Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814021, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2013.08.05 17:16:44 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

66

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

ISSN 1318-0576
5. 8. 2013		

VLADA
2601.

Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1;
ZDT-1) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-37/2013 z dne 19. 7. 2013, na 19. redni seji dne 25. 7.
2013 izdala naslednjo

ODLOČBO
Ana Bučar Brglez, rojena 20. 12. 1971 se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani.
Št. 70101-18/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2030-0084
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2602.

Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo
stavb

Na podlagi petega odstavka 7. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11
in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o določanju zemljišč za gradnjo stavb
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način določitve zemljišč za gradnjo
stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin.

Leto XXIII

2. člen
(zemljišča za gradnjo stavb)
(1) Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča,
določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna
zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah
dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin (v nadaljnjem besedilu: stavbna zemljišča), na katerih je gradnja stavb
dejansko možna oziroma dopustna in jih določi občina.
(2) Zemljišče za gradnjo stavb je zaokroženo zemljišče
na območju stavbnih zemljišč, ki ga lahko sestavlja parcela,
del parcele, več parcel ali več delov parcel.
3. člen
(način določitve zemljišč za gradnjo stavb)
(1) Občina najprej razvrsti vse parcele na območju občine
po namenski rabi prostora v skladu s 4. členom tega pravilnika.
(2) Po razvrstitvi parcel po namenski rabi prostora občina
izloči tiste parcele oziroma dele parcel na območju stavbnih
zemljišč, ki niso primerne za gradnjo stavb in ustrezajo enemu
od kriterijev iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Zemljišča za gradnjo stavb so parcele ali deli parcel,
ki tvorijo zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zemljišča), če:
1. so zemljišča na območju stavbnih zemljišč,
2. niso izločena kot zemljišča, ki niso primerna za gradnjo
stavb in
3. so zemljišča, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
– zemljišča, za katera je sprejet občinski podrobni prostorski načrt na podlagi zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, ali
občinski lokacijski načrt na podlagi zakona, ki ureja prostor, ali
zazidalni načrt oziroma ureditveni načrt na podlagi zakona, ki je
urejal naselja in druge posege v prostor, in je v skladu z njihovo
vsebino na njih možna gradnja stavb,
– zemljišča, ki so komunalno opremljena po določbah
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, na katerih je v skladu
s prostorskimi izvedbenimi pogoji iz občinskega prostorskega
načrta oziroma v skladu z merili in pogoji iz prostorskih ureditvenih pogojev dopustna gradnja stavb ter na njih niso uveljavljeni pravni režimi, ki se nanašajo na varstvena, zavarovana,
degradirana, ogrožena in druga območja, tako da gradnja stavb
na njih ni možna, ali
– zemljišča, za katera je pridobljeno dokončno gradbeno
dovoljenje za gradnjo stavb.
4. člen
(razvrstitev parcel po namenski rabi prostora)
(1) Vse parcele na območju občine se razvrstijo po namenski rabi prostora, kot so določene z občinskim prostorskim
načrtom oziroma s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine v skladu s predpisi,
ki urejajo prostorsko načrtovanje.
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(2) Parcela je lahko razvrščena v eno ali več območij namenske rabe prostora. Če je parcela razvrščena v več območij
namenske rabe prostora, se za vsako območje določi delež
površine parcele.
(3) Če z občinskim prostorskim načrtom ali s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine niso določene podrobnejše namenske rabe stavbnih
zemljišč, se parcele razvrstijo kot stavbna zemljišča.
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7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-412/2012
Ljubljana, dne 1. avgusta 2013
EVA 2012-2430-0052

