolto in 
conformità con il presente decreto e il contratto di concessione;

10. tenere dei registri contabili e amministrativi appositi 
per la concessione in conformità con l’articolo 67 della Legge 
sui servizi pubblici economici e trasmettere al concedente il ren-
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diconto entro un mese dalla conclusione del conto consuntivo, 
nonché consentire al detto concedente di prendere visione dei 
conti consuntivi durante il periodo di durata della concessione;

11. informare spontaneamente il concedente sugli eventi che 
risultano essere significativi per l’esercizio del servizio pubblico;

12. garantire che tutti i beni pubblici o privati che vengo-
no danneggiati durante l’esercizio del servizio pubblico siano 
ripristinati nello stato originario a sue spese;

13. effettuare il trasporto rispettando le modalità e le 
condizioni stabilite dal presente decreto e dal contratto di 
concessione;

14. marcare gli autobus e gli orari adoperando le disposi-
zioni e i colori stabiliti dal concedente;

15. garantire che i conducenti siano curati, abbiano tutti 
la stessa uniforme, e presentino la scritta dell’azienda e del 
proprio nome.

Articolo 17
Il concessionario deve esercitare la concessione anche in 

circostanze impreviste, dovute a cause di forza maggiore, nei 
limiti delle obiettive possibilità. In detti casi, il concessionario ha 
il diritto di richiedere, sulla base di fatti comprovati, il rimborso 
delle spese scaturite dall’esercizio della concessione in circo-
stanze impreviste dovute a cause di forza maggiore.

Qualora subentrassero circostanze considerate quali 
cause di forza maggiore, il concessionario deve informare il 
concedente. Il concedente ed il concessionario sono tenuti a 
prendere una decisione in merito sul da farsi durante circostan-
ze di forza maggiore.

Il concessionario deve comunicare regolarmente agli 
utenti mediante i mezzi di informazione di massa i cambia-
menti del percorso delle linee e degli orari, l’interruzione dei 
trasporti e simili eventi, immediatamente quando subentrano 
circostanze che hanno causato o causeranno i suddetti fatti.

Articolo 18
Non si intende per causa di forza maggiore lo sciopero 

dei dipendenti impiegati presso il concessionario. Durante lo 
sciopero dei dipendenti, il concessionario deve esercitare la 
concessione in modo da garantire ai passeggeri una fruizione 
quanto più possibile indisturbata dei servizi della concessione, 
nel rispetto degli orari.

Articolo 19
Conformemente a quanto previsto dalla legge, il conces-

sionario è responsabile dei danni arrecati agli utenti dei servizi 
o ad altre persone, provocati dai suoi dipendenti durante l’e-
spletamento della concessione o in relazione ad essa.

Vanno stabilite nel contratto di concessione sia la respon-
sabilità del concedente per azioni fatte dal concessionario sia 
la portata minima delle assicurazioni.

6. Portata della concessione

Articolo 20
Il concedente conferisce al concessionario il diritto esclu-

sivo di esercitare le attività oggetto della concessione sull’intero 
territorio di esercizio e per tutto il periodo di durata del contratto 
di concessione; il concedente concede inoltre il diritto di frui-
zione delle stazioni di sua proprietà ed altri diritti assegnati nel 
contratto di concessione, sulla base del presente decreto.

7. Avvio e durata della concessione

Articolo 21
La concessione viene affidata per un periodo pari ad un 

massimo di dieci (10) anni.
L’avvio del periodo di durata della concessione decorre 

dal giorno in cui viene stipulato il contratto di concessione. Il 
rapporto di concessione può estinguersi in anticipo qualora 
subentrino i motivi menzionati nel presente decreto e nel con-
tratto di concessione.

Articolo 22
Il concessionario acquisisce i diritti e i doveri derivanti dal 

rapporto di concessione mediante la stipulazione del contratto 
di concessione. Il contratto di concessione è stipulato quando 
viene sottoscritto sia dal concessionario sia dal concedente e 
nel momento in cui sono adempiute le condizioni sospensive 
previste dal contratto di concessione.

8. Risorse finanziarie

Articolo 23
Le modalità di finanziamento delle attività della conces-

sione sono definite dal bando di gara pubblica e dal contratto 
di concessione.

Il concedente ha anzitutto il dovere di garantire durante tutto 
il periodo di durata della concessione un regolare finanziamento 
finalizzato all’esercizio delle attività, nella modalità stabilita.

Articolo 24
L’attività oggetto del presente decreto può essere finan-

ziata anche dalle risorse proprie del concessionario; essa viene 
direttamente finanziata mediante:

– i pagamenti degli utenti per i servizi svolti;
– i fondi stanziati dal bilancio del Comune città di Capodi-

stria – sovvenzioni erogate dal concedente;
– altre risorse.
Nel caso i servizi della concessione vengano finanziati 

quasi esclusivamente coi fondi stanziati dal bilancio comuna-
le, la procedura di selezione del concessionario deve essere 
effettuata secondo le normative disciplinanti il procedimento di 
affidamento degli appalti pubblici.

Prima di stipulare il contratto, il concedente deve rilasciare 
al concessionario una decisione amministrativa mediante la 
quale gli concede il diritto esclusivo di esercitare i servizi della 
concessione; tale procedimento amministrativo non vede la 
partecipazione di ulteriori soggetti potenzialmente interessati 
(utenza).

La tariffa dei prezzi del servizio pubblico economico viene 
determinata dal concedente su proposta del concessionario 
ed essa può essere modificata mediante delibera emessa dal 
concedente su proposta del concessionario, qualora vengano 
adempiute le condizioni previste dal contratto di concessione. 
I fondi stanziati dal bilancio servono al concessionario per co-
prire la differenza tra le spese forfettarie derivanti dall’esercizio 
dei servizi nella portata definita e realizzata e il ricavato dai 
pagamenti degli utenti dei servizi. Nel contratto di concessione 
vanno determinati gli importi delle tariffe base, la definizione 
e la rivalutazione dei prezzi, la forma e la modalità nonché le 
condizioni delle spese forfettarie, la struttura dei prezzi ovvero 
le tariffe e i loro adattamenti, come pure le modalità di docu-
mentazione e dimostrazione del ricavato.

In base alla tariffa si determina il prezzo base del traspor-
to, gli sconti previsti in caso di acquisto anticipato di un maggior 
numero di biglietti, la possibilità di acquisto di abbonamenti 
mensili e la possibilità di rilascio di abbonamenti economici 
per alunni, studente, disabili con difficoltà motorie, persone 
non vedenti e ipovedenti, come pure i prezzi previsti per i 
pagamenti elettronici se il concessionario li prevede. La tariffa 
può stabilire anche il prezzo del trasporto del bagaglio e degli 
animali domestici accompagnatori dei passeggeri.

Il concedente si impegna a finanziare l’attività in conces-
sione in modo tale da arrecare meno spese possibili agli utenti.

Articolo 25
L’importo annuale destinato al concedente non deve su-

perare la cifra, necessaria a coprire le spese ammissibili soste-
nute a causa dell’adempimento dei doveri previsti dall’attività 
oggetto della concessione, tenendo conto dei relativi introiti e 
dell’utile ragionevole.

L’importo del pagamento viene computato aggiungendo alle 
spese scaturite dall’esercizio della concessione il profitto e i finan-
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ziamenti, e detraendo tutte le entrate, derivanti dall’esercizio di 
tali servizi. La differenza corrisponde all’importo del pagamento.

L’utile ragionevole di cui al primo comma del presente 
articolo deve rappresentare al massimo il valore del tasso di 
interesse dei titoli di stato di paragonabile durata a seconda del 
contratto di concessione, aumentato per un massimo del 2 %.

L’importo del pagamento annuo viene definito in base 
all’offerta presentata al bando di gara pubblica dall’offerente 
selezionato. L’offerta presentata in contrasto con le regole del 
presente articolo non sarà considerata valida.

9. Cessazione del rapporto di concessione

Articolo 26
Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si estin-

gue di regola allo scadere del periodo per il quale è stato 
stipulato il contratto di concessione. Il rapporto di concessione 
viene cessato anche per i motivi menzionati nell’articolo 26 del 
presente decreto.

Le condizioni e le modalità di cessazione della conces-
sione vengono più dettagliatamente definite col contratto di 
concessione.

10. Cessazione del contratto di concessione

Articolo 27
Il contratto di concessione cessa di valere:
1. allo scadere del periodo stabilito,
2. con una cessazione consensuale,
3. con una rinuncia ovvero con una risoluzione,
4. con l’acquisto,
5. con la revoca e
6. con l’acquisizione.

Articolo 28
(rinuncia ovvero risoluzione del contratto di concessione)

Il contratto di concessione può cessare causa la rinun-
cia/risoluzione del concedente se:

a) è stato avviato nei confronti del concessionario un 
procedimento di amministrazione controllata, fallimento o li-
quidazione;

b) se al concessionario è stata emessa una decisione 
giudiziaria o una declaratoria di decadenza dovuta alla viola-
zione delle normative, del contratto di concessione o degli atti 
amministrativi, accolti al fine dell’esercizio della concessione, 
e se tale provvedimento implica che il concessionario non sarà 
più in grado di garantire un corretto esercizio delle attività;

c) successivamente alla stipulazione del contratto di con-
cessione emerge che il concessionario abbia fornito dati falsi 
e forvianti che hanno inciso sull’affidamento della concessione;

d) il concessionario viola il contratto di concessione in 
modo tale da arrecare un consistente danno al concedente;

e) sussiste un ragionevole dubbio che il concessionario 
non sia in grado di far fronte ai propri obblighi primari;

f) il concessionario non esegue i doveri assunti nel modo 
definito dal presente decreto e dal contratto di concessione, 
anche dopo esser stato ammonito per iscritto dal concedente.

Nel caso venga adempiuta una delle condizioni di cui al 
primo alinea del primo comma del presente articolo, il conce-
dente ha la facoltà di avviare il procedimento di risoluzione 
unilaterale del contratto di concessione. Il contratto di con-
cessione viene sciolto unilateralmente per via giudiziaria, nel 
rispetto dei regolamenti dell’ordinamento civile. La procedura 
di risoluzione del contratto di concessione può essere annullata 
(ritiro dell’azione legale) se la proposta di avvio di fallimento, 
di amministrazione controllata o di liquidazione viene respinta, 
se viene applicata o approvata l’amministrazione controllata, 
se l’offerente viene venduto in qualità di persona giudiziaria (in 
fase di fallimento) o se sopraggiunge qualsiasi altro simile fatto. 
Le condizioni, di cui al secondo ovvero terzo alinea del comma 
precedente del presente articolo, in virtù delle quali il conce-

dente ha la facoltà di avviare la procedura di risoluzione uni-
laterale, sono adempiute nel momento in cui la declaratoria di 
decadenza o la decisione giudiziaria mediante la quale è stata 
emessa al concessionario una sanzione penale o amministra-
tiva, diventa definitiva. La sussistenza dei motivi menzionati nei 
commi quarto, quinto e sesto del comma del presente articolo 
viene più dettagliatamente definita nel contratto di concessione.

La risoluzione unilaterale del contratto non è consentita 
per inadempienza del concessionario se le circostanze giustifi-
canti tale provvedimento sono dovute a cause di forza maggio-
re o sono circostanze impreviste ed insormontabili, indipendenti 
dal concessionario.

Articolo 29
(cessazione consensuale della concessione)

Le parti convengono in merito alla cessazione consensuale 
del rapporto concessorio, quando rilevano di comune accordo e 
in armonia con il presente decreto l’impossibilità di proseguire le 
attività, oggetto del contratto di concessione, in seguito al verifi-
carsi di cambiamenti sostanziali di natura economica o di sistema 
ovvero a causa di altre circostanze affini. Le condizioni riguardanti 
la cessazione consensuale vanno più dettagliatamente definite nel 
contratto di concessione e nell’atto scritto di cessazione.

Gli altri doveri e diritti scaturiti dalla concessione consen-
suale sono definiti nel contratto di concessione e nell’atto scritto 
di cessazione consensuale.

Articolo 30
(acquisto della concessione)

Il concedente detiene il diritto di acquistare anzitempo la 
concessione. Le condizioni di acquisto vanno più dettagliata-
mente definite nel contratto di concessione.

Articolo 31
(revoca della concessione)

Il rapporto concessionario cessa nel momento in cui il 
concedente revoca al concessionario la concessione in armo-
nia con il presente decreto.

Il concedente ha la facoltà di revocare la concessione al 
concessionario nei seguenti casi:

a) se il concessionario non rispetta i tempi stabiliti entro i 
quali egli ha l’obbligo di dare inizio alla prestazione delle attività;

b) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che 
impongono l'abbandono del regime concessorio;

c) se il concessionario non presta l’attività in maniera 
regolare e professionale ed entro i termini e gli orari stabiliti;

d) in caso di ripetute violazioni dei regolamenti e del con-
tratto di concessione.

Le condizioni riguardanti la revoca della concessione ven-
gono determinate nel contratto di concessione. Il concedente 
deve rilasciare al concessionario un’apposita decisione nella 
quale attesta la revoca. Il rapporto concessionario cessa il 
giorno in cui la suddetta decisione di revoca diventa definitiva.

Qualora la revoca sia dovuta a motivi di cui al secondo 
alinea del secondo comma del presente articolo, il concessio-
nario ha il diritto di beneficiare del risarcimento previsto dalle 
norme generali in materia.

Articolo 32
(acquisizione della concessione)

Il concedente ha la facoltà di assumere il servizio pubblico 
economico in propria regia.

Le condizioni e le modalità di acquisizione vengono defi-
nite nel contratto di concessione.

Articolo 33
(acquisizione temporanea)

Qualora il concessionario non possa garantire un regolare 
esercizio delle attività causa l’inadempienza dei suoi dipenden-



Stran 4908 / Št. 40 / 10. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

ti, la gestione dei servizi può essere assunta temporaneamente 
dal concedente, nel rispetto delle modalità definite nel contratto 
di concessione.

11. Trasferimento della concessione

Articolo 34
Il trasferimento della concessione a un terzo non è con-

sentita in assenza di previo assenso scritto del concedente.
Il concessionario assegna in subappalto l’espletamento 

di alcuni compiti previsti dall’attività in concessione, esclusiva-
mente previo assenso scritto del concedente.

12. Vigilanza sull’esercizio della concessione

Articolo 35
La vigilanza sull’esercizio del contratto di concessione 

viene svolta dal concedente.
Il concedente ha la facoltà di affidare taluni aspetti tecnici 

del controllo ed altre mansione della supervisione ad un ufficio 
competente in materia o ad un’altra istituzione.

Il concessionario è tenuto a consentire al concedente di 
effettuare il controllo degli impianti, dei veicoli e dei dispositivi 
della concessione, come pure di prendere visione di tutta la 
documentazione che interessa la medesima, di tutte le banche 
dati gestite relativamente ad essa, ed offrire tutte le delucida-
zioni ed informazioni richieste.

I controlli devono essere svolti senza incidere sull'attività 
del concessionario e su quella di terzi. Il controllo va svolto di 
regola durante il normale orario di lavoro del concessionario. Il 
responsabile della vigilanza si presenta disponendo dell'auto-
rizzazione del concedente.

Delle operazioni di controllo è redatto un apposito verbale, 
sottoscritto dal rappresentante del concessionario e dal conce-
dente ovvero dal suo incaricato.

Articolo 36
(obbligo di relazionamento)

Il concessionario ha l’obbligo di fornire regolarmente delle 
relazioni in merito all’esercizio della concessione.

Il concessionario ha l’obbligo di elaborare almeno due 
volte all’anno una relazione completa relativa all’esercizio delle 
attività oggetto della concessione, dalla quale deve emergere 
il numero dei passeggeri trasportati su ciascuna delle linee, 
nonché il numero complessivo di passeggeri trasportati durante 
l’anno in corso.

Articolo 37
(misure di controllo)

Se il concedente constata che il concessionario non soddi-
sfa gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, egli ha la fa-
coltà di imporli l’adempimento dei medesimi, come pure altri atti 
scaturenti dal presente decreto e dal contratto di concessione.

13. Procura riguardante il bando pubblico e la selezione 
del concessionario

Articolo 38
Il concedente seleziona il concessionario in base ad un 

bando di gara pubblica che va pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale della Repubblica di Slovenia, sul portale degli appalti 
pubblici, nella Gazzetta ufficiale dell’UE e sul sito web del 
concedente; successive delucidazioni in merito al bando vanno 
pubblicate esclusivamente sul portale degli appalti pubblici.

La delibera di avvio del bando di gara pubblica viene 
accolta dal sindaco.

Il bando di gara pubblica viene attuato applicando in ma-
niera conforme le disposizioni della:

– Legge sul partenariato pubblico-privato,
– Legge sui servizi pubblici economici,
– Legge sugli appalti pubblici.

Nell’esaminare le offerte, il concedente è tenuto ad assi-
curare la trasparenza e la parità di trattamento.

Articolo 39
Il bando di gara pubblica deve contenere almeno le se-

guenti indicazioni:
– l’oggetto e il territorio interessato dalla concessione,
– l’avvio e la durata della concessione,
– i requisiti richiesti dal concessionario,
– i contenuti obbligatori da allegare all’offerta,
– le referenze tecniche ed altri attestati in base ai quali 

viene valutata la qualificazione dell’offerente,
– i criteri di selezione del concessionario,
– il termine ultimo e le modalità di presentazione dell’offerta,
– il termine di notifica della decisione sulla scelta,
– le persone responsabili della trasmissione delle infor-

mazioni durante lo svolgimento del bando di gara pubblica.

Articolo 40
Il concedente deve definire nel bando di gara pubblica dei 

criteri chiari e trasparenti mediante i quali sarà possibile sele-
zionare il concessionario economicamente più vantaggioso.

I criteri per la selezione del concessionario sono:
– il prezzo dei servizi rientranti nell’attività concessionaria,
– gli standard di attuazione dell’attività concessionaria 

(frequenza delle partenze, attrezzatura aggiuntiva dei veicoli e 
dell’infrastruttura …),

– le referenze aventi come oggetto lo svolgimento di tra-
sporto urbano di linea effettuato con autobus.

Oltre ai suddetti criteri, vanno presi in considerazione 
anche quelli definiti dall’Ordinanza sugli appalti verdi e da altri 
regolamenti disciplinanti i criteri per la selezione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’esecuzione di trasporti 
effettuati con autobus.

I criteri in base ai quali il concedente selezionerà l’offerta 
più vantaggiosa devono essere descritti e valutati nella docu-
mentazione del bando di gara pubblica.

Articolo 41
Per le questioni inerenti alla pubblicazione del bando di 

gara pubblica, l’attuazione del procedimento di selezione del 
concessionario e la selezione del medesimo è incaricata l’am-
ministrazione comunale.

Per la sottoscrizione del contratto e per tutte le altre que-
stioni riguardanti la procedura di stipulazione ed attuazione del 
rapporto di concessione è delegato il sindaco.

Articolo 42
(commissione di esperti)

Per la predisposizione ed attuazione del bando di gara 
pubblica, per l’analisi e valutazione delle offerte ovvero doman-
de pervenute, nonché per la stesura della relazione tecnica, 
viene nominata dal sindaco una commissione di esperti.

La commissione di esperti ha un presidente e due mem-
bri. Il presidente ed i due membri devono aver conseguito 
almeno una laurea di primo livello ed adeguate esperienze in 
materia, in modo da garantire una valutazione tecnica delle 
offerte ovvero domande pervenute.

Il presidente e tutti gli altri membri della commissione 
di esperti devono soddisfare tutte le condizioni di cui al se-
condo comma dell’articolo 52 della Legge sul partenariato 
pubblico-privato; tale adempimento viene attestato mediante 
la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione. Qualora venisse 
accertato che uno dei membri non soddisfi la condizione di 
cui alla frase precedente, egli verrà immediatamente revocato 
dall’incarico e al suo posto verrà scelto un sostituto.