5. člen

Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

(zemljišča, ki niso primerna za gradnjo stavb)
Za gradnjo stavb niso primerna zemljišča, če izpolnjujejo
vsaj enega od naslednjih kriterijev:
– so pozidana s stavbami, ki imajo dejansko rabo s šifro
iz štirinajstega odstavka 5. člena Uredbe o določitvi modelov
vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11) ali z objekti
gospodarske javne infrastrukture,
– na katerih zaradi naravnih ali zaradi drugih omejitev v
prostoru gradnja stavb ni možna,
– na katerih v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji
iz občinskega prostorskega načrta ali v skladu z merili in
pogoji iz prostorskih ureditvenih pogojev gradnja stavb ni dopustna, oziroma so zemljišča, na katerih v skladu s sprejetim
občinskim podrobnim prostorskim načrtom na podlagi zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, ali občinskim lokacijskim
načrtom na podlagi zakona, ki ureja prostor, ali zazidalnim
načrtom oziroma ureditvenim načrtom na podlagi zakona, ki
je urejal naselja in druge posege v prostor, gradnja stavb ni
predvidena,
– se urejajo z občinskim prostorskim načrtom ali s prostorskimi ureditvenimi pogoji in so na njih uveljavljeni pravni
režimi, ki se nanašajo na varstvena, zavarovana, degradirana,
ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisa
vzpostavljen poseben pravni režim, tako da gradnja stavb na
njih trajno ali začasno ni možna,
– na katerih je v skladu z občinskim prostorskim načrtom ali s prostorskimi ureditvenimi pogoji predvidena gradnja
gospodarske javne infrastrukture oziroma gradnja gradbeno
inženirskih objektov,
– za katera je predvidena izdelava podrobnega prostorskega akta, pa ta še ni sprejet, ali
– na katerih veljajo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora.
6. člen
(sporočanje podatkov)
(1) Podatke o namenski rabi prostora in zemljiščih za
gradnjo stavb občina sporoča Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(2) Za sporočanje podatkov iz prejšnjega odstavka občina uporabi šifrant osnovne in podrobnejše namenske rabe
zemljišč, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in
prostor, na svojih spletnih straneh.
(3) Šifrant iz prejšnjega odstavka občina uporabi tako,
da šifri podrobnejše namenske rabe za sporočanje na desni
strani doda številko, in sicer številko ena »1« če je zemljišče za gradnjo stavb, ali številko nič »0«, če zemljišče ni
zemljišče za gradnjo stavb. Šifri osnovne namenske rabe se
doda tri ničle in dodatno številko, kot velja za podrobnejšo
namensko rabo.
(4) Občina mora podatke iz prvega odstavka tega člena
sporočati po parcelah v izmenjevalnem formatu, ki ga geodetska uprava objavi na svojih spletnih straneh.
(5) Občina mora geodetski upravi sporočiti podatke iz
prvega odstavka tega člena ob vsaki spremembi podatkov o
namenski rabi prostora in drugih podatkov, ki vplivajo na določitev zemljišč za gradnjo stavb.

2603.