Nell’effettuare determinate fasi della procedura di attua-
zione del bando di gara pubblica devono essere presenti tutti 
tre i membri della commissione di esperti (per es. apertura 
delle offerte). La relazione di valutazione delle offerte pervenute 
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viene altresì elaborata e sottoscritta da tutti i membri della detta 
commissione.

La commissione di esperti ha la facoltà di avvalersi dell’a-
iuto e della consulenza nella predisposizione e nell’attuazione 
del bando di gara pubblica, degli uffici tecnici del concedente, 
come pure di collaboratori esterni. Al fine di garantire una 
corretta selezione del concessionario, possono far parte della 
commissione anche collaboratori esterni aventi specifiche co-
noscenze nel settore.

Decide in merito alla selezione del concessionario l’am-
ministrazione comunale mediante delibera amministrativa 
emessa sulla base della relazione redatta dalla commissione 
di esperti. In seguito all’entrata in vigore dell’atto di selezione, 
la suddetta relazione viene trasmessa in visione al consiglio 
comunale.

14. Stipulazione del contratto di concessione

Articolo 43
La concessione viene istituita al giorno della sottoscri-

zione del contratto di concessione nel quale vengono definiti i 
rapporti reciproci tra il concedente ed il concessionario.

Qualora emergessero delle difformità tra il presente de-
creto e il contratto di concessione vengono applicate le dispo-
sizioni del presente decreto.

15. Modifica al contratto di concessione

Articolo 44
Il concedente può richiedere una modificazione del con-

tratto di concessione nei seguenti casi:
1. cambiamento delle norme legislative e dei regolamenti 

che incidono sulle disposizioni del contratto di concessione;
2. sopraggiunta di circostanze che non potevano essere 

previste al momento della sottoscrizione del contratto di con-
cessione;

3. nel caso sia necessario tutelare l’interesse pubblico.

III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45
(applicazione della legge)

Tutte le controversie scaturenti dal rapporto di conces-
sione vengono risolte esclusivamente sulla base del sistema 
giudiziario della Repubblica di Slovenia.

Articolo 46
(clausola arbitraria)

Nel contratto di concessione può essere definito quale 
responsabile della presa di decisioni riguardanti le controversie 
tra il concedente ed il concessionario l’arbitrato.

Articolo 47
A decorre della data di entrata in vigore del presente 

decreto cessa di valere il Decreto sulla concessione riferita 
all’esercizio del servizio pubblico economico “Trasporto pub-
blico urbano effettuato con autobus” (Bollettino uff. n. 1/96).

Articolo 48
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.

N. 371-147/2013
Capodistria, 18 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

1577. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne 
občine Koper za leto 2013

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

R A Z G L A Š A M    
O D L O K 

o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2013

Št. 410-151/2012
Koper, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 110/11 – 
ZDIU12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne ob-
jave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 18. 4. 2013 sprejel

O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine 

Koper za leto 2013

1. člen
V 17. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper 

za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Pokrajinski muzej Koper se lahko, skladno z 10.g čle-
nom Zakona o financiranju občin, v letu 2013 zadolži do višine 
106.000,00 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-151/2012
Koper, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
I L   D E C R E T O 

sull’integrazione al Decreto SUl bilancio  
di previsione del Comune città di Capodistria 

per l’anno 2013

N. 410-151/2012 
Capodistria, 19 aprile 2013 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.



Stran 4910 / Št. 40 / 10. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gaz-
zetta uff. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della 
CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), in virtù dell’articolo 
29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS, 
n. 11/11 – ZJF- UPB-4, 14/13 rett. e 110/11 – ZDIU12) ed ai 
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, 
n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, nella seduta del 18 aprile 2013, ha approvato il 
seguente

D E C R E T O 
sull’integrazione Al Decreto SUl bilancio  

di previsione del Comune città di Capodistria 
per l’anno 2013

Articolo 1
Nell'articolo 17 del Decreto sul bilancio di previsione del 

Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 106/12) 
viene aggiunto un nuovo secondo comma che recita:

“In conformità con l’articolo 10g della Legge sul finan-
ziamento dei comuni, il Museo regionale di Capodistria ha la 
facoltà di contrarre nell’anno 2013 prestiti fino ad un massimo 
di Euro 106.000,00”.

Articolo 2
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 410-151/2012 
Capodistria, 18 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

1578. Sklep o sprejetju zaključnega računa 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2012

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

R A Z G L A Š A M    
S K L E P

o sprejetju zaključnega računa proračuna 
Mestne občine Koper za leto 2012

Št. 410-167/2011
Koper, dne 19. aprila 2013 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB-4, 14/13 – popr.) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), je Občinski svet Mestne občine 
Koper na seji dne 18. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o sprejetju zaključnega računa proračuna 

Mestne občine Koper za leto 2012
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 
Koper za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 

2012 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporab-
nikov: občinski organi in uprava ter krajevnih skupnosti.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 
2012 izkazuje naslednje podatke

Prejemki  
(prihodki)  

v EUR

Izdatki  
(odhodki)  

v EUR
A – bilanca prihodkov 
in odhodkov 62.202.498 53.259.635

B – račun finančnih terjatev 
in naložb 73.962 –

C – račun financiranja – 2.000.000
Skupaj 62.276.460 55.259.635

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in 
drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2012 
znaša 7.016.825 EUR.

Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne ob-
čine Koper za leto 2012 je podrobnejši pregled prihodkov in 
odhodkov po zaključnem računu proračuna Mestne občine 
Koper za leto 2012 ter njihova realizacija in so zajeti v bilanci 
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in 
računu financiranja.

3. člen
Ne sprejme se zaključni račun finančnega načrta Krajev-

ne skupnosti Ankaran zaradi neusklajenosti finančnega načrta 
s sprejetim proračunom Mestne občine Koper za leto 2012.

4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne ob-

čine Koper za leto 2012 so tudi sredstva rezervnega sklada 
Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:

– Stanje rezervnega sklada na dan 
1. 1. 2012 22.304,90 EUR

– Odvod v rezervni sklad v letu 2012 45.000,00 EUR
– Skupaj viri rezervnega sklada 67.304,90 EUR
– Poraba sredstev rezerv –
– Stanje rezervnega sklada na dan 

31. 12. 2012 67.304,90 EUR.

5. člen
Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne 

občine Koper za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 410-167/2011
Koper, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L A   D E L I B E R A 

sull’approvazione del conto consuntivo  
del bilancio di previsione del Comune città  

di Capodistria per l’anno 2012

N. 410-167/2011
Capodistria, 19 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gaz-
zetta uff. della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 e 
40/12 – ZUJF), in virtù dell’articolo 98 della Legge sulle finanze 
pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 11/11 – UPB-4, 14/2013 
rett.) ed ai sensi degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comu-
ne città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e 
la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
18 aprile 2013, ha approvato la seguente

D E L I B E R A
sull’approvazione del conto consuntivo  

del bilancio di previsione del Comune città  
di Capodistria per l’anno 2012

Articolo 1
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsi-

one del Comune città di Capodistria per l’anno 2012.

Articolo 2
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune 

città di Capodistria per l’anno 2012, contiene le entrate e gli 
altri introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del 
bilancio – organi comunali e amministrazione, come pure le 
comunità locali.

Dal conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune 
città di Capodistria per l’anno 2012 scaturiscono i seguenti dati:

Entrate  
(introiti)  

in EURO

Spese  
(uscite)  

in EURO
A – bilancio delle entrate e 
delle spese 62.202.498 53.259.635

B – conto dei crediti finanziari 
e degli investimenti 73.962 –

C – conto finanziario – 2.000.000
Totale 62.276.460 55.259.635

La somma eccedente le entrate e gli altri introiti rispetto 
alle uscite e alle altre spese come da conto consuntivo per 
l’anno 2012, ammonta a 7.016.825 EURO.

Fanno parte integrante della delibera del conto consuntivo 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l’anno 2012, gli allegati contenenti i dati dettagliati sulle entrate 
accertate e sulle spese impegnate, come da conto consuntivo 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l’anno 2012, che sono stati iscritti nel bilancio delle entrate e 
delle spese, nel rendiconto dei residui attivi e passivi e nel 
rendiconto finanziario.

Articolo 3
Il conto consuntivo del piano finanziario della Comunità 

locale di Ancarano non viene approvato dato che il detto piano 
non è conforme al bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2012.

Articolo 4
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio 

di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2012 
anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capo-
distria, nei seguenti importi:

– Saldo del Fondo di riserva in data 
1. 1. 2012 22.304,90 EURO

– Riversamento nel Fondo di riserva 
nell’anno 2012 45.000,00 EURO

– Risorse complessive del Fondo di 
riserva 67.304,90 EURO

– Mezzi del Fondo di riserva utilizzati –
– Saldo del Fondo di riserva in data 

31. 12. 2012 67.304,90 EURO.

Articolo 5
La delibera sull’approvazione del conto consuntivo del 

bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l’anno 2012 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Re-
pubblica di Slovenia ed ha effetto a partire dal giorno della 
pubblicazione.

N. 410-167/2011
Capodistria, 18 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

1579. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje 
določenih javnih parkirišč« v Obrtniški ulici

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

R A Z G L A Š A M 
S K L E P

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« v Obrtniški ulici

Št. 371-154/2013
Koper, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski 
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne 
objave, št. 45/01, in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 18. 4. 2013 sprejel 

S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč« v Obrtniški ulici

1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih 

javnih parkirišč« se uvede na javnem parkirišču Obrtniške ulice 
v Šalari, ki predstavlja javno dobro s parcelno. št. 6508/1 in 
6509/1, obe k.o. Semedela.

2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti krat-

kotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih 
objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše 
parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v 
bližini parkirišča.

3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski 

javni službi« upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med 
drugim določi:

– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na 
parkirni avtomatiki;

– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 
60 minut;
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– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potre-
be poslovnih subjektov.

Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s 
katerim bodo doseženi cilji iz 2. točke tega sklepa in pokritje 
stroškov javne službe.

4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se 

javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, 
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka 
javnih naročil.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-154/2013
Koper, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la 
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
L A   D E L I B E R A 

sull’introduzione del servizio pubblico “gestione 
di determinati parcheggi pubblici” situati  

in Via degli artigiani

N. 371-154/2013
Capodistria, 19 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico eco-
nomico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi 
pubblici” (Bollettino uff., n. 45/01 e Gazzetta uff. della RS, 
n. 1/2012) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Co-
mune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
18 aprile 2013, ha approvato la seguente

D E L I B E R A 
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione 

di determinati parcheggi pubblici” situati  
in Via degli artigiani

1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facolta-

tivo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa il 
parcheggio in Via degli artigiani a Salara, il quale costituisce 
bene pubblico, comprendente le particelle catastali n. 6508/1 
e 6509/1, entrambe del c.c. di Semedella.

2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obietti-

vo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed 
amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate 
vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli de-

stinati alle necessità delle attività aziendali operanti presso 
zone contigue.

3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio 

pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati 
parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:

– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle ma-
cchine;

– la fruizione gratuita del parcheggio quando questa non 
supera i 60 minuti;

– la possibilità di abbonamento parcheggio per le attività 
aziendali.

Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di 
parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli 
obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla co-
pertura delle spese del servizio pubblico.

4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro 

il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in 
oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle 
attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi 
ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per 
bandi pubblici.

5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 371-154/2013
Capodistria, 18 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

1580. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje 
določenih javnih parkirišč« v centru Hrvatinov

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
S K L E P

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« v centru Hrvatinov

Št. 371-153/2013
Koper, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper 

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski 
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne 
objave, št. 45/01, in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 39/03, 
ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 18. 4. 2013 sprejel 
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S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč« v centru Hrvatinov

1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje dolo-

čenih javnih parkirišč« se uvede na javnem parkirišču v 
centru naselja Hrvatini, ki predstavlja javno dobro s parcelno 
št. 1902/1, k.o. Hribi.

2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti krat-

kotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih 
objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za 
daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam su-
bjektov v bližini parkirišča.

3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospo-

darski javni službi« upravljanje določenih javnih parkirišč« 
župan med drugim določi:

– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil 
na parkirni avtomatiki;

– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 
60 minut;

– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za po-
trebe poslovnih subjektov.

Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, 
s katerim bodo doseženi cilji iz 2. točke tega sklepa in pokri-
tje stroškov javne službe.

4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se 

javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, 
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka 
javnih naročil.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-153/2013
Koper, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gaz-
zetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
L A   D E L I B E R A

sull’introduzione del servizio pubblico “gestione 
di determinati parcheggi pubblici” situati  

nel centro di Crevatini

N. 371-153/2013
Capodistria, 19 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico eco-
nomico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi 
pubblici” (Bollettino uff., n. 45/01 e Gazzetta uff. della RS, 
n. 1/2012) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Co-
mune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
18 aprile 2013, ha approvato la seguente

D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione 

di determinati parcheggi pubblici” situati  
nel centro di Crevatini

1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facolta-

tivo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa il 
parcheggio nel centro di Crevatini, il quale costituisce bene 
pubblico, comprendete la particella catastale n. 1902/1, del 
c.c. di Hribi.

2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo 

quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed 
amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate 
vicinanze, oltre a consentire soste prolungate ai veicoli de-
stinati alle necessità delle attività aziendali operanti presso 
zone contigue.

3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio 

pubblico economico locale facoltativo “gestione di determi-
nati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:

– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle 
macchine;

– la fruizione gratuita del parcheggio quando questa 
non supera i 60 minuti;

– la possibilità di abbonamento parcheggio per le 
attività aziendali.

Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di 
parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli 
obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla 
copertura delle spese del servizio pubblico.

4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, 

entro il termine che consente l’introduzione del servizio 
pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà 
munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei ter-
mini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento 
di concorso per bandi pubblici.

5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno su-

ccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 371-153/2013
Capodistria, 18 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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1581. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena

Št. 478-22/2011
Koper, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 
23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US in 
57/12) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. 4. 
2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnini s parc. št. 3886/1, k.o. Bertoki, nepre-

mičnini s parc. št. 1305/4, k.o. Gažon, nepremičnini s parc. 
št. 401/4, k.o. Gradin, nepremičninam s parc. št. 1899/2, 
1899/3, k.o. Hribi, nepremičninam s parc. št. 231/4, 167/4, 
4584/10, k.o. Semedela, nepremičnini s parc. št. 481/3, k.o. 
Vanganel, nepremičninam s parc. št. 498/20, 498/21, 498/22, 
498/23, 498/24, k.o. Zazid, se odvzame status javnega dobra 
lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-22/2011
Koper, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
L A D E L I B E R A

sulla dismissione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-22/2011
Capodistria, 19 aprile 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale 
(G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS – testo unico ufficiale 2, 27/08 
– decisione della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), 
per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune 
città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/0, 29/03 e G.U. della 
RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della 
Legge sulla costruzione dei fabbricati (102/04-ZGO-1-testo 
unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – decisione della CC, 93/05, 
120/06 – decisione della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
62/10 – rett., 20/11 – decisione della CC e 57/12), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
18 aprile 2013 ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile 
insistente sulla particella n. 3886/1, c.c. di Bertocchi, il bene 
immobile insistente sulla particella n. 1305/4, c.c. di Gažon, il 
bene immobile insistente sulla particella n. 401/4, c.c. di Gra-
din, i beni immobili insistenti sulle particelle n. 1899/2, 1899/3, 
c.c. di Hrib, i beni immobili insistenti sulle particelle n. 231/4, 
167/4, 4584/10, c.c. di Semedella, il bene immobile insistente 
sulla particella n. 481/3, c.c. di Vanganello e i beni immobili 
insistenti sulle particelle n. 498/20, 498/21, 498/22, 498/23, 
498/24, c.c. di Zazid.

II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene 

pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione 
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente 
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione 
dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rile-
vanza locale.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-22/2011
Capodistria, 18 aprile 2013

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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KRŠKO

1582. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki 
Savi na območju akumulacijskega bazena 
hidroelektrarne Krško

Na podlagi zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV 
Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), zakona o vodah 
(ZV-1 Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08 
in 57/12), zakona o prekrških (ZP-1 – UPB8 Uradni list RS, 
št. 29/11, 43/11 in 21/13), 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 
57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 
25. seji, dne 25. 4. 2013, sprejel

O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savi  

na območju akumulacijskega bazena 
hidroelektrarne Krško

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa na območju Občine Krško, na območ-

ju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško (v nadaljeva-
nju: HE Krško) na reki Savi, od meje med občinama Sevnica in 
Krško do jezovne zgradbe HE Krško plovbni režim, z namenom 
zagotoviti varnost plovbe ob izvajanju gospodarskih, turističnih, 
športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter po-
speševanja njihovega razvoja.

(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, 

kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in 
rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda 
in drugih izjemnih razmer,

– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih 

mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišč oziroma vstopno izsto-

pnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, nepri-

mernega časa ali nevarnih razmer in
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega ži-

vljenja in okolja.
(3) Občina Krško in koncesionar s hidroelektrarnama 

gorvodno in dolvodno od plovbnega območja ter z upravljav-
cem vodotoka na akumulacijskem bazenu HE Krško skleneta 
poseben sporazum o pravilih medsebojnega obveščanja, o 
načinu obveščanja uporabnikov plovnega območja ob pojavu 
visokih voda ali pojavu izredne denivelacije gladine vodotoka, 
o spremljanju in odstranjevanju plavja, o nalaganju sedimentov 
in premeščanju plitvin, o obratovanju in vzdrževanju hidroelek-
trarn in o usklajevanju drugih ukrepov v izrednih razmerah, ko 
je potrebno omejiti ali prepovedati plovbo.

2. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kakor 

izrazi uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.

II. PLOVBNO OBMOČJE

3. člen
(1) Plovbno območje celinskih voda po tem odloku 

je reka Sava na območju akumulacijskega bazena HE Kr-

ško, na območju Občine Krško, ki zajema območje od meje 
med občinama Krško in Sevnica do kamnoloma Gunte, in 
sicer do navidezne črte med mejnima točkama plovbne-
ga območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save 
(X: 537463,686489; Y: 92879,767361) in na levem bregu reke 
Save (X: 537597,036756; Y: 92944,458116). Na ostalih delih 
celinske vode akumulacijskega bazena HE Krško je plovba pre-
povedana. Območja prepovedi plovbe koncesionar ustrezno 
označi s predpisanimi znaki za prepoved plovbe.

(2) Orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba, je 
določen v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

4. člen
(1) V plovbnem območju iz prejšnjega člena je plovba do-

voljena s čolni na vesla, z jadrnicami, rafti, športnimi veslaškimi 
čolni, jadralnimi deskami, splavi in pedalini. Plovba se izvaja 
z doslednim spoštovanjem pravil plovbe. V primeru izvaja-
nja ribiških in drugih dovoljenih dejavnosti (ribiška in športna 
tekmovanja, turistične prireditve, ipd.) je potrebno spoštovati 
začasne omejitve plovbe oziroma izvajati plovbo na način, da 
te dejavnosti niso motene in se lahko prosto izvajajo.

(2) Plovba na plovbnem območju je v obdobju normalnih 
plovnih razmer dovoljena plovilom z dolžino manjšo od 24 m, 
največjo širino 5,05 m in največjim ugrezom do 1,4 m. Konce-
sionar lahko izjemoma za izvajanje javnih potniških in turističnih 
prevozov ter športnih in drugih prireditev, po predhodni preveri-
tvi ustreznosti plovnih karakteristik plovila s plovnimi omejitvami 
plovbnega območja, s posebnim dovoljenjem dovoli tudi plovbo 
večjih plovil od predpisanih. V primeru nevarnosti naraslih voda 
in drugih izjemnih razmer, koncesionar plovbnega območja na 
predpisan način omeji plovbo plovilom določene velikosti ali v 
primeru višje sile in splošne nevarnosti za varnost plovbe pre-
pove plovbo vsem plovilom na plovbnem območju.