Pravilnik o prehranskih dopolnilih

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o prehranskih dopolnilih
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju
zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L št. 183
z dne 12. 7. 2002, str. 51), zadnjič spremenjeno z Uredbo
Komisije (ES) št. 1161/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta,
Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter
Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih
snovi, ki se lahko dodajo živilom (UL L št. 296 z dne 15. 11.
2011, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/46/ES),
določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prehranska dopolnila,
ki se dajejo v promet kot živila in se predstavljajo kot živila (v
nadaljnjem besedilu: prehranska dopolnila).
(2) Prehranska dopolnila se lahko dajo v promet le kot
predpakirana živila.
2. člen
(1) Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih
ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim
učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in
drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s
tekočino, v kapalnih stekleničkah in drugih podobnih oblikah s
tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa
v odmerjenih majhnih količinskih enotah.
(2) V primeru dvoma pri posameznem živilu ali gre za
prehransko dopolnilo ali zdravilo, se uporabljajo predpisi, ki
urejajo zdravila.
3. člen
Prehranska dopolnila lahko vsebujejo vitamine, minerale,
aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, rastline in rastlinske
izvlečke, mikroorganizme ter druge snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, pod pogojem, da je njihova varnost v prehrani
ljudi znanstveno utemeljena.
4. člen
(1) Za proizvodnjo prehranskih dopolnil se lahko uporabijo
vitamini in minerali iz Priloge I Direktive 2002/46/ES.
(2) Vitamini in minerali iz prejšnjega odstavka se lahko
dajo v promet le v kemijskih oblikah iz Priloge II Direktive
2002/46/ES.
(3) Kemijske oblike aminokislin, karnitina in tavrina, nukleotidov ter holina in inozitola, ki se lahko uporabljajo za
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proizvodnjo prehranskih dopolnil, so določene v Prilogi, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) Vitaminske in mineralne snovi iz Priloge II Direktive
2002/46/ES in druge snovi iz Priloge tega pravilnika morajo
izpolnjevati pogoje čistosti, v skladu s predpisi, ki urejajo čistost
aditivov ali Codex Alimentarius in drugimi predpisi, ki urejajo
čistost snovi.
5. člen
Priporočeni dnevni vnosi (PDV/RDA) vitaminov in mineralov za odrasle osebe so določeni v predpisu, ki ureja
označevanje hranilne vrednosti živil oziroma predpisu, ki ureja
zagotavljanje informacij o živilih potrošniku.
6. člen
Pri določanju priporočene dnevne količine vitaminov
in mineralov v prehranskem dopolnilu mora proizvajalec
upoštevati:
– priporočene dnevne vnose posameznih vitaminov in
mineralov, določenih v predpisu, ki ureja označevanje hranilne
vrednosti živil oziroma predpisu, ki ureja zagotavljanje informacij o živilih potrošniku,
– vnos vitaminov in mineralov iz drugih virov prehrane.
7. člen
(1) Pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju se
prehranskim dopolnilom ne sme pripisovati lastnosti preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni pri ljudeh.
(2) Označevanje, predstavljanje in oglaševanje prehranskih dopolnil ne sme vključevati nobenih navedb, ki bi navajale
ali namigovale, da z uravnoteženo in pestro prehrano na splošno ni mogoč vnos ustreznih količin hranil.
(3) Označevanje, predstavljanje in oglaševanje prehranskih dopolnil mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo splošno
označevanje živil oziroma predpisi, ki urejajo zagotavljanje
informacij o živilih potrošniku ter prehranske in zdravstvene
trditve na živilih.
8. člen
(1) Prehranska dopolnila morajo biti označena kot “prehransko dopolnilo“.
(2) Poleg pogojev iz predpisov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, mora označba prehranskega dopolnila vsebovati
še naslednje podatke:
– imena vrste vitaminov in mineralov ali snovi, ki so značilne za prehransko dopolnilo ali podatek o naravi hranil ali snovi;
– priporočeno dnevno količino oziroma odmerek prehranskega dopolnila;
– opozorilo: “Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.“;
– navedbo: “Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano“;
– opozorilo: “Shranjevati nedosegljivo otrokom!“.
(3) Čitljivost podatkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena, vključno z drugimi obveznimi podatki glede označevanja,
mora biti v skladu s predpisom, ki ureja zagotavljanje informacij
o živilih potrošniku.
9. člen
(1) Na označbi prehranskega dopolnila je treba označiti
tudi količino posameznega vitamina in minerala ali snovi s
hranilnim ali fiziološkim učinkom. Za vitamine in minerale se
uporabljajo enote iz Priloge I Direktive 2002/46/ES. Količine vitaminov in mineralov ali drugih snovi se izrazijo na priporočeno
dnevno količino oziroma odmerek izdelka.
(2) Pri označevanju vitaminov in mineralov je treba količino vitaminov in mineralov izraziti kot odstotek priporočenega
dnevnega vnosa (PDV/RDA).
(3) Odstotek priporočenih vrednosti za vitamine in minerale se lahko prikaže tudi v grafični obliki.
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10. člen
Označene količine vitaminov in mineralov ali snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom iz prvega odstavka prejšnjega
člena morajo predstavljati povprečne vrednosti, ki lahko temeljijo na:
– analizah prehranskega dopolnila, ki jih je opravil proizvajalec,
– izračunu iz znanih ali dejanskih povprečnih vrednosti
uporabljenih sestavin ali
– izračunu iz splošno veljavnih in sprejetih podatkov.
11. člen
Kadar na podlagi novih podatkov in spoznanj ali ponovne
presoje obstoječih podatkov obstaja utemeljen sum, da prehransko dopolnilo, ki je sicer v skladu s tem pravilnikom, predstavlja
nevarnost za zdravje ljudi, lahko minister, pristojen za zdravje,
začasno prepove ali omeji promet s prehranskim dopolnilom in o
tem obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03, 44/04,
72/05, 22/07 in 104/10).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-30/2013
Ljubljana, dne 9. julija 2013
EVA 2013-2711-0017
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
Priloga
Kemijske oblike aminokislin, karnitina in tavrina, nukleotidov ter holina in inozitola, ki jih je dovoljeno uporabljati za proizvodnjo prehranskih dopolnil
AMINO KISLINE
L-alanin
L-arginin
L-cistein
cistin
L-histidin
L-glutaminska kislina
L-glutamin
L-izolevcin
L-levcin
L-lizin
L-lizin acetat
L-metionin
L-ornitin
L-fenilalanin
L-treonin
L-triptofan
L-tirozin
L-valin
Za aminokisline se lahko, če je primerneje, uporabljajo
tudi natrijeve, kalijeve, kalcijeve in magnezijeve soli ter njihovi
hidrokloridi.
KARNITIN IN TAVRIN
L-karnitin
L-karnitin hidroklorid
L-karnitin-L-tartrat
tavrin
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NUKLEOTIDI
adenozin 5‘-fosforna kislina (AMP)
natrijeve soli AMP
citidin 5`monofosforna kislina (CMP)
natrijeve soli CMP
gvanozin 5‘-fosforna kislina (GMP)
natrijeve soli GMP
inozin 5‘-fosforna kislina (IMP)
natrijeve soli IMP
uridin 5‘-fosforna kislina (UMP)
natrijeve soli UMP
HOLIN IN INOZITOL
holin
holin klorid
holin bitartrat
holin citrat
inozitol
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(2) Če končni odjemalec pooblasti dobavitelja za izdajanje enotnega računa za omrežnino in porabljen zemeljski plin,
je sistemski operater dobavitelju dolžan omogočiti izstavitev
enotnega računa. Vsa razmerja med sistemskim operaterjem
in dobaviteljem, ki se nanašajo na zagotavljanje potrebnih
podatkov za zaračunavanje omrežnine, plačevanje omrežnine,
zavarovanje plačil in druga razmerja sistemski operater in dobavitelj določita v sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij.
(3) Končnemu odjemalcu, ki dobavitelja pooblasti za
plačevanje omrežnine sistemskemu operaterju, dobavitelj, za
račun sistemskega operaterja, na računu zaračuna in izkaže
omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v
22. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
(4) Končni odjemalec ali dobavitelj, ki ima sklenjen sporazum, na podlagi katerega plačuje omrežnino za končnega
odjemalca, plača omrežnino najkasneje v petnajstih dneh od
datuma izstavitve računa sistemskega operaterja.«.
KONČNA DOLOČBA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2604.