(3) Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku 
mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti 
plovilo z vode.

III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJE  
S PRISTANIŠČEMA IN VSTOPNO IZSTOPNIMA MESTOMA

5. člen
(1) Opravljanje nalog skrbnika plovbnega območja, ki ob-

sega skrb za varnost plovbe na plovbnem območju, operativna 
opravila pri izvajanju nadzora stanja plovbnega območja in vse 
ostale upravne naloge skrbnika ter upravljanje s pristaniščema 
in vstopno izstopnima mestoma je izbirna lokalna gospodarska 
javna služba, za katero se podeli koncesija.

(2) Pravice in obveznosti koncesionarja, koncedenta in 
uporabnikov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, ob-
seg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s koncesijo 
bo določal poseben koncesijski akt (odlok).

(3) Koncesionar v okviru svojih nalog skrbnika plovb-
nega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na 
plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti 
za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru 
pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE Krško in izvajalca 
gospodarske javne službe, ki sta odgovorna za vzdrževanje 
vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu oziroma koncesijski 
pogodbi ter upravljavca vodotokov. Če ovira ogroža varnost 
plovbe, koncesionar lahko omeji ali prepove plovbo.

(4) Koncesionar zagotovi označitev območja prepovedi 
plovbe in druga območja, kjer je plovba omejena (ribja drstišča, 
gnezdišča ptic, območja prireditev, ipd). Označbo plovbnega 
območja z območji prepovedi in omejitve plovbe, koncesionar 
pregledno prikaže na opozorilno-informacijskih tablah, ki jih 
postavi v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih na dobro 
vidnih mestih.

(5) Koncesionar v namen preprečevanja plovbnih nezgod, 
s sodelovanjem civilne zaščite, policije in drugih pristojnih dr-
žavnih organov ter s hidroelektrarnama gorvodno in dolvodno 
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od plovbnega območja ter upravljavcem vodotoka na območju 
akumulacijskega bazena, sprejme načrt ukrepov v primeru 
plovbnih nesreč, s katerim predpiše način obveščanja in ukre-
panja pri reševanju ob nesrečah plovil in drugih nesrečnih 
dogodkih, v katerih je ogroženo človeško življenje ali naravno 
okolje na plovbnem območju ter določi ustrezne tehnične in 
organizacijske ukrepe za fizično preprečevanje plovilom, da bi 
lahko zaplula v cono pred prelivnimi polji hidroelektrarne, kjer 
je plovba strogo prepovedana.

(6) Na opozorilno-informacijskih tablah koncesionar pre-
gledno predstavi tudi vse pomembnejše informacije v zvezi 
s pravili plovbe, predpisane ukrepe, s katerimi se preprečuje 
možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic 
zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi telesi površinskih 
voda in klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče 
na plovbnem območju ter objavi dnevne informacije o stanju 
plovbnega območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, ome-
jitve ali prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev, ipd.).

(7) Koncesionar določi posebno lokacijo za mehanično, 
toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora po prehodu 
plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode pred spla-
vitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila.

(8) Koncesionar lahko izvajanje operativnih opravil v zvezi 
z označevanjem, vzdrževanjem in izvajanjem nadzora stanja 
plovbnega območja ter drugih opravil v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti plovbe in ohranjanja okolja ter obveščanja, s pogodbo 
prepusti drugemu ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

(9) Občinska uprava o izboru koncesionarja po tem od-
loku obvesti koncesionarja HE Krško in upravljavca vodotoka 
oziroma izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vod-
nih in priobalnih zemljišč na plovbnem območju.

IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON

6. člen
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez mo-

tornega pogona kot so:
– splavi,
– čolni na vesla,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske in
– pedalini.
(2) Državni organi in pristojne javne službe ter poobla-

ščene organizacije iz 15. člena tega odloka, lahko pri izvajanju 
službenih nalog in intervencijskih dejavnosti na plovbnem ob-
močju uporabljajo tudi plovila na motorni pogon.

V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA

7. člen
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta 

pristanišči in vstopno izstopni mesti (lokaciji sta grafično opre-
deljeni v prilogi):

– pristanišče in vstopno izstopno mesto Gunte 
(X: 536504,16; Y: 93748,14 in X: 536488,12, Y: 93752,4),

– pristanišče in vstopno izstopno mesto Rožno 
(X: 533926,3, Y: 94153,03).

(2) Koncesionar skladno z določili zakonodaje o vodah in 
graditvi objektov ter upoštevaje usmeritve pristojnih državnih 
organov uredi pristanišča oziroma vstopno izstopna mesta in 
zagotovi pogoje iz prvega odstavka 16. člena veljavnega Za-
kona o plovbi po celinskih vodah ter pridobi soglasje Uprave 
Republike Slovenije za pomorstvo iz 10. člena tega zakona.

(3) Koncesionar zanje pridobi tudi soglasje koncesionarja 
HE Krško in izvajalca gospodarske javne službe.

(4) Za poseg na vodno in priobalno zemljišče mora kon-
cesionar pridobiti tudi vodno soglasje.

(5) Pristanišča in vstopno izstopna mesta ter vsa infra-
struktura, ki se nanje navezuje (poti in dostopi, infrastruktura 
za obiskovalce, lokali in drugi objekti) morajo biti umeščeni v 
prostor tako, da se pri tem ne posega v območja nadomestnih 
habitatov. Pri tem je potrebno ohraniti tudi ostalo drevesno 
vegetacijo.

(6) Gradbena dela za izgradnjo pristanišč in vstopno 
izstopnih mest se izvajajo tako, da so pri tem brežine in vodni 
ekosistem čim manj prizadeti. Brežine se lahko urejajo le so-
naravno z uporabo lesa in kamna.

(7) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno v celoti 
upoštevati vsebino Naravovarstvenih smernic za državni loka-
cijski načrt za hidroelektrarno Krško, v katerih je podana vsebina 
za področje ohranjanje narave (naloga št. 3-III-2/3-O-04/SS,VJ, 
april 2004).

(8) Globina ter urejenost pristanišč in vstopno izstopnih 
mest morata omogočiti varno vplutje in izplutje vseh na plovb-
nem območju dovoljenih plovil, varno izkrcanje oseb in tovora 
ter varen privez plovil.

8. člen
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti 

dovoljenje, ki ga izda koncesionar plovilu za prevoz oseb in 
blaga, ki ima dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. Izda 
se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.

(2) Za dovoljenje uporabnik pristanišča plača pristojbino, 
ki jo določi Občinski svet Občine Krško s sklepom. Uporaba 
priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe.

(3) S pridobivanjem pristojbin se zagotovijo sredstva za 
redno vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest.

9. člen
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem ob-

močju, ne plačujejo čolni, ki se uporabljajo za: nadzorno-čuvaj-
ske in druge upravne namene, iskanje, reševanje in nudenje 
zdravniške pomoči, izvajanje ribiških varstveno-gojitvenih nalog 
in drugih nalog s področja varovanja narave, vzdrževanja vodo-
toka, pristanišč in vstopno-izstopnih mest, izvajanja koncesije 
za HE Krško ter za izvajanje humanitarnih, kulturnih, športnih 
in drugih dejavnosti, ki izvajajo različne aktivnosti v javno korist.

10. člen
Za športne veslaške čolne in druga neregistrirana plovila 

ni stalnih privezov in se morajo po končani plovbi umakniti na 
obalo. Za plovila, ki so nesposobna za plovbo, uporaba prive-
znih mest v pristanišču ni dovoljena.

VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČ IN VSTOPNO IZSTOPNIH 
MEST

11. člen
(1) Naloge upravljanja pristanišč in vstopno izstopnih 

mest v skladu s 5. členom tega odloka izvaja koncesionar.
(2) Upravljanje obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih 

mest;
– dolžnost označitve pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in 

izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen 
privez plovil;

– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali 
lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju;

– izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti 
plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih 
vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih 
voda;

– zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanič-
no, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po 
prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, 
mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;
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– izvajanje operativnih nalog skrbnika;
– izdajanje dovoljenj za prevoz oseb in blaga in
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Koncesionar podrobneje določi red v pristaniščih in 

vstopno izstopnih mestih ter določi pogoje in način koriščenja 
pristaniških storitev.

VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA

12. člen
Plovba na plovbnem območju je dovoljena celo leto v 

dnevnem času od vzhoda do zahoda sonca.

13. člen
(1) Plovba izven dnevnega časa je dovoljena v času pri-

reditev na podlagi dovoljenja koncesionarja, določenega s tem 
odlokom in soglasja koncesionarja HE Krško.

(2) V času prireditve je na delu plovbnega območja, ki ga 
koncesionar določi za prireditev, dovoljena plovba zgolj plovi-
lom, ki so vezana na izvajanje prireditve. Koncesionar določi 
oziroma potrdi čas prireditve in plovbno območje namenjeno 
prireditvi.

(3) V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana skladno z 
zakonodajo o sladkovodnem ribištvu, je plovba dovoljena le, če 
s tem soglaša organizator ribiškega tekmovanja, kar navede v 
vlogi, ki jo najmanj 30 dni pred nameravano izvedbo ribiškega 
tekmovanja vloži pri koncesionarju, ki najkasneje v štirinajstih 
dneh določi območje in čas omejitve plovbe, v katerem plovba 
ni dovoljena oziroma je dovoljena le določenim plovilom, o 
čemer istočasno obvesti tudi uporabnike plovbnega območja.

VIII. PREPOVEDI PLOVBE

14. člen
(1) Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove 

koncesionar na lastno pobudo ali na zahtevo upravljavca vodo-
toka ter koncesionarja HE Krško, zaradi vzdrževanja priobalne-
ga zemljišča in vodotoka, večje denivelacije vodne gladine (tudi 
v času rednega obratovanja) in vzdrževalnih del na HE Krško 
ter iz drugih utemeljenih razlogov, v kolikor lahko negativno 
vplivajo na varnost plovbe.

(2) Plovba je prepovedana v času povišanih rečnih pre-
tokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda 
preliva preko prelivnih polj HE Krško ter v primeru prisotnosti 
plavja.

(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe konce-
sionar objavi na krajevno običajen način in na spletni strani 
Občine Krško.

(4) Ustavljanje in sidranje plovil na mestih, kjer je lahko 
ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na oko-
lje ali naravne vrednote, ter vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov 
izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest, razen 
v primeru nastopa višje sile ali drugih izrednih razmer nevarnih 
za plovbo, ni dovoljeno. Koncesionar s predpisanimi znaki 
označi območja prepovedi ustavljanja in sidranja plovil.

(5) Plovba je zaradi zavarovanja ribjih drstišč prepove-
dana v času od začetka februarja do konca junija v plovbnem 
območju v oddaljenosti najmanj 30 m od izlivnih delov pritokov, 
in sicer na levem bregu Blanščica, Svetinjščica, Žekovec, Ško-
cjanski potok, Presladolski potok, Medvedov graben, Leskovški 
potok in potok Brestanica ter na desnem bregu Štegina, Pijav-
ški potok in Ledinski graben.

(6) Zavarovana območja oziroma mesta, kjer je plovba 
prepovedana v skladu s prejšnjim odstavkom, koncesionar 
ustrezno označi z opozorilnimi tablami. V pristanišču Rožno 
morajo biti trajno nameščene opozorilne table glede drsti rib 
na katerih so navedene časovne in prostorske prepovedi 
in omejitve plovbe v bližini izlivnega dela Presladolskega 
potoka.

(7) Na desnem bregu reke Save na odseku od izliva po-
toka Štegine do Penka je v času ribiškega tekmovanja plovba 
omejena na območje izven 30 metrskega pasu ob desnem 
bregu akumulacije.

15. člen
Omejitve in prepovedi, ki se nanašajo na izplutje in 

pristajanje izven določenih mest, plutje izven plovbnega ob-
močja, dovoljenega časa ter ob razmerah, ki ne omogočajo 
varne plovbe, ne veljajo za službene oziroma intervencijske 
vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko 
plovilo koncesionarja HE Krško in koncesionarja HE Blanca 
ter upravljavca vodotoka, druga reševalna plovila oziroma 
plovila za zaščito, reševanje in pomoč, plovilo za izvajanje 
strokovnih raziskav (vzorčenje rib itd.), plovilo ribiškega ču-
vaja ter plovilo upravljavcev lovišča za izvajanje nalog javne 
službe v skladu z določili veljavnega Zakona o divjadi in 
lovstvu.

IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE 
PRIREDITVE

16. člen
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacij-

ske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil 
(v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na 
plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje upravnega organa 
v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.

(2) Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno 
območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in 
določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni 
dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je 
določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni 
prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prire-
ditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale 
potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ. Za 
prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje konce-
sionarja po tem odloku, koncesionarja HE Krško in Zavoda za 
ribištvo Slovenije. Za prireditev pri kateri se presega splošna 
raba voda, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, 
predpisano z zakonodajo o vodah.

(3) Za športno rekreacijske in turistične prireditve, s kate-
rimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, mora organi-
zator prireditve pridobiti vodno soglasje.

X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL

17. člen
(1) Javni prevoz oseb je dovoljeno izvajati le s plovili, ki so 

za ta namen registrirana pri pristojni upravni enoti. Javni prevoz 
oseb se opravlja kot javni prevoz v prosti plovbi.

(2) V pristaniščih je na podlagi dovoljenja pristojne uprav-
ne enote v skladu z veljavnimi predpisi dovoljeno izvajati dejav-
nost dnevnega izposojanja oziroma oddajanja plovil namenje-
nih za šport in razvedrilo. Na vidnem mestu mora biti izobešeno 
navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. 
Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko pred-
pisane pogoje za upravljanje s plovilom.

XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA 
ŽIVLJENJA IN OKOLJA

18. člen
(1) Upravljavec plovila na plovbnem območju mora ravnati 

skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih 
določa zakon in drugi predpisi.

(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan 
pridobiti podatke o pretoku reke Save, o čigar velikosti redno, 
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preko svetovnega spleta in na krajevno običajen način, ob vsa-
ki njegovi spremembi javno obveščata koncesionar HE Krško 
in koncesionar po tem odloku.

19. člen
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba 

tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali poto-
pitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega 
zemljišča.

(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odme-
tavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemij-
skih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo 
življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo 
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.

(3) Plovila se lahko dvignejo iz vode ali splavijo v plovbno 
območje le v pristanišču oziroma vstopno izstopnemu mestu 
pod pogojem, da imetnik plovila pred splavitvijo plovilo in vozilo 
ali prikolico za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja para-
zitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi 
telesi površinskih voda, ustrezno očisti.

(4) Toplotno čiščenje plovila se izvede z najmanj tri minu-
tnim neprestanim čiščenjem določene površine plovila s paro, 
kemično čiščenje pa z večkratnim, najmanj dve minutnim po-
makanjem v razkužilu iz najmanj 50 odstotne raztopine etanola 
in vode. Očisti se zunanja stran in vsi notranji prostori plovila, 
kjer se lahko zadržuje voda.

XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL 
TER PLAVAJOČIH NAPRAV

20. člen
Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se naha-

jajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali 
nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti 
sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, gasilcev 
ali drugih pooblaščenih reševalcev, so dolžni odstopiti svoja 
plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno 
usposobljene za upravljanje plovil.

21. člen
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele 

ali tovor) mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne 
odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove 
stroške odstrani koncesionar. Koncesionar mora ukrepati tudi 
v primeru, kadar potopljena stvar predstavlja neposredno ne-
varnost za človeško življenje, plovbo in okolje, njen lastnik pa 
ni znan.

22. člen
Na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč 

in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora ni dovolje-
no shranjevanje in vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).

XIII. NADZOR

23. člen
Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka izvaja 

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občin-
skih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica.

XIV. FINANCIRANJE

24. člen
Izbirna gospodarska javna služba se financira iz pro-

računa Občine Krško in s pristojbino za privez, ki jo pobira 
koncesionar. Pristojbina se določi s sklepom Občinskega sveta 
Občine Krško.

XV. KAZENSKE DOLOČBE

25. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
opravlja samostojno dejavnost, če:

1. upravlja plovilo izven dovoljenih dimenzij, če upravlja 
s plovilom brez posebnega dovoljenja za plovbo večjih plovil 
in če upravlja plovilo v primeru omejitev ali prepovedi plovbe 
(drugi odstavek 4. člena tega odloka);

2. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagoto-
vljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani 
plovila z vode (tretji odstavek 4. člena tega odloka);

3. uporablja plovilo na motorni pogon ali če kot državni 
organ, pristojna javna služba ali pooblaščena organizacija iz 
15. člena tega odloka uporablja plovilo na motorni pogon izven 
izvajanja službenih nalog in intervencijskih dejavnosti (prvi in 
drugi odstavek 6. člena tega odloka);

4. ne pridobi dovoljenja (prvi odstavek 8. člena tega 
odloka);

5. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega 
odloka);

6. v času prireditve pluje izven dnevnega časa brez dovo-
ljenja koncesionarja, v času prireditve pluje na delu plovbnega 
območja, ki ga je koncesionar določil za prireditev pa plovilo ni 
vezano na izvajanje prireditve in v času ribiških tekmovanj pluje 
v območju, določenem za ribiško tekmovanje (prvi, drugi in tretji 
odstavek 13. člena tega odloka);

7. pluje v nasprotju s prepovedjo plovbe, ki jo poda kon-
cesionar; pluje v času povečanih rečnih pretokov oziroma v 
neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti plavja; 
se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena var-
nost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne 
vrednote; vkrca ali izkrca potnike izven urejenih pristanišč ozi-
roma vstopno izstopnih mest; od začetka februarja do konca 
junija pluje v plovbnem območju v oddaljenosti manj kot 30 m 
od izlivnih delov pritokov, in sicer na levem bregu Blanščica, 
Svetinjščica, Žekovec, Škocjanski potok, Presladolski potok, 
Medvedov graben, Leskovški potok in potok Brestanica ter na 
desnem bregu Štegina, Pijavški potok in Ledinski graben; na 
desnem bregu reke Save na odseku od izliva potoka Štegine 
do Penka v času ribiškega tekmovanja pluje v območju znotraj 
30 metrskega pasu ob desnem bregu akumulacije (prvi, drugi, 
četrti, peti in sedmi odstavek 14. člena tega odloka);

8. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja uprav-
nega organa in predhodnega soglasja koncesionarja po tem 
odloku, koncesionarja HE Krško ter Zavoda za ribištvo Slove-
nije; za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne 
pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo 
o vodah; in za športno rekreacijske ter turistične prireditve, s 
katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, ne pridobi 
vodnega soglasja (prvi, drugi in tretji odstavek 16. člena tega 
odloka);

9. v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom za-
držuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi odstavek 
16. člena tega odloka);

10. izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana 
za ta namen; brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje 
oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo (prvi 
in drugi odstavek 17. člena tega odloka);

11. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in 
snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile 
onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, 
odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, 
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih 
lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in 
naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje 
izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila 
pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi pre-
prečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med 
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različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti 
(prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena tega odloka);

12. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) 
na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in 
izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (22. člen 
tega odloka).

(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

26. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. upravlja plovilo izven dovoljenih dimenzij, če upravlja 

s plovilom brez posebnega dovoljenja za plovbo večjih plovil 
in če upravlja plovilo v primeru omejitev ali prepovedi plovbe 
(drugi odstavek 4. člena tega odloka);

2. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagoto-
vljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani 
plovila z vode (tretji odstavek 4. člena tega odloka);

3. uporablja plovilo na motorni pogon ali če kot državni 
organ, pristojna javna služba ali pooblaščena organizacija iz 
15. člena tega odloka uporablja plovilo na motorni pogon izven 
izvajanja službenih nalog in intervencijskih dejavnosti (prvi in 
drugi odstavek 6. člena tega odloka);

4. ne pridobi dovoljenja (prvi odstavek 8. člena tega 
odloka).

27. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega 

odloka);
2. v času prireditve pluje izven dnevnega časa brez dovo-

ljenja koncesionarja, v času prireditve pluje na delu plovbnega 
območja, ki ga je koncesionar določil za prireditev pa plovilo ni 
vezano na izvajanje prireditve in v času ribiških tekmovanj pluje 
v območju, določenem za ribiško tekmovanje (prvi, drugi in tretji 
odstavek 13. člena tega odloka);

3. pluje v nasprotju s prepovedjo plovbe, ki jo poda kon-
cesionar; pluje v času povečanih rečnih pretokov oziroma v 
neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti plavja; 
se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena var-
nost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne 
vrednote, vkrca ali izkrca potnike izven urejenih pristanišč ozi-
roma vstopno izstopnih mest; od začetka februarja do konca 
junija pluje v plovbnem območju v oddaljenosti manj kot 30 m 
od izlivnih delov pritokov, in sicer na levem bregu Blanščica, 
Svetinjščica, Žekovec, Škocjanski potok, Presladolski potok, 
Medvedov graben, Leskovški potok in potok Brestanica ter na 
desnem bregu Štegina, Pijavški potok in Ledinski graben; na 
desnem bregu reke Save na odseku od izliva potoka Štegine 
do Penka v času ribiškega tekmovanja pluje v območju znotraj 
30 metrskega pasu ob desnem bregu akumulacije (prvi, drugi, 
četrti, peti in sedmi odstavek 14. člena tega odloka);

4. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja uprav-
nega organa in predhodnega soglasja koncesionarja po tem 
odloku, koncesionarja HE Krško ter Zavoda za ribištvo Slove-
nije; za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne 
pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo 
o vodah; in za športno rekreacijske ter turistične prireditve s, 
katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, ne pridobi 
vodnega soglasja (prvi, drugi in tretji odstavek 16. člena tega 
odloka);

5. v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom za-
držuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi odstavek 
16. člena tega odloka);

6. izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana za 
ta namen; brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje 
oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo (prvi 
in drugi odstavek 17. člena tega odloka);

7. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in 
snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile 
onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, 

odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, 
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih 
lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in 
naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje 
izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila 
pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi pre-
prečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med 
različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti 
(prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena tega odloka);

8. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) 
na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in 
izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (22. člen 
tega odloka).

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(1) Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno izstopnih 

mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi 
za plovila.

(2) Za uporabo začasnih privezov uporabniki plačujejo 
pristojbino, ki jo s sklepom določi Občinski svet Občine Krško.

(3) Pri določanju plovbnega režima za promet s plovili 
brez motornega pogona, se ob upoštevanju pogojev, ki jih na-
rekujejo naravne danosti in druge omejitve v prostoru, zagotovi 
ustrezen plovbni režim, ki bo omogočal varno plovbo vseh, na 
plovbnem območju dovoljenih plovil, tudi v primeru sprejema 
vladne uredbe, sprejete v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
bo dovoljevala promet s plovili na motorni pogon na območju 
akumulacijskega bazena HE Krško.

(4) Pri določanju javnega prevoza stvari v primeru sprejema 
vladne uredbe, sprejete v skladu z veljavno zakonodajo, je javni 
prevoz stvari s plovili dovoljen v skladu s 17. členom tega odloka.

(5) Ob formiranju novih drstišč fitofilnih vrst rib ali, če se 
ugotovijo negativni vplivi na drstišča oziroma populacije ribjih 
vrst, koncesionar lahko spremeni ali omeji odsek, obdobje do-
voljene plovbe, pogoje plovbe ter vrste in tipe plovil.

(6) Po sprejetju tega odloka in odloka občine Sevnica, ki 
bo urejal plovbni režim do mejne točke med obema občinama, 
se plovbni režim ob meji med občino Krško in občino Sevnica 
zaradi lažje uporabe plovbnega območja s strani uporabnikov 
uredi s skupnim aktom.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2012-O501
Krško, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

1583. Sklep o začetku postopka priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za Center zelene rasti Berkana

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.), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 in 
109/12), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena statuta Občine Krško (Urad-
ni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 
in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 25. seji, dne 
25. 4. 2013, sprejel
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S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za Center 
zelene rasti Berkana

1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
(v nadaljevanju: OPPN)

Podjetje Nova Genesis d.o.o., Brezje pri Senušah 22, 
8273 Leskovec pri Krškem namerava na parceli 1390/3, 
k.o. Senuše, zgraditi izobraževalno kmetijo Center zelene 
rasti Berkana (v nadaljnjem besedilu: Center). Osnovni na-
men Centra je izobraževanje na področju trajnostnega razvoja 
kmetijstva. Center je zasnovan kot učni poligon za praktično 
aplikacijo trajnostnih principov kmetijstva, tako za zaintere-
sirano javnost, kmete kot osnovne in srednje šole ter tujce, 
zato je poleg predavalnic predvidena tudi možnost prenočišč. 
Objekti Centra bodo zgrajeni po načelih trajnostnega razvoja, 
pri projektiranju bodo uporabljeni principi vitalne gradnje. Za 
navedeno je izdelana idejna zasnova (izdelalo podjetje Arhitelje 
d.o.o., Rimska cesta 22, Ljubljana), ki v zasnovi odstopa od 
določil veljavnega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 
15/05, 25/06, 77/08 in 74/10).

Za navedeno se na podlagi 55. člena, v povezavi z 4. od-
stavkom 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
(106/10 – popr.), 43/10-ZKZ-C in 57/12) in na podlagi 3. od-
stavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07), pristopa k izdelavi novega OPPN za območje pred-
videnega Centra.

Za izdelavo OPPN je izkazan investicijski interes, ki je 
skladen z Regionalnim razvojnim programom Posavje 2007 
– 2013, tako v programu gospodarstva (zeleno/sonaravno go-
spodarstvo) kot programu razvoja podeželja (nova oblika pod-
jetništva na podeželju) ter s strateškimi usmeritvami strategije 
razvoja turizma občine Krško (novi turistični trendi).

2.0 OBMOČJE OPPN
Območje OPPN se nahaja med naseljem Leskovec pri 

Krškem in Senuše, zahodno od vasi Brezje pri Senušah, na 
ravnem terenu, ki ga na jugovzhodu obdaja rahlo vzpet in 
gozdnat teren, na jugu pa potok Dol. Na območju je zgrajena 
stanovanjska hiša ter objekti, ki so bili namenjeni za proizvo-
dnjo in skladiščenje.

Območje OPPN se nanaša na naslednje parcele: 1390/3 
(del), 1357/3 (del), 1390/1 (del), 1357/4 (dostopna pot), 2209/4 
(dostopna pot), 1369/2, (dostopna pot), 2179/7 (cesta), 1359/2 
(del), 1391 (del), 1408 (del), 2209/1 (del), vse k.o. Senuše.

V postopku izdelave OPPN je možna sprememba obmo-
čja OPPN, kot posledica upoštevanja smernic za načrtovanje 
nosilcev urejanja prostora, vendar v skladu z občinskim pro-
storskim planom.

3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi pri-

kaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, idejne 
zasnove, investicijskih namer pobudnika OPPN in upoštevajoč 
smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamez-
ne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor 
se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne 
strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.

4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSA-
MEZNIH FAZ

Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal 
po naslednjem okvirnem terminskem planu:

Faza Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi OPPN april 2013
Osnutek OPPN za pridobitev smernic maj 2013
Pridobivanje smernic maj, junij 2013
Dopolnjen osnutek OPPN junij, julij 2013
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN avgust, september 2013
Priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN september 2013
Predlog OPPN za pridobitev mnenj september 2013
Pridobivanje mnenj september, oktober 2013
Usklajen predlog OPPN november 2013
Sprejem usklajenega predloga OPPN na seji OS november 2013
Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS december 2013

Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev 
nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v po-
stopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite 
presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo 
potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili 
zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.

5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načr-

tovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 
1000 Ljubljana,

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,

4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljublja-
na, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana),

6. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 
8000 Novo mesto,

7. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
8. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
9. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljub-

ljana,
10. Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
11. Krajevna skupnost Senuše, Senuše 51, 8273 Lesko-

vec pri Krškem.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te 
pridobi v postopku.
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Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav-
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice 
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh 
od prejema poziva.

6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem 

OPPN načrta zagotovi naročnik in investitor NOVA GENESIS 
d.o.o., Brezje pri Senušah 22, 8273 Leskovec pri Krškem; pri-
pravljavec je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca 
OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega 
načrtovanja, izbere in financira naročnik.

Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v 
skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem skle-
pom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. 
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne 
za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve 
in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni 
in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. 
V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi 
stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, 
opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS 
načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih izvodih) in 
digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.

7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani 
Občine Krško www.krsko.si.

Št. 3505-5/2012-O502
Krško, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LENDAVA

1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejetju lokacijskega načrta za območje 
Industrijska cona v Lendavi

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 17. člena 
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 
– popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine 
Lendava na 33. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 

lokacijskega načrta za območje Industrijska 
cona v Lendavi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska 
cona v Lendavi (Uradni list RS, št. 19/03).

2. člen
V 1. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, 

ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo 

poteka meje lokacijskega načrta zaradi skrajšanja bodoče 
industrijske ceste ob gradbeni parceli PO1 in skrajšanja 
tras načrtovane komunalne infrastrukture, ki je ob njej na-
črtovana.«

3. člen
V 2. členu se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»E – GRAFIČNI DEL – sprememba in dopolnitev lokacij-

skega načrta v severnem delu,
– načrt parcelacije,
– gospodarska javna infrastruktura.«

II. OBMOČJE OBDELAVE

4. člen
V 3. členu se na koncu besedila doda besedilo, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami se meja območja lo-

kacijskega načrta v severnem delu spremeni tako, da se iz 
območja opusti severni del parcele št. 823/3 k.o. Lendava. 
Potek nove meje je razviden iz grafičnega dela: »E – GRA-
FIČNI DEL – sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta v 
severnem delu.«

III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE 
OBMOČJA

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami in dopolnitvami se skrajša trasa indu-

strijske ceste in načrtovane trase komunalne infrastrukture 
ob gradbeni parceli PO1 tako, da je omogočen nemoten 
dostop do bodoče parcele in omogočeno komunalno opre-
mljanje.«

IV. KONČNE DOLOČBE

6. člen
V 16. členu se besedilo nadomesti z novim besedilom, 

ki se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka na območju, ki je izlo-

čeno iz območja lokacijskega načrta, veljajo določila Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list 
RS, št. 45/01 in 66/02).«

7. člen
Dosedanji 16., 17. in 18. člen postaneta 17., 18. in 19. člen.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 01503-0019/2002
Lendava, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.
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LJUBLJANA

1585. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, 
št. 33/13) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Enota
Cena 

brez DDV 
na enoto

Dodatek 
za povečanje 
energetske 

učinkovitosti na enoto

20 % DDV Končna cena 
z DDV na enoto

     
GOSPODINJSKI ODJEM     
     
za dobavljene količine     
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 48,2641 0,5000 9,7528 58,5169
 - za obračun tople potrošne vode 
   po vodomeru EUR/m3 3,2240 0,0300  0,6508  3,9048
     
za priključno moč     
 - za obračun po toplotnem števcu  
   in obračun po vodomeru  EUR/MW/leto 7.524,0085   1.504,8017  9.028,8102
      
     
NEGOSPODINJSKI ODJEM     
     
za dobavljene količine     
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 53,7351 0,5000 10,8470 65,0821
 - za obračun tople potrošne vode 
   po vodomeru  EUR/m3 3,5869  0,0300  0,7234  4,3403
     
za priključno moč     
 - za obračun po toplotnem števcu  
   in obračun po vodomeru  EUR/MW/leto 8.709,3515   1.741,8703  10.451,2218
      

V skladu s Spremembo Splošnih pogojev za dobavo in 
odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geograf-
sko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/12) 
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople 
vode pri obračunu po vodomeru določajo posredno na osnovi 
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po 
toplotnem števcu.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 29/13.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.

Ljubljana, dne 29. aprila 2013

Hrvoje Drašković l.r.
Direktor
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LJUTOMER

1586. Sklep št. 301 o dopustnosti širitve območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 45/1 k.o. Cven

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (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, 109/12) in 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09 in 7/11) 
je Občinski svet Občine Ljutomer na 17. redni seji dne 27. 3. 
2013 sprejel

S K L E P  št. 301
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 

na parc. št. 45/1 k.o. Cven

I.
Občinski svet Občine Ljutomer dovoljuje širitev območja 

stavbnih zemljišč na pobudo investitorja – lastnice zemljišč 
na parc. št. 45/1 k.o. Cven v velikosti 2.500 m², v delu kot je 
razvidno iz skice, ki je priloga tega sklepa.

II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje za namen 

izgradnje hleva za goveje pitance, ležeča silosa in lope za stro-
je, ki predstavljajo zaokrožitev obstoječe pozidave namenjeno 
opravljanju kmetijske dejavnosti.

III.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pri-

pravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo 
prostorsko izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju pozidave, s 
katero je območje širitve funkcionalno povezano.

IV.
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa 

območje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta 
sklep nanaša.

V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja dve leti od datuma objave.

Št. 032-/2013-10-470
Ljutomer, dne 27. marca 2013

Županja
Občine Ljutomer

mag. Olga Karba l.r.

SLOVENJ GRADEC

1587. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj 
Gradec; I. faza

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem 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, 109/12) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 
– uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Sta-
tuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 
– UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
24. redni seji dne 23. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec;  
I. faza

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza 
(v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje ureditveno območje 
OPPN, prostorske ureditve, pogoje za umestitev načrtovanih 
ureditev v prostor, pogoje za rešitve prometne in komunal-
ne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja in 
kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vplivno območje 
prostorske ureditve.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

Kartografski del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občin-

skega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve 
na širšem območju; M 1:2500

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem; M 1:500

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; 
M 1:2500

4. Zazidalna in ureditvena situacija; M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro; M 1:500

6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanja narave; M 1:500

7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom; M 1:500

8. Načrt parcelacije; M 1:500
9. Idejna zasnova predvidenega klubskega objekta; 

M 1:100.

3. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz Odloka o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih 
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), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj 
Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 
(Uradni list RS, št. 89/09).

2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost
7. seznam lastnikov parcel
8. spis postopka in sprejemanja akta.

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN in strokovne podlage je izdelalo projektivno pod-
jetje LM Projekti, Peter LOJEN, s.p., Velenje, pod številko 
projekta 2011/21 v juliju 2012.
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2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(opis prostorske ureditve)

Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi grad-
nja motokros proge ter gradnjo klubskega in pomožnih objek-
tov. Ob predvidenih objektih se izvede tudi pripadajoča prome-
tna infrastruktura, površine za mirujoči promet in pešce, pred-
videne priključitve na infrastrukturno omrežje ter vse potrebne 
rekonstrukcije infrastrukturnih objektov.

6. člen
(členitev ureditvenega območja)

Ureditveno območje OPPN obsega zemljiške parcele 
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.

3. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

7. člen
(ureditveno območje OPPN)

Lega
Lega ureditvenega območja je razvidna iz kartografskega 

dela OPPN – Območje podrobnega načrta z obstoječim parcel-
nim stanjem; M 1:500 (list št. 2).

Ureditveno območje OPPN se nahaja na severozahodne-
mu delu območja letališča Slovenj Gradec – v prostorski enoti 
R1 Letališče UN. Na severni in zahodni strani obravnavanega 
območja se nahaja travnik.

Trenutno se na obravnavanih parcelah ne nahaja grajena 
infrastruktura.

Meja
Meja območja OPPN poteka po robu in preko zemljišč 

s parc. št. 450/2 – del in 450/3, obe k.o. Šmartno pri Slovenj 
Gradcu, nadaljuje pot preko parcel 1067/2 in 1067/69, obe k.o. 
Dobrava, nadaljuje pot preko parcele 450/3 ter 450/1, obe k.o. 
Šmartno pri Slovenj Gradcu. Vse parcele se nahajajo v Mestni 
občini Slovenj Gradec.

Meja območja OPPN je razvidna iz kartografskega dela 
OPPN – Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem; M 1:500 (list št. 2), ki je sestavni del opisa poteka 
meje OPPN.

Površina
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 2,90 ha.

8. člen
(trajne in začasne ureditve)

Trajne in začasne ureditve so razvidne iz kartografskega 
dela OPPN.

Trajne ureditve so predvidene na ureditvenem območju 
OPPN. Izven ureditvenega območja OPPN je predvidena iz-
gradnja dela dovozne ceste, površin za občasno parkiranje 
osebnih vozil (ob velikih prireditvah) ter objekta za spravilo 
orodja (pomožni objekt dimenzij 3,00 m x 7,00 m, višine do 
3,00 m). Predvidena je tudi izgradnja vodovodnega in teleko-
munikacijskega omrežja.

Dopustno je izvajanje vseh trajnih in začasnih ureditev, ki 
so opisane v tem odloku.

9. člen
(vplivno območje)

Sestavni del meril in pogojev za določitev vplivnega ob-
močja je Zazidalna in ureditvena situacija; M 1:500 (grafični 
list št. 4).

Vplivno območje prostorske ureditve iz 5. člena tega 
odloka obsega:

– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja,
– zemljišča, ki so v zvezi z izvedbo komunalnih priključkov.

4. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

10. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Predvidena raba prostora za izgradnjo motokros steze 
s klubskim objektom in pripadajočo infrastrukturo ne bo imela 
dodatnih obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora v 
okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve 
na že vzpostavljeno prometno, komunalno in energetsko infra-
strukturo v širšem območju. Prometno se območje navezuje 
na obstoječ cestni sistem naselja Mislinjska Dobrava in razen 
zunanje ureditve na območju urejanja OPPN ne predvideva 
posegov v obstoječe ceste na območju naselja. Glede lege 
v prostoru tvori predvidena zasnova dopolnilno dejavnost le-
tališča in ji je deloma sorodna po vplivih na okolico, hkrati pa 
obstoječo dejavnost smiselno zaokrožuje in rešuje vprašanje 
stika območja z gozdnatim zaledjem na jugozahodni strani 
obravnavanega območja.

Fekalne vode se bodo izlivale v predvideno malo biološko 
čistilno napravo, ki se bo nahajala v bližini klubskega objekta.

Očiščene meteorne vode s prispevnih površin bodo odva-
jane v obstoječi jarek, ki se nahaja na območju OPPN.

Območje se bo z električno energijo oskrbovalo preko 
obstoječega nizkonapetostnega elektro omrežja, ki se nahajala 
na območju OPPN.

Območje se bo s pitno vodo oskrbovalo iz obstoječega 
javnega vodovodnega sistema, ki se za potrebe izvedbe vodo-
vodnega priključka dogradi.

Lokacija predvidenih opisanih ureditev je razvidna iz Pri-
kaza ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; 
M 1:500 (grafični list št. 5) in Prikaz ureditev, potrebnih za 
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; M 1:500 
(grafični list št. 6).

11. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazani-

mi v grafičnem delu OPPN – Zazidalna in ureditvena situacija; 
M 1:500 (grafični list št. 4).

Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja 

OPPN,
– objekti – določa se lega načrtovanih objektov v prostoru 

z njihovimi tlorisnimi in višinskimi gabariti,
– višinski gabariti – določa maksimalno višino objektov 

ali delov objektov,
– uvozi – določa se položaj uvozov,
– zelene površine – določa se lego načrtovane ozelenjene 

površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti,
– proga za motokros s pripadajočo ureditvijo.

12. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Programska zasnova
Območje je pretežno namenjeno športni dejavnosti.
Zazidalna zasnova
Območje je namenjeno gradnji motokros proge s pripada-

jočo infrastrukturo ter gradnji klubskega objekta.
Zasnova odprtih zunanjih površin
Obstoječi cestni priključek je izveden kot makadamska 

gozdna cesta. Zaradi boljših pogojev za intervencijo se ustre-
zno rekonstruira in dopolni na odseku do predvidenega klub-
skega objekta. Območje se prometno navezuje na občinsko 
cesto št.: 377 071 na južni strani ureditvenega območja OPPN 
preko obstoječega priključka.

Zelene površine se ob utrjenih površinah in ob progi iz-
vedejo kot trata. Na jugozahodni in zahodni strani območja se 
vzdržuje gozdni rob.
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Vodne površine – sistem kanalov za odvodnjavanje na 
območju OPPN se redno čisti in vzdržuje.

13. člen
(dopustne dejavnosti)

Na ureditvenem območju OPPN so dovoljene zgolj de-
javnosti, ki so v skladu s predvidenim programom območja; 
športna, kmetijska, gozdarska in gostinska dejavnost.

14. člen
(dopustni posegi)

Na ureditvenem območju OPPN so dovoljeni naslednji 
posegi:

– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev ali prestavitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov na podlagi določil tega odloka,
– gradnja in postavitev enostavnih in nezahtevnih objek-

tov določenih v 15. členu tega odloka,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne, komunalne in energetske infrastruk-

ture.
Do realizacije OPPN je na ureditvenem območju OPPN 

dopustno opravljanje ustaljenih obstoječih dejavnosti (npr. ko-
šnja, promet, izvajanje obstoječe dejavnosti …).

15. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena postavitev 
oziroma gradnja naslednjih vrst enostavnih in nezahtevnih 
objektov, ki jih dopušča veljavna gradbena zakonodaja:

– enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju orod-
ja, vrtne opreme in podobno z bruto površino do 15 m2 in višino 
najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, 
katerega streha je hkrati tudi strop nad prostorom

– mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi, 
ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo do 50 PE

– začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi ali 
prireditvam; kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna 
površina največ 20 m2 in višina najvišje točke 3,5 m merjeno 
od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom

– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključ-
kom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m3 in je zgrajen 
v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive 
tekočine in pline ter je v skladu s pogoji njegovega dobavitelja

– zbiralnik za kapnico prostornine do 30 m3

– enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m2 
in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom

– vse vrste pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ra-
zen kozolca ali senika

– vse vrste začasnih objektov, ki se lahko postavijo iz-
ključno za čas trajanja športne ali druge prireditve v sklopu 
športnega centra, s soglasjem upravljalca letališča in pristoj-
nega ministrstva.

Za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v varoval-
nem pasu komunalnih vodov, si mora investitor pridobiti soglas-
je upravljalca posameznega komunalnega voda. Gradnja ali 
postavljanje kakršnekoli opreme v varovalnem pasu vodotoka 
(5 m) je prepovedana.

Najmanjši dopustni odmik za postavitev manj zahtevnega 
ali enostavnega objekta od lastniške parcelne meje je 4,00 m.

16. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)

Oblikovanje novih objektov mora biti sodobno, izvedeno 
iz kvalitetnih materialov. Oblikovni princip, izbor materialov in 

barv naj bo usklajen. Barva fasade naj bo bela ali v svetlejših 
barvnih odtenkih. Izbor barve in materiala za stavbno pohištvo 
naj se prilagodi barvi fasade.

Zelene površine se ob utrjenih površinah in ob progi iz-
vedejo kot trata. Na jugozahodni in zahodni strani območja se 
vzdržuje gozdni rob.

Vodne površine so obstoječe in se redno čistijo z name-
nom zagotavljanja pretočnosti.

Vse glavne poti v območju in dostopi do objektov morajo 
biti oblikovani tako, da so omogočeni dostopi funkcionalno 
oviranim ljudem.

Ekološki otoki morajo biti urejeni v neposredni bližini 
ceste, tako da so čim laže dostopni uporabnikom in službi za 
odvoz odpadkov.

Materiali in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objek-
tov naj bo prilagojeno osnovnemu objektu in njegovi namemb-
nosti. Velikost in oblika objektov naj se določi tako, da se 
ohranja kakovost prostora in se ne znižuje kvaliteta bivanja v 
obstoječih objektih in v območju kot celoti.

Dovozna cesta naj se uredi kot makadamska cesta.

17. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo manj 

zahtevnih in zahtevnih objektov)
Dimenzije, gabariti in umestitve objektov v prostor so 

opredeljene v Zazidalna in ureditvena situacija; M 1:500 (gra-
fični list št. 4).

Gabariti predvidenih in obstoječih objektov
Klubski objekt
Tlorisni gabarit na nivoju pritličja: 20,85 m x 12,50 m
Višinski gabarit: K + P + 1
Kota kleti: -4,85
Kota pritličja: +/-0,00
Kota nadstropja: +3,80
Najvišja kota objekta: +7,85
Absolutna kota: +/-0,00 = 489,00 m nmv.
Pokrita loža za obiskovalce
Tlorisni gabarit na nivoju pritličja: 9,30 m x 6,55 m
Višinski gabarit: P
Kota pritličja: +/-0,00
Najvišja kota objekta: +3,00
Absolutna kota: +/-0,00 = 484,35 m nmv.
Pomožni objekt za spravilo orodja
Tlorisni gabarit na nivoju pritličja: 3,00 m x 7,00 m
Višinski gabarit: P
Kota pritličja: +/-0,00
Najvišja kota objekta: +3,00
Absolutna kota: +/-0,00 = 481,55 m nmv.
Strehe
Strehe se praviloma izvedejo kot ravne strehe ali strehe 

enokapnice z minimalnim naklonom.
Odmiki
Odmiki so definirani v grafičnem delu odloka in se lahko 

spremenijo na podlagi dopustnih toleranc.

18. člen
(pogoji in merila glede obstoječih objektov)

Na območju OPPN se trenutno ne nahajajo grajeni objekti.

5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NANJO

19. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Sestavni del pogojev za prometno urejanje je Zazidalna in 
ureditvena situacija; M 1:500 (list št. 4) in Prikaz ureditev glede 
poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro; M 1:500 (list št. 5).
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Splošni pogoji
Povezovalna cesta do objekta (objektov), ki so predvi-

deni za gradnjo na območju OPPN se kategorizira in ustre-
zno parcelira na podlagi izvedenega stanja. Širina cestnega 
profila naj bo minimalno 5,00 m. Peš promet se bo odvijal 
na površinah, ki so namenjene motornemu prometu, zato 
predvidevamo omejitev hitrosti na območju OPPN na vseh 
površinah, ki so namenjene za motorni promet, na 30 km/h. 
Na območju, ki je namenjeno dirkanju, je razen funkcionarjem 
dirke, tekmovalcem in intervenciji, prepovedano zadrževanje.

Priključek na občinsko cesto mora biti zgrajen v niveleti 
vozišča občinske ceste in čim bolj pravokoten. Vzdolžna ni-
veleta priključka sme imeti od roba ceste maksimalni vzpon 
+-3 % v dolžini najmanj 5,5 m. Širina priključka mora biti 5 m 
s priključnim radijem na občinsko cesto R-3,0 m.

Cestni priključek se mora utrditi v primerni dolžini tako, 
da je onemogočeno nanašanje blata, gradbenega in drugega 
materiala na pločnik in cestišče.

Priključek in njegova neposredna okolica ob cesti mora 
biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost 
na cesti in na priključku v obeh smereh na cesto in obratno. 
Zagotovljen mora biti pregledni trikotnik in pregledna berma 
(polje preglednosti).

Otekanje vode iz ceste z novim priključkom ne sme biti 
ovirano.

Meteorna ali druga odpadna voda iz parcele ne sme 
pritekati na cesto ali na njej celo zastajati. Tako se mora na 
priključku urediti odvodnjavanje z muldo ali pa meteorno vodo 
zajeti s cestnimi požiralniki pred priključkom na občinsko 
cesto.

Vse premoženjsko pravne zadeve je lastnik dolžan ure-
diti na svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgo-
vornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica pri 
izvajanju gradbenih del cestnega priključka.

Investitor mora zagotoviti varnost prometa v času dela. V 
primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologije izvajanja 
del si mora investitor pridobiti odločbo za zaporo ceste pri 
pristojnem občinskem organu Mestne občine Slovenj Gradec 
– Referat za promet, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Investitor je dolžan po končanem delu teren vzpostaviti 
v prvotno stanje najkasneje v 15 dneh po končanih delih, v 
nasprotnem primeru pa to opravi lastnik na stroške investi-
torja. Prav tako je investitor dolžan povrniti morebitno škodo 
po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Investitor 
odgovarja tudi za vso bodočo škodo, ki bi utegnila nastati v 
prihodnje zaradi izvedenega posega in jo je dolžan odpraviti 
na zahtevo lastnika. Če investitor škode ne odpravi v dogovor-
jenem roku, jo odpravi lastnik na stroške investitorja.

Če bi zaradi izvedbe del prišlo do uničenja mejnih ka-
mnov, je le-te dolžan investitor na svoje stroške po poobla-
ščeni organizaciji za geodetske meritve vzpostaviti v prvotno 
stanje.

Motorni promet
Motorni promet se bo odvijal po primarni povezovalni 

cesti ter na območju parkirišč. Omejitev hitrosti za motorna 
vozila na območju parkirišč in na povezovalni cesti je 30 km/h.

V času športnih prireditev se bo motorni promet odvijal 
po progi namenjeni za motokros. V zvezi s športno dejavno-
stjo na tekmovalni progi veljajo pravila predmetne športne 
zveze. Kakršnokoli nenadzorovana uporaba proge s strani 
lastnika oziroma kluba, ki ima progo v opravljanju je prepo-
vedana.

Mirujoči promet
Za mirujoči promet se zagotovi 6 parkirnih mest ob klub-

skem objektu. Na južnem delu ureditvenega območja se ob 
večjih prireditvah zagotovi začasno parkirišče za tekmovalce. 
Na severovzhodni strani ureditvenega območja se uredijo 
prostori za tekmovalce s spremljevalnimi ekipami.

Peš promet
Peš promet se odvija na površinah, ki so namenjene 

motornemu prometu.

20. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko 

urejanje)
Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko 

urejanje je Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključeva-
nja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro; M 1:500 (list št. 5).

Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet-

ske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 

predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. 
Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev 
komunalnih vodov;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem je treba po-
sebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od 
obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora 
potekati usklajeno;

– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih 
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.

Kanalizacijsko omrežje
Za odvod komunalne odpadne vode iz predvidenega klub-

skega objekta je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije s 
priključkom na malo biološko čistilno napravo kapacitete do 
PE 50.

Strešno padavinsko vodo in očiščeno vodo iz male bio-
loške čistilne naprave se odvaja v bližnji površinski odvodnik. 
Deloma se koristi za sekundarno vodo.

Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodo-
tesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih 
in prečiščenih padavinskih vod. V projektni dokumentaciji za 
pridobitev vodnega soglasja v fazi PGD mora biti navedeno, 
na kateri komunalni čistilni napravi se kanalizacijski sistem 
zaključi.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/11), z Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 47/05, 45/07 in 79/09) ter z Uredbo o emisiji snovi pri odvaja-
nju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07 in 30/10).

Prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave v či-
ščenje na čistilno napravo najmanj enkrat na štiri leta mora biti 
v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) in z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) zagotovljen 
z uporabo storitev javne službe.

Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja 
v fazi PGD mora vsebovati tip, velikost (kapaciteto) in načrt 
male komunalne čistilne naprave, ki se dovoljuje kot začasna 
rešitev.

Padavinske vode iz obravnavanega območja je treba pri-
oritetno ponikati, pri tem pa morajo biti ponikovalnice locirane 
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje 
ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba padavin-
ske vode speljati v bližnji vodotok Homšnica. Direktni izpusti v 
vodotok Homšnica morajo biti predvideni in izvedeni tako, da 
bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka 
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in ne bo segala v svetli profil vodotoka. Opremljena mora biti 
s protipoplavno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga 
vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka 
mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja teks-
tualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.

Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovo-
ljena.

Vodovodno omrežje
Objekte je možno oskrbeti s pitno in protipožarno vodo iz 

vodovodnega omrežja, kot je razvidno iz grafičnega lista 5 Pri-
kaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter grajeno javno.

V bližini ureditvenega območja (OPPN) poteka primarni 
vodovod PE 110 mm, s katerega je možno oskrbeti predvidene 
objekte s pitno vodo z vodovodnega sistema Mislinjska dobra-
va–Šmartno.

Na območju OPPN se zato zagotovi mesto za intervencijo 
ter hidrant, ki bo omogočal gašenje v primeru izbruha požara. 
V sklopu projektne dokumentacije PGD se izdela zasnova 
požarne varnosti. Na podlagi te poda Javno podjetje komunala 
Slovenj Gradec soglasje za priključitev hidrantenga omrežja 
na vodovod.

Dimenzijo vodovodnih cevi, kakor tudi mesto priklopa je 
potrebno obdelati v projektni dokumentaciji za območje OPPN, 
skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in 
naprav vodovodnega omrežja (Uradni list RS, št. 137/04).

Na priklopu na primarni vodovod je potrebno vgraditi 
zasun (zaporni element). Merjenje porabe vode z vodomerom 
montiranim v jašku izven objekta.

Elektroenergetsko omrežje
Na parceli investitorja se že nahaja priključno mesto za 

odjem električne energije. Ob objektu se postavi prosto stoječe 
merilno mesto.

Telekomunikacijsko omrežje
Za predvideno območje OPPN je predvidena izvedba 

ustrezno dimenzionirane kabelske kanalizacije z ustreznimi 
revizijskimi jaški, preko katere bo od priključnega mesta do 
predvidenih objektov potekal TK priključek.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

21. člen
(varovanje okolja)

Varstvo vodnih virov
Padavinske vode iz obravnavanega območja bodo od-

vajane v meteorni kanalizacijski sistem z izlivom v površinski 
odvodnik.

Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo 
ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 
14. členom in 37. členom ZV-1 odmaknjeni od meje vodnega 
zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 5 m pri vo-
dotokih 2. reda. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve 
je treba v projektu PGD označiti in kotirati.

Zaradi erozijske nevarnosti je potrebno v območju OPPN 
predvideti ustrezne vodnogospodarske ureditve Homščice (za-
varovanje brežin, ustalitev nivelete …).

Na odsekih, kjer je trasa vodovodnega priključka predvi-
dena po brežini, vzporedno z vodotokom, je potrebno zagoto-
viti minimalen odmik zgornjega roba brežine 5 m, za potrebe 
izvajanja del javne vodnogospodarske službe. Manjši odmiki 
so dopustni le izjemoma, na minimalnih odsekih, kjer so pro-
storske možnosti omejene.

Na odsekih, kjer trasa vodovodnega priključka poteka po 
vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati tudi 
prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za 
čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodar-
ske javne službe.

Vsi ukrepi na križanjih vodotokov morajo biti načrtovani tako, 
da prevodna sposobnost strug vodotokov ne bo zmanjšana.

Vsa križanja vodotokov morajo biti v projektni dokumen-
taciji jasno označena in obdelana na ravni PGD. Projekt mora 
vsebovati:

– opis križanja,
– pregledno situacijo z vrisanim križanjem M 1:5000,
– geodetski posnetek struge vodotoka v območju križanja 

z vrisanim komunalnim vodom (kanalom) v ustreznem merilu 
(M 1:500, 250 …),

– podolžni profil vodotoka na dolžini 30 m pri vodotokih 
širine v dnu do 1 m (15 m gorvodno in 15 m dolvodno), oziroma 
50 do 100 m pri vodotokih širine v dnu več kot 1 m (25 do 50 m 
gorvodno in 25 do 50 m dolvodno),

– prečni profil vodotoka na območju križanja z vrisanim 
kanalom v ustreznem merilu,

– detajl zavarovanja struge v območju križanja,
– detajl polaganja cevi na vodnih oziroma priobalnih ze-

mljiščih.
Pri načrtovanju križanj vodotokov mora projektant upošte-

vati naslednje usmeritve:
– teme cevi mora biti na globini min. 1 m pod dnom 

urejenih, oziroma min. 1,5 m pod dnom neurejenih nižinskih 
vodotokov,

– teme cevi mora biti na globini min. 1,5 m pod dnom 
urejenih, oziroma 2 m pod dnom neurejenih hudournikov,

– na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnji-
ma robovoma brežin in še 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih 
vodotokih, oziroma na razdalji med zgornjima robovoma brežin 
ter še 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih,

– na območju križanja morajo biti dno struge in brežine 
vodotoka ustrezno zavarovane,

– vsa prečkanja z vodi manjših dimenzij (kablovodi, 
TT-vodi, TK-vodi, vodovodi, plinovodi …) se morajo izvajati v 
zaščitenih ceveh,

– križanja po mostnih konstrukcijah naj bodo predvidena 
na dolvodni strani mostnih konstrukcij.

V projektu PGD je potrebno predvideti tudi ustrezna trajna 
točkovna obeležja območij križanj po končanih delih na terenu.

V območju OPPN je potrebno za obstoječe prepuste 
izdelati hidravlični izračun glede na prispevne površine in pov-
prečno količino padavin.

V skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB! (14/05 popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – 
Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – Rud-1 (62/10 
– popr.) in 20/11 – Odl. US, 75/12), si mora investitor pri na-
slovnem organu, po končanem projektiranju in pred izgradnjo 
objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.

Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja 
mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za 
pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni 
list RS, št. 25/09).

Varstvo zraka
Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v 

zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja v predvidenih individualnih in 
skupnih kuriščih in kotlovnicah, morajo biti v skladu s predpisi 
in standardi, ki urejajo področje varovanja zraka v Republiki 
Sloveniji.

Varstvo pred hrupom
Območje sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom (območje 

letališča). Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne 
smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mej-
ne ravni hrupa 68 (dbA) ponoči in 73 (dbA) podnevi. Za zaščito 
je poskrbljeno z naravno konfiguracijo terena, ki preprečuje 
širjenje hrupa na okolico ter z gozdnim robom na meji ureditve-
nega območja OPPN, ki ga je potrebno ohraniti.

Varstvo pred emisijami prašnih delcev
V času izvajanja dejavnosti motokros steze je potrebno v 

primeru, ko prihaja do možnosti prašenja v okolico, obravnava-
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no stezo protiprašno zaščititi z vlaženjem proge da se prepreči 
širjenje prašnih delcev v okolico športnega objekta.

Odstranjevanje odpadkov
Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z Odlokom o 

načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s ko-
munalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list RS, št. 85/11).

Z odpadki, ki nastanejo v dejavnosti in niso komunalni od-
padki, mora investitor ravnati skladno z zakonodajnimi določili 
za te vrste odpadkov.

Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov si mora in-
vestitor priskrbeti tipske posode za zbiranje ločenih frakcij po 
sistemu MOKRO_SUHO. Investitor je dolžan ločevati odpadke 
po navodilih izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.

V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti ustrezen 
prostor za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, ki bo dosto-
pen s smetarskim vozilom.

22. člen
(ohranjanje narave)

Na ureditvenem območju OPPN ni naravnih prvin, ki bi 
bile zaščitene z varovalnim režimom.

23. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na ureditvenem območju OPPN ni grajene infrastrukture, 
ki bi bile zaščitene z varovalnim režimom.