Akt o spremembah Akta o metodologiji
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a)
točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US,
10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) ter prve alineje a) točke 6. člena in
druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list
RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za
energijo izdaja

AKT
o spremembah Akta o metodologiji
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12
in 64/12 – popr.) se v tretjem odstavku 3. člena črtata besedi
»in pobiranje«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »in pobira«.
2. člen
V 22. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sistemski operater najkasneje v roku petih delovnih dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se
nanaša distribucija, dobavitelju v primeru iz 24. člena tega
akta izstavi račun, ki vsebuje prilogo po posameznih odjemnih
mestih in končnih odjemalcih, iz katere je za vsako odjemno
mesto razviden:
– znesek za distribucijo iz 17. in 20. člena tega akta in
– znesek za meritve iz 21. člena tega akta.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu na računu
zaračuna in izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 22. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.

4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 221-6/2013-11/346
Maribor, dne 27. junija 2013
EVA 2013-2430-0077
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
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Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja toplotne energije
v Občini Nazarje

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10,
37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega sistema (Uradni list RS,
št. 74/05 in 42/11), 9. člena Odloka o dejavnosti in koncesiji za
lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih
občin, št. 18/11, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/12) in
po predhodnem soglasju sveta Občine Nazarje, z dne 14. 3.
2013, je ENERGETIKA NAZARJE d.o.o, kot izvajalec lokalne
gospodarske javne službe dejavnosti oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Nazarje sprejela

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v Občini Nazarje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja, namen in veljavnost)
(1) S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) se
urejajo odnosi med distributerjem toplote in odjemalci toplote iz
sistema daljinskega ogrevanja v Občini Nazarje.
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(2) Določila teh Splošnih pogojev veljajo za distributerja,
investitorje in vse odjemalce toplotne energije, ne glede na to,
ali so sklenili medsebojno pogodbo ali ne.
(3) S Splošnimi pogoji se urejajo pogoji oskrbe s toploto,
pravice, obveznosti in odgovornosti distributerja in odjemalcev
toplote, na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo
izvajanje daljinskega ogrevanja.
2. člen
(pojmi in definicije)
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh
Pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– daljinsko ogrevanje:
je distribucija in dobava toplote ali hladu iz omrežij za
distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov
ter za pripravo sanitarne vode, ki se izvaja kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba;
– distribucijsko omrežje:
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali
hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so
namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma
do odjemnega mesta;
– distributer toplote:
je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;
– glavni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja:
je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave:
so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne
razmere v stavbi. 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 sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je:
merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina,
ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem
toplote;
vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno
z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in
na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč:
je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči
toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji
s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto:
je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod
pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na
distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote:
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote
na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo,
paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je
lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na
skupno odjemno mesto;
– priključna moč:
je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi
obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja
toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja:
je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame
pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko
priključenih več hišnih postaj;

Št.