7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)

Za območje OPPN ni predvidenih posebnih ukrepov za 
obrambo.

25. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami)
Splošne določbe
Sestavni del pogojev za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami je Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom (grafični list št. 7).

V zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ocenjujemo, da bo območje potencialno izpostavljeno povišani 
nevarnosti zaradi dejavnosti na dirkališču. Na območju OPPN 
se zato zagotovi mesto za intervencijo ter hidrant, ki bo omo-
gočal gašenje v primeru izbruha požara.

Varstvo pred požari
Vsi objekti morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in 

premoženja ter zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja 
ob požaru. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – za-
snova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elabo-
ratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni 
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumen-
tacije opredeliti dopustna požarna tveganja, ki so povezana s 
povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno 
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na pred-
videnem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni 
dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja 
poselitvena območja;

Varstvo pred poplavnimi vodami
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega 

načrta leži v območju potencialne poplavne nevarnosti, visoke 
podatalnice ter v območju erozivnosti in plazovitosti, zato je 
potrebno pred pričetkom projektiranja izdelati ustrezne geo-
mehanske in hidrološke študije, kjer se določijo nadaljnji pogoji 

glede temeljenja in odvodnjavanja podtalnih vod ter ureditve 
vodne brežine in objektov na območju vodotoka.

Varstvo pred potresi
Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospe-

šek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost predvidenih objektov je 
potrebna ojačitev prve plošče.

Intervencijske poti in površine
Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih 

površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s 
standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo 
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

8. NAČRT PARCELACIJE

26. člen
(načrt parcelacije)

Gradbene parcele so določene na podlagi vplivnih ob-
močij objektov ter so prikazane v Načrtu parcelacije (grafični 
list št. 8). Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Kru-
egerjevem koordinatnem sistemu in so opisane v prilogi tega 
odloka.

9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

27. člen
(faznost gradnje)

Gradnja na območju OPPN bo potekala v eni fazi.

28. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Namembnost
Pri namenu objektov ni toleranc.
Tlorisni in višinski gabariti objektov
Tlorisni gabariti osnovnih objektov lahko odstopajo do 

±0,50m (glej grafično prilogo).
Kota pritličja in kota terena
Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oziroma 

dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena in pritličja 
za ±0.20 m.

10. KONČNE DOLOČBE

29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi 

veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, 
ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in št. 91/02 – prečiščeno be-
sedilo, št. 68/05, 72/09) za ureditveno območje OPPN (enota 
R1 Letališče UN).

30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se ureditveno območje, 

za potrebe izdelave pogojev prostorskega načrta obravnava kot 
ena funkcionalna enota.

Glede enostavnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del 
se upošteva pogoje iz 14. in 15. člena tega odloka.

31. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni občini Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.
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Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je 
stalno na Mestni občini Slovenj Gradec.

32. člen
(uveljavitev)

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

Št. 350-5/2011
Slovenj Gradec, dne 24. aprila 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas l.r.

1588. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih 
zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, 
k.o. 861 Dobrava

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, Spremembe: Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 
– uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Sta-
tuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 
– UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
8. dopisni seji 22. aprila 2013 sprejel

S K L E P
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč  

na delu zemljišča s parc. št. 1030/20,  
k.o. 861 Dobrava

1. člen
Za območje Mestne občine Slovenj Gradec veljajo nasle-

dnji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slo-

venj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in 
Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 in 89/09) in

– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega 
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list SRS, št. 17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99 in 
89/09),

– sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne 
kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljav-
nih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 72/12).

2. člen
Podjetje GEP Štalekar d. o. o. je zaprosil za razširitev 

stavbnega zemljišča na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, 
k.o. 861 Dobrava za gradnjo proizvodnega objekta (širitev 
obstoječe proizvodnje) in skladišča.

3. člen
Stavbno zemljišče na katerem so zgrajeni poslovni objekti 

podjetja GEP Štalekar d. o. o. se razširi na preostali del parcele 
s parc. št. 1030/20, k.o. Dobrava. Meja širitve poteka na sever-
nem delu po meji zemljišča 1030/20 k.o. Dobrava, na vzhodni 
strani je meja določena s koordinatnimi točkami:

T1 X= 509984.56 Y= 147418.47, T2 X= 510004.17 
Y= 147365.91, T3 X= 509998.90 Y= 147327.55, na jugovzhodni 
strani poteka meja širitve po meji zemljišča 1030/20, k.o. Do-
brava, na jugo zahodni in zahodni strani poteka meja širitve po 
meji obstoječega stavbnega zemljišča. Skupna površina širitve 
stavbnega zemljišča po tem sklepu znaša skupaj 4960 m2, kar je 
dopustno glede na omejitev v 29. členu ZPNačrt-B (do 5000 m2) 
in je natančno razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.

4. člen
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu 

zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 Dobrava nadomešča 
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe v 
prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša.

5. člen
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pri-

pravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo 
prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe 
pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano, 
to je določila Odloka o prostorsko ureditveni pogojih za obmo-
čja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne 
občine Slovenj Gradec.

6. člen
Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za izdajo 

gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

7. člen
Ta sklep o širitvi se pošlje ministrstvu pristojnemu za 

prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 
15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstav-
ka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če 
ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskla-
dnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb.

8. člen
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega člena tega 

sklepa, se ta sklep objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v 

dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja 
za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v ura-
dnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.

Št. 350-29/2012
Slovenj Gradec, dne 8. aprila 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.
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ŠENTJUR

1589. Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih 
skupnosti v Občini Šentjur

Na podlagi četrtega odstavka 73. člena Statuta Občine 
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo) in petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 
23. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti 

v Občini Šentjur

1. člen
Ta odlok določa število članov sveta posameznih krajev-

nih skupnosti v Občini Šentjur ter volilne enote za volitve članov 
svetov krajevnih skupnosti, vključno s številom članov, ki se 
volijo v posameznih volilnih enotah.

2. člen
Sveta krajevnih skupnosti Dolga Gora in Vrbno – Podgrad 

štejeta pet članov, sveti krajevnih skupnosti Kalobje, Loka pri 
Žusmu, Prevorje in Grobelno štejejo sedem članov, sveti kra-
jevnih skupnosti Slivnica pri Celju, Dramlje, Planina pri Sevnici, 
Ponikva, Blagovna in Šentjur – Rifnik štejejo devet članov, svet 
Mestne skupnosti Šentjur pa šteje enajst članov.

3. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določijo 

volilne enote, njihov obseg ter število članov sveta, ki se volijo 
v volilni enoti, in sicer:

Krajevna skupnost Dolga Gora (pet članov sveta):
Število članov

1. volilna enota Dolga Gora 5

Krajevna skupnost Vrbno – Podgrad (pet članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Vrbno 3
2. volilna enota Podgrad (razen hišnih št. 9-10a), Cesta Valentina Orožna – hišne številke 5a, 

15, 17, 19, 23, 25, 27, od 29 do vključno 32 2

Krajevna skupnost Kalobje (sedem članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Kalobje, Podlešje 2
2. volilna enota Trno, Trška Gorca 1
3. volilna enota Planinca, Osredek, Jazbin vrh 1
4. volilna enota Vodice pri Kalobju 1
5. volilna enota Zgornja Kostrivnica 1
6. volilna enota Spodnja Kostrivnica 1

Krajevna skupnost Loka pri Žusmu (sedem članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Loka – center 2
2. volilna enota Loka – hišne št. 26 – 29, 31- 35, 37, 39, 48 – 50, 52 – 59, 63, 66 – 68, 71 – 

73, 75 – 78, 80 – 84, 86, 88 – 101, 101 a, 103 2

3. volilna enota Dobrina 2
4. volilna enota Hrastje 1

Krajevna skupnost Prevorje (sedem članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Lopaca 1
2. volilna enota Dobje pri Lesičnem 1
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Krajevna skupnost Prevorje (sedem članov sveta):
  Število članov
3. volilna enota Košnica 1

4. volilna enota Krivica 2

5. volilna enota Straška Gorca 1

6. volilna enota Žegar 1

Krajevna skupnost Grobelno (sedem članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Grobelno od hišne št. 100 dalje 2
2. volilna enota Tratna pri Grobelnem 2
3. volilna enota Stopče 1
4. volilna enota Bezovje pri Šentjurju 1
5. volilna enota Brezje pri Slomu 1

Krajevna skupnost Slivnica pri Celju (devet članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Gorica pri Slivnici, Tratna ob Voglajni, Rakitovec 3
2. volilna enota Voglajna, Turno, Vezovje 1
3. volilna enota Bukovje pri Slivnici 1
4. volilna enota Javorje, Drobinsko 1
5. volilna enota Paridol, Jelce 1
6. volilna enota Voduce, Vodice pri Slivnici 1
7. volilna enota Slivnica, Sele 1

Krajevna skupnost Dramlje (devet članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Dramlje, Laze (od hišne št. 10 dalje) 1
2. volilna enota Trnovec, Laze (od hišne št. 1 do 9a) 1
3. volilna enota Straža na Gori, Zgornje Slemene, Spodnje Slemene, Jazbine 1
4. volilna enota Šedina, Vodule od hišne št. 9 dalje, Zalog pod Uršulo 1
5. volilna enota Svetelka 1
6. volilna enota Jarmovec 1
7. volilna enota Pletovarje, Grušce, Vodule od hišne št. 1 do vključno 8 1
8. volilna enota Marija Dobje 1
9. volilna enota Razbor 1

Krajevna skupnost Planina pri Sevnici (devet članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Planina 2
2. volilna enota Planinska vas, Planinski vrh, Podvine od hišne št. 10 dalje 1
3. volilna enota Doropolje, Vejice, Golobinjek 1
4. volilna enota Prapretno, Visoče, Podpeč nad Marofom 1
5. volilna enota Šentvid, Podvine od hišne št. 1 do št. 10, Podpeč pri Šentvidu, Podlog pod 

Bohorjem
2

6. volilna enota Brdo, Tajhte 1
7. volilna enota Loke, Hrušovje 1

Krajevna skupnost Ponikva (devet članov sveta):
  Število članov
1. volilna enota Ponikva, Uniše, Boletina 3
2. volilna enota Hotunje, Zagaj 2
3. volilna enota Ostrožno, Bobovo, Dobovec 1
4. volilna enota Lutrje, Slatina 1
5. volilna enota Okrog, Srževica 1
6. volilna enota Podgaj, Ponkvica, Zgornje Selce 1
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Krajevna skupnost Blagovna (devet članov sveta):

  Število članov

1. volilna enota Primož 1

2. volilna enota Lokarje (razen hišne št. 17a, 18, 19, 19a, 20 in 20a) 1

3. volilna enota Dole 1

4. volilna enota Repno in Goričica od hišne št. 1 do vključno 17 1

5. volilna enota Zlateče 1

6. volilna enota Cerovec 1

7. volilna enota Proseniško – center 1

8. volilna enota Proseniško – okolica 1

9. volilna enota Goričica od št. 18 dalje 1

Krajevna skupnost Šentjur – Rifnik (devet članov sveta):

  Število članov

1. volilna enota Cesta Kozjanskega odreda – del (od hišne št. 26 do 74), Sončna ulica, Le-
skovškova ulica, Ilirska ulica, Cvetna ulica (od hišne št. 1 do 10), Cesta pod 
Rifnikom, Prijateljeva ulica, Pod gozdom, Cesta na Rifnik, Delavska ulica, 
Obrtna ulica, Industrijska ulica, Rifnik (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 21, 
21a, 23, 23a, 23b, 24, 24a)

2

2. volilna enota Črnoliška ulica, Cesta Kozjanskega odreda – del (od hišne številke 75 dalje), 
Lepa pot, Goriška ulica, Črnolica, Rifnik (hišne št. 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 
12b, 12c, 12d, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 34a, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 
41, 41a, 41b, 42, 42a, 43, 44, 44a, 44b, 45, 46, 47, 47a, 47b), Gregorčičeva 
ulica, Aškerčeva ulica, Tartinijeva ulica, Cesta na Goro, Lahova ulica, Poljska 
ulica, Cvetna ulica (od hišne št. 11 dalje)

3

3. volilna enota Cesta Leona Dobrotinška – od hišne št. 25 do 30), Šibenik, Jakob pri Šen-
tjurju, Vodruž, Sotensko pod Kalobjem, Rifnik – del, Cesta na grad, Cesta 
pod Resevno

3

4. volilna enota Krajnčica 1

Mestna skupnost Šentjur (enajst članov sveta)

  Število članov

1. volilna enota Cesta Leona Dobrotinška – hišne št. 1 – 9, Cesta Valentina Orožna – hišne 
št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, od 8a do vključno 8d, od 9 do vključno 12, 14, Dro-
fenikova ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska cesta, Ulica Dušana Kvedra 
– hišne št. 5 – 14c, 19 – 20, 23 – 27, 30, 33 – 36, 38 – 40, 44, Lesna ulica

2

2. volilna enota Cesta Kozjanskega odreda – hišna št. 1 – 24, Cesta na kmetijsko šolo – hišna 
št. 1 – 17, Na Razgled – hišna št. 1 – 16, Prešernova ulica – hišna št. 11 – 
34, Trubarjeva ulica, Ulica Blaža Kocena, Ulica I. celjske čete, Ulica Matije 
Gubca, Ulica Toneta Seliškarja, Ulica Tončke Čečeve 

2

3. volilna enota Ulica Miloša Zidanška, Na Lipico, Pešnica, Ulica talcev, Lokarje – del (hišne 
št. 17a – 20a), Podgrad – del (hišne št. 9 – 10a), Na Livadi, Benjaminova ulica 2

4. volilna enota Pod Rebrami, Ulica skladateljev Ipavcev, Na Tičnico, Pod Vrbco, Svetinova 
ulica, Ulica A. M. Slomška, Ulica Dušana Kvedra – hišna št. 15, 17, 18, 21, 
22, 28,, 31, 32, 37, 41-43a, Prešernova ulica – hišna št. 1 – 10, Ulica Franja 
Vrunča, Liškova ulica

2

5. volilna enota Hruševec – hišna št. 37 – 43 a, Cankarjeva ulica, Cesta Leona Dobrotinška 
– hišna št. 10 – 20, Cesta na Brdo, Gajstova pot, Jerinova ulica, Maistrova 
ulica, Romihova ulica, Ulica Franja Malgaja, Ulica Franja Žagarja, Ulica II. 
bataljona, Vrtna ulica, Zvezdna ulica, Ripšlova ulica

2

6. volilna enota Kameno, Botričnica 1
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4. člen
Po sprejemu tega akta se ob spremembah hišnih številk 

oziroma preimenovanj krajev ali ulic, nove uvrstitve opravijo 
na kartografskih podlagah po legi zemljišč oziroma stavb.

5. člen
Število članov svetov krajevnih skupnosti ostaja nespre-

menjeno do konca tekočega mandatnega obdobja. Ta akt se 
uporablja za izvedbo novih rednih volitev oziroma morebitnih 
nadomestnih volitev v tekočem mandatu. V primeru, da ta akt 
določa drugačne volilne enote oziroma število članov, ki se v 
volilni enoti volijo, se za nadomestne volitve uporablja prejšnji 
Odlok o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v 
Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95, 2/96, 66/98, 
84/06 in 50/10).

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040-0001/2013(260)
Šentjur, dne 23. aprila 2013

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

1590. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Urad-
ni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. 
US in 57/12) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list 
RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 18. redni seji dne 23. aprila 2013 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Ukine se status grajenega javnega dobra za nepremič-

nine:
– parc. št. 920/2, k.o. 1126 – Dolga Gora (ID 6006994), 

ID znak: 1126-920/2-0, pašnik, v izmeri 1.045 m²,
– parc. št. 1281/2, k.o. 1137 – Grobelno (ID 3440160), 

ID znak: 1137-1281/2-0, pot, v izmeri 660 m²,
– parc. št. 1184/19, k.o. 1129 – Zagaj (ID 6016909), 

ID znak: 1129-1184/19-0, pot, v izmeri 380 m².

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti zna-

čaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjur, Mestni 
trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0176/2011-11(232)
Šentjur, dne 23. aprila 2013

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŽALEC

1591. Zaključni račun proračuna Občine Žalec 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 20. člena Statuta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Obči-
ne Žalec na 20. redni seji dne 25. aprila 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Žalec za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec 
za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa proračuna so 
tudi obrazložitve zaključnega računa proračuna.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključ-

nega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine 
Žalec.

Št. 403-03-0001/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1592. Dopolnitev letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Žalec 
za leto 2013

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji 
dne 25. aprila 2013 sprejel

D O P O L N I T E V 
 L E T N E G A   N A Č R T A

ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Občine Žalec za leto 2013

1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Žalec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12, 15/13) se 
drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje 
v orientacijski vrednosti 3.392.492,99 EUR.

(PRILOGA 2).«
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V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:

Stavbna zemljišča

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST

KATASTRSKA OBČI-
NA IN ŠIFRA KATA-
STRSKE OBČINE

PARCELNA 
ŠTEVILKA

KVADRATURA
m2

POSPLOŠENA TRŽNA 
OZ. 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

NEPREMIČNINE 
v EUR (m2)

43 Občina Žalec 1001 – Petrovče del 384/14 cca 24 cca 651,00  (27,13)

44 Občina Žalec 1001 – Petrovče del 209/7 cca 200 cca 5.500,00 (27,13)

45 Občina Žalec 978 – Studence 1713 548 12.658 (23,10)

46 Občina Žalec 978 – Studence del 1683/11 cca. 32 320,00 (10,00)

47 Občina Žalec 997 – Gotovlje 523/90 423 4.230 (10,00)

48 Občina Žalec 997 – Gotovlje 1724/19 32 320 (10,00)

49 Občina Žalec 995 – Šempeter 441/10 34 1.530,00 (45,00)

50 Občina Žalec 995 – Šempeter 441/11 85 3.825,00 (45,00)

51 Občina Žalec 995 – Šempeter 435/8 1.132 50.940,00 (45,00)

52 Občina Žalec 995 – Šempeter 444/5 122 5.490,00 (45,00)

Kmetijska in gozdna zemljišča

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST

KATASTRSKA OBČI-
NA IN ŠIFRA KATA-
STRSKE OBČINE

PARCELNA 
ŠTEVILKA

KVADRATURA
m2

POSPLOŠENA 
TRŽNA OZ. 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

NEPREMIČNINE 
v EUR (m2)

12 Občina Žalec 978 – Studence 1681 216 457,92 (2,12)

13 Občina Žalec 1020 – Pongrac 1714/6 369 204,92 (0,56)

14 Občina Žalec 1020 – Pongrac 1706/3 1.136 2.272,00 (2,00)

15 Občina Žalec 1020 – Pongrac 1706/4 1.069 2.138,00 (2,00)

16 Občina Žalec 1020 – Pongrac 1708/4 611 1.222,00 (2,00)

2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1593. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13) je občinski svet na seji dne 25. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Žalec

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen
Priznanja Občine Žalec se podeljujejo zaslužnim obča-

nom, drugim osebam, organizacijam za njihove dosežke splo-
šnega pomena.
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2. člen
(1) Priznanja Občine Žalec so: Častni občan Občine Žalec, 

Grb Občine Žalec, Plaketa Občine Žalec, Značka Občine Žalec 
in priznanje »Inovator«.

(2) Priznanja Občine Žalec za dosežke na področju kulture 
so Savinova odličja. Savinova odličja so: Savinova plaketa z de-
narno nagrado, Savinova plaketa in Savinovo priznanje.

3. člen
(1) Priznanja Občine Žalec se podeljujejo: posamezniku, 

skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
(2) Priznanja se izročajo na slovesen način.
(3) Priznanja Občine Žalec se izročajo ob praznovanju pra-

znika Občine Žalec, ob pomembnih jubilejih in praznikih.
(4) Savinova odličja se izročajo vsako leto na osrednji občin-

ski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika.