66 / 5. 8. 2013 /

Stran

7941

– priključni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka
od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov:
dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote,
ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena
preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več
odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo
deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno
mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;
– toplotna postaja:
je vezni člen med distribucijskim omrežjem (vključno s
priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s
svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne
naprave.
3. člen
(območje veljavnosti)
Splošni pogoji veljajo na območju, na katerem distributer
toplote, ENERGETIKA NAZARJE d.o.o., opravlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo in na katerem izvršuje svoje
pristojnosti Občina Nazarje.
4. člen
(izročitev Splošnih pogojev odjemalcu)
Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote je distributer toplote dolžan odjemalcu toplote brezplačno izročiti
natisnjen izvod Splošnih pogojev.
II. TOPLOTNE NAPRAVE DISTRIBUTERJA
5. člen
(energetske naprave v upravljanju distributerja)
(1) Toplotne naprave distributerja so:
– proizvodni viri;
– črpališča;
– primarno in sekundarno toplovodno omrežje;
– priključni vod.
(2) Meja med deli toplotne postaje, ki so v lasti odjemalca
in deli s katerimi upravlja distributer toplote so prvi ventili priključnega voda v toplotni postaji.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA
6. člen
(energetske naprave odjemalca)
Toplotne naprave odjemalca toplote so:
– toplotna postaja, sestavljena iz priključne postaje in
hišne postaje,
– interne toplotne naprave.
7. člen
(nadzor delovanja in dostop do toplotnih postaj)
(1) Nadzor nad delovanjem (obratovanjem) toplotne postaje opravlja distributer toplote v taki meri, da zagotovi najmanj
minimalne standarde delovanja omrežja. Distributer lahko nadzira delovanje toplotne postaje daljinsko (postaje, opremljene z
možnostjo daljinskega nadzora) ali lokalno.
(2) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju nemoten
dostop do toplotne postaje za potrebe nadzora iz prejšnjega
odstavka.
IV. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
8. člen
(vzdrževanje)
(1) Odjemalec je dolžan normalno vzdrževati svoje toplotne naprave. Stanje toplotnih naprav mora biti tako, da s
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svojim delovanjem ne motijo drugih odjemalcev in toplotnih
naprav distributerja.
(2) Vzdrževanje toplotnih naprav distributerja in toplotnih
postaj zagotovi distributer na podlagi sklenjene pogodbe o
dobavi in odjemu toplote, razen v primeru, če se pogodbenika
ne dogovorita drugače. Stroški vzdrževanja toplotnih postaj
niso zajeti v ceni za enoto obračunske moči (tarifni sistem)
in se obračunajo posebej po ceniku distributerja in v skladu s
sklenjeno pogodbo.
(3) Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne
postaje obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni
postaji,
– zamenjavo električnih varovalk,
– čiščenje lovilnika nesnage na primarni strani,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov
priključne postaje,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih
naprav z ukrepi za njihovo odpravo,
– polnitev, nastavitev in vzdrževanje sistema za mehčanje
sanitarne vode.
9. člen
(plačilo elektrike in vode)
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne
postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec
dobavitelju te vode.
10. člen
(pregled in menjava merilne naprave)
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih merilnih naprav opravlja distributer toplote
ali druga pooblaščena oseba, skladno z veljavno zakonodajo.
V. IZDAJANJE SOGLASIJ
11. člen
(soglasja)
(1) Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in
soglasja po predpisih o graditvi objektov in predpisih, ki urejajo
področje energetike – oskrbe s toploto.
(2) Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo toplovodno omrežje ali
spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od
dobavitelja soglasje h gradnji in priključitvi.
(3) Za vsako spremembo toplotnih naprav odjemalca,
katere posledica je sprememba priključne moči ali obratovalne
spremembe, mora odjemalec od distributerja toplote pridobiti
soglasje.
(4) Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz
soglasij, sklenjenih pogodb in sporazumov njegovih pravnih
predhodnikov, katerih pravni naslednik je.
12. člen
(dokumentacija za pridobitev soglasja)
(1) Distributer na podlagi odjemalčevih načrtovanih del
opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju,
potrebuje za izdajo soglasja iz 11. člena teh Splošnih pogojev:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID)
internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno
ogrevanje in podobno),
– projekt (PGD ali PZI) toplotne postaje,
– projekt (PGD ali PZI) priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov,
– dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta,
– soglasje lastnikov objekta ali delov objekta za priključitev.
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(2) Poleg naštetih dokumentov lahko, za potrebe izdaje soglasja, distributer, z obrazložitvijo, zahteva tudi druge dokumente.
13. člen
(izdaja in veljavnost soglasja)
(1) Distributer mora izdati odjemalcu pisno soglasje v
predpisanem roku, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene
s Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili za
distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja Občine Nazarje
(v nadaljevanju: SON) in če to dopuščajo zmogljivosti distributerjevih toplotnih naprav ter ekonomičnost dobave toplote.
Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav.
(2) Izdano soglasje predstavlja distributerjevo obvezo
za dobavo toplotne energije, vendar šele, ko je investitor ali
odjemalec izpolnil vse pogoje soglasja, ko je izvršen pregled
izvedenih del in sklenjena pogodba o dobavi toplotne energije.
Posamezno soglasje, v kolikor ni drugače določeno, velja eno
leto od dneva izdaje.
(3) Če distributer zavrne izdajo soglasja, mora navesti
vzroke zavrnitve.
(4) Zoper odločbo o zavrnitvi posameznega soglasja je
dopustna pritožba pri organu, ki je naveden v pravnem pouku.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA
IN TOPLOTNE POSTAJE
14. člen
(projektiranje)
(1) Vrsto, število in lego priključnih toplovodov določi dobavitelj glede na tehnične pogoje za priključitev na toplovodno
omrežje in ekonomičnost dobave toplote. Pri tem upošteva
upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.
(2) Za priključitev objektov na distribucijsko omrežje je
potrebno pred izdelavo projekta pridobiti od distributerja projektne pogoje. Distributer izda projektne pogoje na osnovi
predložene idejne zasnove, ki mora biti izdelana skladno z
veljavnimi prostorskimi akti in zakonskimi določili. S projektnimi