4. člen
Pobudo za podelitev priznanja Občine Žalec lahko podajo 

fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne 
more predlagati za priznanje.

5. člen
Udeleženci postopka podeljevanja priznanja morajo upošte-

vati načela demokratičnosti in javnosti.

6. člen
(1) Občinski svet na predlog Župana Občine Žalec sprejme 

sklep o imenovanju Častnega občana Občine Žalec.
(2) Občinski svet na predlog pristojne komisije občinskega 

sveta sprejme sklep o podelitvi sklep o podelitvi Grba Občine 
Žalec in Plakete Občine Žalec.

(3) Župan Občine Žalec podeljuje Značko Občine Žalec ter 
priznanje “Inovator”.

(4) Župan Občine Žalec podeljuje Savinova odličja: Savi-
novo plaketo z denarno nagrado, Savinovo plaketo in Savinovo 
priznanje.

7. člen
(1) Predlog za imenovanje Častnega občana Občine Žalec 

občinskemu svetu predlaga župan Občine Žalec. Predlog župana 
obravnava komisija občinskega sveta pristojna za priznanja.

(2) Predlog za podelitev Grba Občine Žalec in Plakete Obči-
ne Žalec oblikuje za priznanja pristojna komisija občinskega sveta 
na podlagi javnega razpisa.

(3) Predlog za podelitev Savinovih odličij: Savinove plakete z 
denarno nagrado, Savinove plakete, Savinovega priznanja; Znač-
ke Občine Žalec, priznanja “Inovator” določi posebna komisija, ki 
jo v ta namen imenuje župan.

Pristojni predlagatelj sprejme poslovnik o svojem delu. S 
poslovnikom se določi način dela in druga vprašanja v zvezi s 
pripravo dokončnih predlogov županu Občine Žalec.

8. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v proračunu 

občine.

9. člen
(1) Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelje-

vanjem in izročanjem priznanj in nagrad ter vodenjem evidenc 
priznanj opravlja občinska uprava ali od župana pooblaščena 
organizacija.

(2) Strokovna in administrativna opravila ter vodenje evidenc 
v zvezi s podeljevanjem Savinovih odličij opravlja pristojni zavod.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH

Imenovanje za častnega občana

10. člen
Za častnega občana Občine Žalec je lahko imenovana 

oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge 

na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti odnosno, 
ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju in 
promociji občine.

11. člen
Občinski svet imenuje Častnega občana Občine Žalec 

na predlog župana ter obravnavi na seji pristojne komisije 
občinskega sveta.

Za odločanje o prispelih pobudah in predlogih za ime-
novanje častnega občana župan imenuje komisijo, ki oceni 
prispele predloge.

Občinski svet ob imenovanju za Častnega občana Ob-
čine Žalec izda posebno listino.

Častnemu občanu se lahko ob imenovanju podeli spo-
minsko darilo občine.

Podelitev grba Občine Žalec

12. člen
(1) Grb Občine Žalec podeljuje občinski svet na pred-

log za priznanja pristojne komisije za uspehe na podro-
čju gospodarstva, umetnosti, kulture, ekologije, družbenih 
dejavnosti, športa in vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja.

(2) Grb Občine Žalec se podeli posamezniku za večle-
tne uspehe, življenjsko delo in izjemne enkratne dosežke ter 
organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar 
ne več priznanj za isti dosežek

13. člen
Grb Občine Žalec je po likovni izvedbi enak grbu obči-

ne v zmanjšanem merilu. Je kovinske zlate barve. Glavna 
stranica je dolga 78 mm.

14. člen
(1) Predloge za podelitev Grba Občine Žalec občinske-

mu svetu predloži komisija občinskega sveta pristojna za 
priznanja praviloma na podlagi javnega razpisa, ki vsebuje 
pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za prizna-
nje ter datum do katerega se sprejemajo pobude.

(2) Poleg Grba Občine Žalec se lahko podeli tudi de-
narno nagrado, ki jo je potrebno predhodno zagotoviti v 
proračunu občine.

V posameznem letu se lahko podeli največ pet Grbov 
Občine Žalec.

15. člen
Občinski svet ob podelitvi Grba Občine Žalec izda 

listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe 
je bil podeljen.

Podelitev plakete Občine Žalec

16. člen
(1) Plaketo Občine Žalec podeljuje občinski svet za 

uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine 
Žalec na gospodarskem, kulturnem, športnem področju, za 
dosežke na drugih področjih.

(2) Plaketo Občine Žalec lahko občinski svet podeli 
tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo 
Občino Žalec.

(3) Plaketa Občine Žalec se podeli posamezniku za 
uspehe, enkratno življenjsko delo in dosežke ter organi-
zaciji za uspehe in dosežke, vendar ne več priznanj za isti 
dosežek.

17. člen
Plaketa Občine Žalec je pravokotne oblike dimenzij 

78 x 110 mm. Je kovinske zlate barve. Relief predstavlja 
znak hmeljeve kobule in lista. V spodnjem delu je napis 
“Občina Žalec”.
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18. člen
Predlog za podelitev Plakete Občine Žalec občinskemu 

svetu predlaga za priznanja pristojna komisija občinskega 
sveta.

19. člen
(1) Predloge za podelitev Plakete Občine Žalec oblikuje 

komisija praviloma na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga 
da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo 
pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega 
komisija sprejema pobude za podelitev priznanja.

(2) Komisija lahko občinskemu svetu vsako leto predla-
ga največ pet Plaket Občine Žalec.

20. člen
Občinski svet ob podelitvi Plakete Občine Žalec izda 

listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe 
je bila podeljena.

Podelitev Značke Občine Žalec

21. člen
(1) Značko Občine Žalec podeljuje župan Občine Žalec.
(2) Značka Občine Žalec se podeli posamezniku za 

posebne zasluge in izredne uspehe in rezultate dosežene 
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti.

22. člen
Značka Občine Žalec je zlata, pravokotne pokončne 

oblike dimenzij 13 x 20 mm. Relief predstavlja znak hmeljeve 
kobule in lista. Pod črto je napis ”Žalec”.

23. člen
Predlog za podelitev Značke Občine Žalec določi komi-

sija, ki jo v ta namen imenuje župan Občine Žalec.

24. člen
Župan Občine Žalec lahko letno podeli največ pet 

Značk Občine Žalec.

25. člen
Ob podelitvi Značke Občine Žalec, župan Občine Žalec 

izda listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspe-
he je bila podeljena.

Priznanje »Inovator«

26. člen
Nagrado »Inovator« podeljuje župan Občine Žalec. 

Priznanje “Inovator” se podeljuje posamezniku, skupini po-
sameznikov za dosežke na področju inventivne dejavnosti.

27. člen
(1) Predlog za priznanje »Inovator« določi komisija, ki 

jo v ta namen imenuje župan Občine Žalec. Komisija določi 
tudi višino denarne nagrade.

(2) Sredstva za nagrade ob podelitvi priznanja »Inova-
tor«, morajo biti predhodno zagotovljena v proračunu občine.

28. člen
Župan Občine Žalec lahko letno podeli največ pet pri-

znanj »Inovator«.

29. člen
Ob podelitvi priznanja “Inovator” župan Občine Žalec 

izda listino, iz katere je razvidno, za katero inovacijo je bilo 
priznanje “Inovator” podeljeno.

Savinova odličja

30. člen
Savinovo plaketo z denarno nagrado prejme posame-

znik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenj-
sko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v 
širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Posamezniku 
se nagrada podeli praviloma le enkrat.

31. člen
Savinovo plaketo prejme posameznik ali skupina za po-

membne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni 
v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev 
občinske kulture.

32. člen
Savinovo priznanje prejme posameznik ali skupina za 

uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.

33. člen
(1) Odličja se podeljujejo za zasluge na muzejskem, li-

kovnem, literarnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, 
gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva narav-
ne in kulturne dediščine in drugih kulturnih področjih.

(2) Vsako leto se lahko podeli eno Savinov plaketo z de-
narno nagrado in največ dve Savinovi plaketi in dve Savinovi 
priznanji.

(3) Pobudo za podelitev Savinovih odličij lahko podajo posa-
mezniki in pravne osebe na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

(4) O Savinovih odličjih in višini denarne nagrade odloča 
župan Občine Žalec na predlog komisije.

(5) Sredstva za denarno nagrado se predhodno zagoto-
vijo v proračunu občine.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(1) Plakete Občine Žalec, ki so bile podeljene do 12. junija 

1979 ustrezajo Grbu Občine Žalec. Grbi vseh stopenj podeljeni 
do 31. 12. 1989 ustrezajo Grbu Občine Žalec.

(2) Značke Občine Žalec vseh stopenj podeljene do 
31. 12. 1989 ustrezajo Znački Občine Žalec.

(39 Podeljeni Znaki Občine Žalec vseh stopenj ustrezajo 
Znački Občine Žalec.

35. člen
Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odlok o po-

deljevanju priznanj v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 41/97).

36. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 098-00-0003/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1594. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave 
pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 25/09, 28/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji 
dne 25. 4. 2013 sprejel
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P R A V I L N I K
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri  

in plačilu komunalnega prispevka

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:
– kriterije za oprostitve pri odmeri komunalnega prispevka;
– olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
– postopek odobritve;
– zavarovanje dolga iz naslova plačila komunalnega pri-

spevka.

KRITERIJI ZA OPROSTITVE PRI ODMERI KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

2. člen
Skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih ze-

mljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Žalec, se komunalni prispevek ne plača za priključitev 
na novo komunalno opremo ali gradnjo:

– gospodarske javne infrastrukture ter njeno posodobitev;
– objekta, s katerim bo zavezanec nadomestil obstoječi 

objekt, uničen zaradi naravne nesreče, z enako tlorisno povr-
šino in namembnostjo, kot je bil prejšnji;

– neprofitnih stanovanj in nestanovanjskih stavb, v skladu 
s predpisi o enotni klasifikacij vrst objektov, katerih edini inve-
stitor je Občina Žalec.

3. člen
(1) Skladno s tem pravilnikom se komunalni prispevek 

ne plača tudi za priključitev na novo komunalno opremo ali 
gradnjo stavb s šifro vrste rabe 112 (več stanovanjske stav-
be), 113 (stanovanjske stavbe za posebne namene), 12201 
(stavbe javne uprave), 126 (stavbe splošnega družbenega 
pomena), 241 (objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za 
prosti čas), 24203 (objekti za ravnanje z odpadki), kolikor so 
njihovi investitorji zavodi, ustanove ali podjetja, katerih usta-
noviteljica je Občina Žalec in kolikor so te stavbe namenjene 
izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene na-
daljnji prodaji.

(2) Kolikor je Občina Žalec soustanoviteljica zavoda, usta-
nove ali podjetja iz predhodne alineje, velja oprostitev plačila le 
za sorazmerni delež vrednosti komunalnega prispevka, ki se 
nanaša na soustanoviteljski delež Občine Žalec.

4. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na 

novo komunalno opremo ali gradnjo objektov namenjenih opra-
vljanju gasilske dejavnosti – objekti s šifro vrste rabe 1242005, 
pod naslednjimi pogoji:

– da gre za objekte, ki so v izključni lasti gasilskih društev 
oziroma drugih izvajalcev gasilske dejavnosti;

– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na 
obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasil-
sko društvo oziroma drug izvajalec gasilske dejavnosti;

– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene 
opravljanju gasilske dejavnosti.

(2) Kolikor zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komu-
nalnega prispevka po tem členu in gre za objekt, ki v celoti ne 
ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjem odstavku 
tega člena, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna 
samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

5. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na 

javno kanalizacijsko omrežje za objekte, ki so bili na dan uve-
ljavitve tega pravilnika priključeni na posamezen del javnega 

kanalizacijskega omrežja, ki dotlej še ni bil priključen na čistilno 
napravo v Kasazah, se upošteva le del obračunskih stroškov 
za kanalizacijo, in sicer v višini 63,13 % od celotne izračunane 
vrednosti komunalnega prispevka za priključitev na javno ka-
nalizacijsko omrežje.

(2) Upravičenost do znižanja izračunane vrednosti komu-
nalnega prispevka, določenega v prvem odstavku tega člena, 
se ugotovi na podlagi dokazila o plačilu stroškov odvajanja 
odpadne vode, ki ga izda upravljavec javnega kanalizacijskega 
omrežja v Občini Žalec.

OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
Olajšave po tem pravilniku so:
– obročno plačilo komunalnega prispevka po 7. členu 

tega pravilnika;
– odlog plačila komunalnega prispevka po 8. členu tega 

pravilnika;
– odlog plačila komunalnega prispevka po 9. členu tega 

pravilnika.

7. člen
(1) Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli po 

naslednjih kriterijih:
a) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe 

gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzida-
ve ipd., se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 
36 mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne 
sme biti manjša od 250 €.

b) kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno 
priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo po 
uradni dolžnosti, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača 
v največ 36-ih mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega 
obroka ne sme biti manjša od 50 €.

(2) Način zavarovanja obročnega odplačevanja je dolo-
čen v 11. členu tega pravilnika.

(3) Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obro-
kov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V tem primeru Občina 
Žalec takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.

8. člen
(1) Župan lahko iz utemeljenih razlogov dovoli odlog pla-

čila komunalnega prispevka za gradnje, kot so novogradnje, 
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ipd. za največ 24 mesecev.

(2) Način zavarovanja odloga plačila je določen v 11. členu 
tega pravilnika.

9. člen
(1) Župan lahko iz utemeljenih razlogov dovoli odlog pla-

čila komunalnega prispevka, odmerjenega po uradni dolžnosti, 
za obvezno priključitev obstoječega stanovanjskega objekta na 
novo komunalno opremo.

(2) V primeru odobritve odloga plačila po prejšnjem od-
stavku zavezanec z Občino Žalec sklene pogodbo o odlogu 
plačila komunalnega prispevka, za zavarovanje plačila obvez-
nosti na podlagi te pogodbe pa se na nepremičnini, za katero 
se odmerja komunalni prispevek, ustanovi hipoteka.

(3) Pogodba o zavarovanju terjatve s hipoteko se sklene 
v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

(4) V primeru odobritve odloga plačila komunalnega pri-
spevka iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka predhodno dovoliti vknjižbo 
prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, za katero 
se odmerja komunalni prispevek, za obdobje odloga plačila 
komunalnega prispevka.

(5) Obveznost plačila komunalnega prispevka po tem 
členu se valorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
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POSTOPEK ODOBRITVE

10. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlo-

go za odlog plačila oziroma za obročno odplačilo komunalnega 
prispevka kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo. V 
vlogi je potrebno navesti ali gre za odlog plačila ali za obročno 
odplačevanje, razloge za vložitev vloge ter predlog za način 
zavarovanja dolga.

(2) O vlogi za odlog plačila oziroma za obročno odplače-
vanje komunalnega prispevka odloči župan in o tem obvesti 
zavezanca. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor.

ZAVAROVANJE DOLGA IZ NASLOVA PLAČILA 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
(1) Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do občine po 7. in 

8. členu ustrezno zavarovati.
(2) Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga na enega od na-

slednjih načinov:
– zastavo premoženja (nepremičnine, vrednostni papirji, 

kapitalske naložbe ipd.),
– zavarovanjem pri zavarovalnici,
– z bančno garancijo, izdano v korist občine,
– s poroštvom fizičnih oseb.
Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni 

stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
(3) Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z 

zastavo premoženja, mora k vlogi predložiti listine, ki dokazu-
jejo obstoj premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in 
dokazila o njegovi vrednosti.

(4) Zavarovanje v obliki poroštva fizične osebe je mogoče 
le, če vrednost komunalnega prispevka ne presega 10.000,00 €. 
V tem primeru, mora dolžnik k vlogi predložiti listine, ki dokazu-
jejo obstoj in vrednost premoženja poroka.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravil-

nik o kriterijih za odlog plačila, oprostitve in obročno odplačilo 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 28/10, 52/11, 94/12).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 420-07-0005/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. 4. 
2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščem:
1. parc. št. 1724/19 – pašnik, v izmeri 32 m2, k.o. Gotovlje,
2. parc. št. 1706/3 – pot, v izmeri 1.136 m2, k.o. Pongrac,

3. parc. št. 1706/4 – pot, v izmeri 1.069 m2, k.o. Pongrac,
4. parc. št. 1708/4 – pot, v izmeri 611 m2, k.o. Pongrac in
5. parc. št. 1714/6 – pot, v izmeri 369 m2, k.o. Pongrac.

II.
V zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču se na 

parc. št. 1724/19, k.o. Gotovlje, parc. št. 1706/3, k.o. Pongrac, 
parc. št. 1706/4, k.o. Pongrac, parc. št. 1708/4, k.o. Pongrac, 
in parc. št. 1714/6, k.o. Pongrac, vknjiži lastninska pravica na 
imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična 
številka: 5881544, do celote.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 465-05-0001/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽIRI

1596. Odlok o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07), 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), 
Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Ob-
čine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri 
na 13. seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v Občini Žiri

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja ter merila 
za odmero komunalnega prispevka v Občini Žiri (v nadaljeva-
nju: program opremljanja).

2. člen
(namen odloka)

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalne-
ga prispevka v Občini Žiri, za obstoječo komunalno opremo v 
Občini Žiri ter komunalno opremo, ki bo zgrajena in predana 
v upravljanje v tekočem in naslednjem letu po uveljavitvi tega 
odloka.

II. KOMUNALNA OPREMA

3. člen
(komunalna oprema po tem odloku)

Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in 
predvideno komunalno opremo v Občini Žiri:
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– Ceste v upravljanju Občine Žiri (lokalne ceste, javne 
poti, zbirne mestne ali krajevne ceste ter mestne ali krajevne 
ceste)

– Vodovod
– Kanalizacijo
– Javno razsvetljavo
– Ravnanje z odpadki.

4. člen
(grafični prikaz komunalne opreme)

Grafični prikaz komunalne opreme je razviden v programu 
opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST 
KOMUNALNE OPREME

5. člen
(obračunska območja)

Obračunska območja so:
– Obračunsko območje primarnega omrežja obstoječih 

občinskih cest z oznako CE_PR
– Obračunsko območje sekundarnega omrežja obstoječih 

občinskih cest z oznako CE_SEK
– Obračunsko območje obstoječega primarnega vodovo-

dnega omrežja z oznako VO_PR
– Obračunsko območje obstoječega sekundarnega vodo-

vodnega omrežja z oznako VO_SEK
– Obračunsko območje obstoječega primarnega kanali-

zacijskega omrežja z oznako KA_PR
– Obračunsko območje obstoječega sekundarnega kana-

lizacijskega omrežja z oznako KA_SEK
– Obračunsko območje obstoječega primarnega omrežja 

javne razsvetljave z oznako JR_PR
– Obračunsko območje obstoječega sekundarnega 

omrežja javne razsvetljave z oznako JR_SEK
– Obračunsko območje obstoječega primarnega omrežja 

za ravnanje z odpadki z oznako OD_PR
– Obračunsko območje obstoječega sekundarnega 

omrežja za ravnanje z odpadki z oznako OD_SEK.

6. člen
(priključitev objektov izven obračunskih območij)

V primeru, da se na komunalno opremo lahko priključi 
objekt, ki leži izven obračunskih območij iz prejšnjega člena, 
se komunalni prispevek izračuna po podatkih, ki veljajo za 
obračunsko območje komunalne opreme, na katero se objekt 
priključuje.

7. člen
(grafični prikaz obračunskih območij)

Obračunska območja iz 5. člena tega odloka so grafično 
prikazana na kartah, ki so sestavni del programa opremljanja.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI PO POSAMEZNIH 
VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH 

OBMOČJIH

8. člen
(skupni stroški)

(1) Skupni stroški za obstoječe cestno in vodovodno 
omrežje ter obstoječe omrežje javne razsvetljave so izračunani 
na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali 
ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu po-
dobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe.

(2) Skupni stroški za obstoječe kanalizacijsko omrežje, 
razen skupnih stroškov za izgradnjo čistilne naprave Žiri, so 
izračunani na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, 

ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in na-
menu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe.

(3) Skupni stroški za obstoječe in predvideno omrežje za 
ravnanje z odpadki, razen skupnih stroškov za izgradnjo Zbir-
nega centra Osojnica, so izračunani na podlagi stroškov, ki so 
po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki 
je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja 
podobno raven oskrbe.

(4) Skupni stroški za izgradnjo čistilne naprave Žiri so 
prevzeti iz projektne dokumentacije.

(5) Skupni stroški za izgradnjo Zbirnega centra Osojnica 
so prevzeti iz investicijske dokumentacije ter Načrta razvojnih 
programov proračuna Občine Žiri za leto 2012.

9. člen
(obračunski stroški)

(1) Obračunski stroški so skupni stroški, zmanjšani za 
sredstva, ki so bila pridobljena iz drugih virov financiranja 
(samoprispevki občanov, nepovratna sredstva pridobljena iz 
skladov EU, donacije in podobno).

(2) Drugi viri financiranja za posamezna obračunska ob-
močja in vrste komunalne opreme so:

– 20 % za primarno (CE_PR) in sekundarno (CE_SEK) 
omrežje cest – samoprispevki občanov

– 55 % za vodohran Tabor v primarnem vodovodnem 
omrežju (VO_PR) – sredstva EU

– 40 % za vodohran Selo v primarnem vodovodnem 
omrežju (VO_PR) – samoprispevki občanov

– 908.091,44 EUR za čistilno napravo Žiri v primarnem 
kanalizacijskem omrežju (KA_PR) – sredstva EU

– 173.751,43 EUR za čistilno napravo in črpališče Žiri v pri-
marnem kanalizacijskem omrežju (KA_PR) – državni proračun

– 250.000,00 EUR za kanalizacijo Dobračeva-Rakulk v 
sekundarnem kanalizacijskem omrežju (KA_SEK) – sredstva EU

– 31.659,00 EUR za kanalizacijo v Žireh (sistem kanalov 
C1-C10) v sekundarnem kanalizacijskem omrežju (KA_SEK) 
– državni proračun

– 55.000,00 EUR za kanalizacijo Stare Žiri in Plastuhova 
grapa v sekundarnem kanalizacijskem omrežju (KA_SEK) – 
samoprispevki občanov.

10. člen
(skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih)

Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 
obračunskih območjih in vrstah komunalne opreme iz 5. člena 
odloka so:

Obračunsko 
območje

Skupni 
stroški

Obračunski
stroški

CE_PR 15.238.763 EUR 12.191.010 EUR
CE_SEK 1.020.450 EUR 816.360 EUR
VO_PR 2.230.626 EUR 2.082.626 EUR
VO_SEK 2.470.050 EUR 2.470.050 EUR
KA_PR 2.474.937 EUR 1.393.094 EUR
KA_SEK 4.665.400 EUR 4.328.741 EUR
JR_PR 319.300 EUR 319.300 EUR
JR_SEK 87.750 EUR 87.750 EUR
OD_PR 554.569 EUR 554.569 EUR
OD_SEK 94.000 EUR 94.000 EUR

V. OBRAČUNSKI STROŠKI PRERAČUNANI  
NA ENOTO MERE

11. člen
(obračunski stroški preračunani na enoto mere)

(1) Obračunski stroški po posameznih obračunskih obmo-
čjih in vrstah komunalne opreme iz 5. člena odloka, preračuna-
ni na enoto mere, so:
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Obračunsko 
območje

Cpi
(EUR/m2)

Cti
(EUR/m2)

CE_PR 4,43 16,00

CE_SEK 1,41 3,85

VO_PR 1,20 3,81

VO_SEK 2,07 5,64

KA_PR 0,92 2,71

KA_SEK 3,63 9,86

JR_PR 0,12 0,42

JR_SEK 0,19 0,54

OD_PR 0,20 0,73

OD_SEK 0,05 0,16

(2) V zgornji tabeli pomenijo:
– Cp(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra gradbe-

ne parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posame-
znem obračunskem območju

– Ct(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju.

12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Za indeksiranje stroškov Cp(ij) in Ct(ij) iz 11. člena 
tega odloka se uporabi povprečni letni indeks cen za posa-
mezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije pod »gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«.

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve 
tega odloka.

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna 
na naslednji način:

KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) 
* Ct(ij) * Dt)

(2) Oznake v prejšnjem odstavku pomenijo:
– KP(ij) – komunalni prispevek za določeno vr-

sto komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju, ki se odmeri za-
vezancu

– A(parcela) – površina gradbene parcele objekta
– Cp(ij) – indeksirani stroški opremljanja kvadra-

tnega metra parcele z določeno vrsto 
komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju

– Dp – delež parcele pri izračunu komunalne-
ga prispevka

– K(dejavnost) – faktor dejavnosti
– Ct(ij) – indeksirani stroški opremljanja kva-

dratnega metra neto tlorisne površine 
objekta z določeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem 
območju

– A(tlorisna) – neto tlorisna površina objekta
– Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka
– i – posamezna vrsta komunalne opreme
– j – posamezno obračunsko območje.

(3) Seštevek zneskov iz prvega odstavka tega člena je 
komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.

14. člen
(neto tlorisna površina objekta)

(1) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlo-
risnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 
9836.

(2) Za potrebe odmere komunalnega prispevka, se po-
datek o neto tlorisni površini prevzame iz Projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja.

(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispe-
vek odmeri le od površine gradbene parcele. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.

15. člen
(podatek o površini parcele)

(1) Komunalni prispevek se odmerja za gradbeno par-
celo.

(2) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene 
ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem sto-
ji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem 
so predvidene površine, ki služijo takemu objektu oziroma 
je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu 
objektu.

(3) Gradbena parcela se določa glede na velikost in 
namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati 
mora neovirano uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spre-
mljajočimi prostorskimi potrebami.

(4) Za odmero komunalnega prispevka se podatek o 
površini gradbene parcele prevzame iz Projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, pri čemer mora biti gradbena parcela 
skladna z določili prostorskega akta na območju.

(5) Če v prostorskem aktu niso določeni faktorji zazida-
nosti, izrabe ali gradbene prostornine gradbene parcele, se za 
potrebe odmere komunalnega prispevka površina gradbene 
parcele določi v skladu z določili tretjega odstavka tega člena.

16. člen
(sprememba neto tlorisne površine objekta)

Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek 
odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka 
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti 
objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo 
neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komu-
nalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno 
razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komu-
nalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine 
oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se 
komunalni prispevek ne plača.

VII. PODROBNEJŠA MERILA

17. člen
(delež parcele in delež objekta)

Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dp) 
iz 13. člena tega odloka je 30 %, delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dt) iz 13. člena 
tega odloka pa 70 %.

18. člen
(faktorji dejavnosti)

Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) iz 13. člena je 1, razen 
za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o klasifikaciji 
vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 109/11):
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Šifra 
kategorije 
(CC-SI)

Tip 
Objekta (CC-SI)

Faktor 
dejavnosti

111 Enostanovanjske stavbe 0,85
113 Stanovanjske stavbe za 

posebne družbene skupine 0,7
121 Gostinske stavbe 1,3
122 Poslovne in upravne stavbe 1,3
123 Trgovske stavbe in stavbe za 

storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe 1,3
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1,3
12303 Bencinski servisi 1,3
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 1,1

125 Industrijske stavbe in skladišča
1251 Industrijske stavbe 0,7
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 1,3

126 Stavbe splošnega družbenega 
pomena 0,7

127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7
23 Industrijski gradbeni kompleksi 1,3

19. člen
(posebne olajšave pri odmeri komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nepro-
fitnih stanovanj, katerih investitor je Občina Žiri.

(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nesta-
novanjskih stavb v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov 
in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), 
katerih investitor je Občina Žiri.

(3) Za nestanovanjske kmetijske stavbe (1271) je določe-
na dodatna splošna olajšava v višini 50 %.

(4) Investitorji, ki na območju Občine Žiri investirajo v izgra-
dnjo nestanovanjskih stavb in industrijskih gradbenih objektov v 
skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 109/11), lahko uveljavljajo posebno 
olajšavo, če izpolnjujejo posebej za to predpisane kriterije in me-
rila. Pri uveljavljanju posebne olajšave bodo upoštevana določila 
in predpisi, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči.

(5) Posebna olajšava iz četrtega odstavka tega člena stopi 
v veljavo s sklenitvijo pogodbe med Občino Žiri in investitorjem.

(6) Občinska uprava v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
odloka pripravi pravilnik o podrobnejših kriterijih, merilih in 
načinu dodeljevanja posebne olajšave iz četrtega odstavka 
tega člena ter vsebini pogodbe iz petega odstavka tega člena. 
Pravilnik sprejme občinski svet.

(7) V primeru, da se z investitorjem sklepa pogodba iz pe-
tega odstavka tega člena, se v izračunu odmere komunalnega 
prispevka, ki bi ga moral investitor plačati, ne upoštevajo: faktor 
dejavnosti manjši kot 1 iz 18. člena, posebna olajšava iz tretje-
ga odstavka tega člena ter postopnost odmere komunalnega 
prispevka iz 21. člena.

VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

20. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, 

na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja ali 
po tem, ko Občina Žiri od upravne enote prejme obvestilo o 
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, ob priključitvi na komunalno opremo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(postopnost odmere komunalnega prispevka)

Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se 
seštevek zneskov iz tretjega odstavka 13. člena:

– pomnoži s faktorjem 0,8 v letu uveljavitve tega odloka,
– pomnoži s faktorjem 0,9 v drugem letu po uveljavitvi 

tega odloka in
– pomnoži s faktorjem 1 v tretjem letu po uveljavitvi tega 

odloka in vseh naslednjih letih.

22. člen
(program opremljanja za drugo komunalno opremo)
Na območjih, kjer je potrebna izgradnja nove komunalne 

opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe ko-
munalne opreme, ki ni vključena v ta program opremljanja, se 
komunalni prispevek izračuna na podlagi posebnega programa 
opremljanja. V posebnem programu opremljanja se opredeli 
tudi delež obračunskih stroškov za komunalno opremo po tem 
odloku. V posebnem programu opremljanja se lahko opredelijo 
tudi drugačna merila za odmero komunalnega prispevka.

23. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnejših programov opremljanja)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju poslovne 
cone P1 ob povezovalni cesti v Žireh (Uradni list RS, št. 43/08).

24. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007-6/2013
Žiri, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žiri

Janez Žakelj l.r.

1597. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba 
št. 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(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 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Žiri (Urad-
ni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 13. redni 
seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Žiri – sprememba št. 1
1. člen

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri 
(Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr. in 37/12 – popr.) se drugi 
odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– Odlok o prostorskem načrtu,
– Odlok o strateškem delu prostorskega načrta,
– grafični prikazi strateškega dela,
– grafični prikazi izvedbenega dela,
– priloge prostorskega načrta in
– Sprememba št. 1.«.
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Za zadnjim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se 
glasita:

»(7) Sprememba št. 1 vsebuje:
1. Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora,
2. Grafični prikazi izvedbenega dela:
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in po-

drobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v 
merilu 1:5000: listi št. 8, 12 in 13,

– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture v merilu 1:5000: listi št. 8, 12 in 13.«

(8) Vsebine iz prejšnjega odstavka nadomestijo istovrstne 
vsebine iz drugega odstavka tega člena.

2. člen
V 44. členu se za zadnjim odstavkom dodajo trije novi 

odstavki, ki se glasijo:
»(4) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih grad-

benih parcel je dopustna pod pogojem, da se velikost novih 
gradbenih parcel oblikuje na način, da je velikost posamezne 
gradbene parcele skladna z določili drugega in tretjega odstav-
ka tega člena in da novo nastale parcele omogočajo gradnjo 
objekta ob upoštevanju določil 37. in 43. člena tega odloka.

(5) Velikost gradbene parcele se določi tako, da se na 
gradbeni parceli opredeli površine za gradnjo stavb, infrastruk-
turnih objektov, potrebne parkirne in manipulacijske površine, 
površine, namenjene zagotavljanju požarne varnosti, in zelene 
površine, opredeljene glede na namen gradnje.

(6) Ne glede na določila četrtega odstavka tega člena je 
delitev parcel dopustna za potrebe gradnje gospodarske javne 
infrastrukture.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2013
Žiri, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

1598. Sklep o imenovanju nadomestne članice 
Občinskega sveta Občine Žiri

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, 
št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 13. seji dne 25. 4. 
2013 sprejel naslednji

S K L E P

Za nadomestno članico Občinskega sveta Občine Žiri se 
imenuje Petro Čelik, Loška c. 32, Žiri – NSi Nova Slovenija, 
Krščansko ljudska stranka.

Št. 1002-4/2013-1
Žiri, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

1599. Sklep o obračunu omrežnine s postavke 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode iz naslova dimenzije vodomera

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, 
št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 13. seji dne 25. 4. 
2013 sprejel naslednji

S K L E P

Podjetjem, ki imajo v vodomerno oskrbo zajeto tudi zuna-
nje hidrantno omrežje in posledično vgrajene vodomere dn 80 
(3'') ali večje dimenzije, se pri obračunu omrežnine s postavke 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz naslova 
dimenzije vodomera upošteva faktor 15.

Sklep velja s sprejetjem, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.

Št. 35403-25/2013-1
Žiri, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

VLADA
1600. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju 

Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice 
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo 
na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, 
in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov 
na trg

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni 
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe 

Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo 
ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo 
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved 

dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države 

članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo 
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih 
vžigalnikov na trg (Uradni list RS, št. 98/06, 56/07, 57/08, 36/09, 
37/10, 34/11 in 35/12), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske do-

ločbe glede izvajanja Odločbe Komisije št. 2006/502/ES z dne 
11. maja 2006 o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe 
za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za 
otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg 
(UL L št. 198 z dne 20. 7. 2006, str. 41), zadnjič spremenjene 
z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 1. marca 2013 o podalj-
šanju veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države 
članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg 
samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja 
neobičajnih vžigalnikov na trg (UL L št. 61 z dne 5. 3. 2013, 
str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2006/502/ES).«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-10/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-2130-0006

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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POPRAVKI

1601. Popravek Pravilnika o overitvah števcev 
električne energije

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K 
Pravilnika o overitvah števcev električne 

energije
V Pravilniku o overitvah števcev električne energije (Uradni 

list RS, št. 18/13) se v drugem odstavku 37. člena beseda »taksi-
metrov« nadomesti z besedilom »števcev električne energije«.

Št. 007-16/2012
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

1602. Popravek Splošnega akta o načinu izračuna 
plačil za uporabo radijskih frekvenc

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

P O P R A V E K
Splošnega akta o načinu izračuna plačil  

za uporabo radijskih frekvenc  
(Uradni list RS, št. 30/13)

V tretjem odstavku 10. člena Splošnega akta o načinu 
izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 30/13, se beseda »četrtega« pred bese-
do »odstavka«, zamenja z besedo »tretjega«.

Št. 0073-1/2013/23
Ljubljana, dne 7. maja 2013

Direktor
Franc Dolenc l.r.

1603. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, 
J2, J3 in J4)

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) izdajam

P O P R A V E K
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  

za mesto Jesenice  
(planska celota J1, J2, J3 in J4)

Tabela, navedena v drugi točki 4. člena Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, 
št. 131/04, 27/05 – popravek, 88/07, 18/09) se v stolpcu: Naziv 
območja urejanja, v vrstici Lipce (planska celota J4, oznaka 
območja urejanja R4), dopolni z besedilom (prekrivajoča raba).

Št. 007-7/2013
Jesenice, dne 7. maja 2013

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

VSEBINA

VLADA
1600. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe 

Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo 
ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo 
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved 
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg 4946

MINISTRSTVA
1560. Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni oceni 4871
1561. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 118 o 

določitvi cene za enoto storitve za obdobje z za-
četkom veljavnosti 1. januarja 2013 4871

1562. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 119 o 
določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih 
poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013 4873

USTAVNO SODIŠČE
1563. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 282. čle-

na Zakona o pravdnem postopku in o zavrženju 
zahteve za oceno ustavnosti petega odstavka 
282. člena Zakona o pravdnem postopku 4873

1564. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje ali-
neje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 
14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine 
Šmarje pri Jelšah 4876

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1565. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 4877

1566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo 
raziskovalno dejavnost 4879

1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za 
področje raziskovalne dejavnosti 4880

1568. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za dis-
tribucijsko omrežje zemeljskega plina na geograf-
skem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo 
in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur 4880

1569. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz dis-
tribucijskega omrežja za geografsko območje Me-
stne občine Celje 4885

OBČINE
DOBROVNIK

1570. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega 
sveta Občine Dobrovnik – predstavnika madžarske 
narodne skupnosti 4894

1571. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega 
sveta Občine Dobrovnik v 3. volilni enoti 4894

HORJUL
1572. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

Občine Horjul 4895

IVANČNA GORICA
1573. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v 

Svet Vrtca Ivančna Gorica 4898
1574. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v 

Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 4898

KOBARID
1575. Sklep o razveljavitvi sklepa 4898

KOPER
1576. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja izbirne 

gospodarske javne službe javnega linijskega avto-
busnega prevoza v mestnem prometu na območju 
Mestne občine Koper 4898
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1577. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne 
občine Koper za leto 2013 4909

1578. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna 
Mestne občine Koper za leto 2012 4910

1579. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« v Obrtniški ulici 4911

1580. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« v centru Hrvatinov 4912

1581. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 4914

KRŠKO
1582. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na 

območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne 
Krško 4915

1583. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za Center zelene 
rasti Berkana 4919

LENDAVA
1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrij-
ska cona v Lendavi 4921

LJUBLJANA
1585. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 4924

LJUTOMER
1586. Sklep št. 301 o dopustnosti širitve območja stavb-

nih zemljišč na parc. št. 45/1 k.o. Cven 4925

SLOVENJ GRADEC
1587. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; 
I. faza 4925

1588. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč 
na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 
Dobrava 4931

ŠENTJUR
1589. Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skup-

nosti v Občini Šentjur 4934
1590. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 4937

ŽALEC
1591. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 

2012 4937
1592. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Žalec za leto 2013 4937
1593. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec 4938
1594. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri 

odmeri in plačilu komunalnega prispevka 4940

1595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4942

ŽIRI
1596. Odlok o programu opremljanja in merilih za odme-

ro komunalnega prispevka za obstoječo komunal-
no opremo v Občini Žiri 4942

1597. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 1 4945

1598. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občin-
skega sveta Občine Žiri 4946

1599. Sklep o obračunu omrežnine s postavke odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode iz naslova 
dimenzije vodomera 4946

POPRAVKI
1601. Popravek Pravilnika o overitvah števcev električne 

energije 4947
1602. Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil 

za uporabo radijskih frekvenc 4947
1603. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) 4947

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 40/13 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 1549
Javne dražbe 1560
Razpisi delovnih mest 1565
Druge objave 1567
Objave po Zakonu o političnih strankah 1568
Evidence sindikatov 1570
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 1571
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah  1572
Objave sodišč 1573
Izvršbe 1573
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1574
Oklici dedičem 1576
Oklici pogrešanih 1577
Preklici 1578
Zavarovalne police preklicujejo 1578
Spričevala preklicujejo 1578
Drugo preklicujejo 1579
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