pogoji se določi mesto priključitve na vročevodno distribucijsko
omrežje in podajo zahteve za izdelavo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
15. člen
(gradnja in priključitev)
(1) Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko
gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave
se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in tehničnih pogojev za priključitev
na toplovodno omrežje dobavitelja.
(2) Odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na
dobaviteljevo toplovodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po
spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
16. člen
(nadzor pri gradnji)
Distributer nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzoruje izpolnjevanje pogojev, opredeljenih
v Splošnih pogojih in SON. Stroške izvajanja nadzora plača
odjemalec po distributerjevem ceniku.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
17. člen
(prevzem pravic in obveznosti odjemalca ob priključitvi)
Odjemalec s priključitvijo na omrežje v celoti prevzame
pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev, Tarifnega siste-
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ma za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na
območju Občine Nazarje in veljavnih tarifnih postavk.
18. člen
(prevzem pravic in obveznosti distributerja ob priključitvi)
Distributer toplote prevzame s priključitvijo toplotnih naprav odjemalca na distribucijsko omrežje jamstvo za pravilnost
izvedbe priključka in brezhibno dobavo toplote do toplotnih
naprav odjemalca ter vse druge pravice in obveznosti določene
s Splošnimi pogoji in SON.
19. člen
(zagon odjemalčevih naprav)
Zagon internih toplotnih naprav in hišne postaje se obvezno izvede v navzočnosti distributerjevega pooblaščenega
delavca o čemer se naredi zapisnik. Investitor oziroma odjemalec mora pisno zagotoviti, da so vse naprave izvedene po
projektni dokumentaciji in obratovalno usposobljene in da ni
možen izliv vode.
20. člen
(vključitev odjemalčevih naprav v obratovanje)
Distributer toplote vključi investitorjeve naprave v redno
obratovanje, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in
sklenjenih pogodb.
21. člen
(rok priključitve)
Rok priključitve se določi v soglasju za priključitev na
toplovodno omrežje. Nove priključitve so možne praviloma od
15. maja do 15. septembra, izjemoma tudi med ogrevalno sezono, če to ne moti dobave toplote drugim odjemalcem.
22. člen
(menjava toplotnih naprav)
Odjemalec sme zamenjati toplotne naprave v času izven
kurilne sezone, izjemoma v času kurilne sezone, če ima od drugih odjemalcev pridobljeno pisno soglasje. Za vsako spremembo toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne
moči, mora pridobiti soglasje distributerja.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
23. člen
(pričetek obratovanja in dobave)
(1) Distributer začne dobavljati toploto takoj, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
(2) Distributer in odjemalec potrdita začetek obratovanja
z zapisnikom o nastavitvi priključne moči ter prevzema toplotnega števca (distributerjev obrazec).
24. člen
(odgovornost za delovanje odjemalčevih naprav)
Distributer s priključitvijo investitorjevih naprav na toplovodno omrežje ne prevzame poroštva za pravilno delovanje
investitorjevih naprav in ne odpravlja napak, če naprave ne
bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral
gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje. Izjema
so tisti objekti, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno pogodbo o
vzdrževanju toplotne postaje in internih naprav.
IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
25. člen
(pogodba o dobavi in odjemu toplote)
(1) Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec v pisni obliki (v nadaljevanju: Pogodba).
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(2) Če Pogodba ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se šteje, da je bila pogodba sklenjena in je pogodbeno razmerje nastalo z dnem dobave toplote.
(3) Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec
noče skleniti pisne Pogodbe.
(4) Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, razen če se
distributer in odjemalec ne dogovorita drugače.
(5) Odjemalec lahko odpove Pogodbo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim
naslednjim obračunskim obdobjem.
(6) Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več
odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
(7) Odpoved ni mogoča:
– v primeru zahteve odstopa od Pogodbe s strani posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu,
– v primeru, da je na določenem območju na podlagi
posebnega kogentnega predpisa predpisan obvezen način
ogrevanja.
(8) V primeru, da odjemalec zaradi sprememb Pogojev ali
Tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi
pogoji lahko odstopi od Pogodbe z odpovednim rokom 45 dni.
V tem primeru mora od Pogodbe odstopiti v roku 30 dni po javni
objavi sprememb Splošnih pogojev ali Tarifnega sistema, sicer
se šteje, da se s spremembami strinja.
(9) Pogodba velja in zavezuje distributerja in odjemalca
tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času ni
izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena
Pogodba distributerja in odjemalca zavezuje še največ 12 mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca neprekinjeno
ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec po prenehanju veljavnosti Pogodbe ponovno začeti z odjemom, mora
ponovno izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi
na omrežje.
(10) Če se odjemalci znova odločijo za odjem na istem
odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo
pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih
plačevali, če bi toploto odjemali nepretrgoma.
26. člen
(sprememba pogodbe)
(1) Odjemalec mora distributerja pravočasno obvestiti o
vseh spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem
in odjemalcem (spremembo naslova za izdajo računa, prevzem
pogodbenih obveznosti s strani drugega odjemalca, npr. najemnika, spremembo priključne moči idr.).
(2) Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– rojstne podatke,
– število oseb (samo v primeru, da se deli poraba tople
sanitarne vode po številu oseb),
– davčno številko,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem
obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali z
novo pogodbo.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse pogodbene
obveznosti iz Pogodbe zavezan dotedanji odjemalec.
27. člen
(evidenca odjemalcev)
(1) Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in
vzdržuje evidenco odjemalcev.
(2) Evidenca odjemalcev za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka).
(3) Evidenca odjemalcev za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike vsebuje naslednje podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme,
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– številko transakcijskega računa in banko, pri kateri je
odprt,
– davčno številko.

(4) Drugi tehnični podatki distributerjevega toplovodnega
sistema so podrobneje navedeni v Sistemskih obratovalnih
navodilih.

28. člen

33. člen

(varovanje osebnih podatkov)

(strošek predelave naprav zaradi sprememb pogojev dobave)

Vsi po teh splošnih pogojih pridobljeni podatki, se morajo
uporabljali skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
izključno za potrebe poslovanja dobavitelja.

(1) Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja s toploto pogoji dobave toliko spremenijo, da so potrebne
spremembe, predelave ali zamenjave na distributerjevih in
odjemalčevih napravah, poravna stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah distributerja, distributer, stroške, ki nastanejo
na toplotnih napravah odjemalca, pa odjemalec.
(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov iz prejšnjega odstavka ali če potrebne spremembe niso opravljene pravočasno
in niso časovno usklajene z deli na distributerjevih napravah,
mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni
vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.

29. člen
(dobava in odjem toplote brez pogodbe)
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se
šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za
nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH
ODJEMNIH MESTIH

XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
34. člen

30. člen

(ugotavljanje količin)

(določitev deležev porabe na skupnem odjemnem mestu)

Dobavljene količine toplote se merijo mesečno z merilnimi
napravami, nameščenimi v toplotnih postajah, neposredno s
toplotnimi števci oziroma se v primeru okvare merilnih naprav
določijo z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.

(1) Praviloma je potrebno porabo toplote posameznih
odjemalcev na skupnem odjemnem mestu meriti vsakemu
odjemalcu posebej. Če tehnične možnosti v obstoječih večstanovanjskih objektih ne dopuščajo merjenja dobavljene toplote
posameznemu odjemalcu, morajo odjemalci skupnega odjemnega mesta, dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi
toplote, predložiti sporazumno izdelan razdelilnik (podpisan s
strani vseh, na razdelilniku navedenih, odjemalcev) stroškov,
ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
(2) V razdelilniku stroškov se določi delež stroškov dobave toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa
mora znašati 100 odstotkov stroškov.
(3) Razdelilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim
soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim
obračunskim obdobjem.
(4) Če odjemalci dobavitelju ne predložijo razdelilnika
stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim
odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih razdelilnika, ki
ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po deležih površin
ogrevanih prostorov posameznega odjemalca.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
31. člen
(dobava toplote)
(1) Distributer dobavlja odjemalcu toploto v času ogrevalne sezone nepretrgoma in mu zagotavlja na odjemnem mestu
s Pogodbo dogovorjeno obračunsko moč.
(2) Ogrevalna sezona obračunsko traja od 1. julija do
30. junija, dejansko pa po 15. septembru, ko je zunanja temperatura zraka v Nazarjah v treh zaporednih dneh ob 21. uri
+12 °C ali manj, konča pa se po 15. maju, ko zunanja temperatura v dveh zaporednih dneh ob 21. uri prekorači +12 °C.
32. člen
(temperaturni režim obratovanja)
(1) Sistem daljinskega ogrevanja v Občini Nazarje obratuje s temperaturnim režimom, odvisnim od zunanje temperature.
(2) Najnižja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo
zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 65 °C.
(3) Najvišja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo
zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 105 °C, (pri zunanji temperaturi –18 °C).

35. člen
(lokacija merilne naprave)
Dobavljena količina toplote se obračunava po toplotnem
števcu, ki je nameščen na merilnem mestu v priključni postaji
odjemalca.
36. člen
(okvara merilne naprave)
(1) Za obdobje, ko je toplotni števec pokvarjen, se določi
dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec še deloval, z upoštevanjem
vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
(2) Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer.
(3) Dobavljena količina se izračuna po naslednji enačbi:
Q = Qh x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q dobavljena količina toplote (MWh),
Qh priključna moč toplotnih naprav odjemalca (MW),
K ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju,
Y faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje,
K = 24 x Z x (t(n) – t(z sr)) / (t(np) – t(z min))
Z število ogrevalnih dni,
t(n) srednja projektna ali predpisana temperatura prostora,
t(z sr) srednja temperatura v obračunskem obdobju,
t(np) projektna notranja temperatura,
t(z min) –20 °C, računska minimalna zunanja temperatura.
37. člen
(namestitev merilne naprave)
(1) Namestitev toplotnega števca na merilno mesto v
priključni postaji opravi distributer na odjemalčeve stroške. Tip,
velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant
z distributerjevim soglasjem.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev v
skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah.
38. člen

Št.

39. člen
(odčitavanje merilne naprave)

Stran

7945

je distributer upravičen zaračunati porabljeno toploto skladno s
36. členom Splošnih pogojev z upoštevanjem faktorja odjema
toplote (Y) = 1.
45. člen

(popravilo in zamenjava merilne naprave)
Vsa dela s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja
distributer ali od njega pooblaščena oseba.

66 / 5. 8. 2013 /

(ugotavljanje trajanja neupravičenega odjema)
Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo
ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
46. člen

Podatke z merilnih naprav odbira distributer, razen če se
odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.

(plačilo stroškov in škode)

40. člen

Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom.

(pregledi, overjanje in kontrola merilne naprave)
(1) Redne preglede, overovitve in zamenjave merilnih
naprav v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska
števnine za vzdrževanje merilnih naprav opravlja distributer.
(2) Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov
iz prejšnjega odstavka pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večje odstopanje
merilnih naprav, kakor je dopustno, poravna stroške preskusa
distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval, če se oba predhodno ne sporazumeta drugače.
(3) Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave,
se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota
pa se za tisto obdobje obračuna po določilih 36. člena teh
Splošnih pogojev.

47. člen
(neupravičen odjem v večstanovanjski stavbi)
(1) Če odjemalec toplote priključi svoje naprave brez
vednosti distributerja toplote na hišno toplotno postajo oziroma
interno toplotno napravo, ki je že priključena na priključno postajo, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik o začetku
obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil
tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.
(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu toplote
obračuna novo priključno moč, ostale odjemalce toplote na
istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi in povečanju obračunske moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov
in spremembe pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE

XIII. REKLAMACIJE
41. člen
(vrste reklamacij)
(1) Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu
lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev
v večstanovanjskih objektih telefonsko, pisno ali po elektronski
pošti.
(2) Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec
reklamira tudi obračun toplote ali druge storitve.
42. člen
(reklamacija računa)
(1) Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno
toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi
Splošnih pogojev oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer samo v pisni obliki, v 8 dneh po prejemu računa
ali obračuna.
(2) Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor,
ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
(3) Distributer mora podati odgovor na reklamacijo v roku
treh delovnih dni in predlaga postopek reševanja reklamacije.
43. člen
(odgovor na reklamacijo)
Distributer toplote je dolžan odpraviti napako v najkrajšem
možnem času, sicer pa v roku 30 koledarskih dni, razen v primeru ko je odprava napake povezana s tehničnimi ali drugimi
objektivnimi omejitvami.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM
44. člen
(obračun neupravičenega odjema)
Če odjemalec odjema toploto brez distributerjevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v distributerjevo škodo,

48. člen
(prekinitev in ustavitev dobave po predhodnem obvestilu)
radi:

(1) Distributer sme začasno prekiniti dobavo toplote za-

– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno prekinitev mora distributer izbrati čas,
ki čim manj prizadene odjemalca toplote.
(3) Distributer mora o predvideni prekinitvi pravočasno
obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog
odjemalcev pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur
pred prekinitvijo.
(4) Distributer ustavi odjemalcu dobavo toplote po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu,
ne izpolni svoje obveznosti in sicer v naslednjih primerih, če
uporabnik omrežja:
– moti dobavo toplote drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in
merilnih naprav, drugih naprav in napeljav, kadar obstaja sum,
da te naprave povzročajo motnje,
– brez soglasja distributerja priključi na omrežje svoje
toplotne naprave ali napeljave, ali če omogoči prek svojih toplotnih naprav priključitev toplotnih naprav drugih uporabnikov,
– na opomin dobavitelja ne zniža odjema na dogovorjeno
vrednost v zahtevanem roku,
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih.
(5) Distributer ne sme ustaviti dobave energije pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj
prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da ne
pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z
njim prebivajo.
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(ustavitev dobave brez predhodnega obvestila)
Distributer ustavi odjemalcu dobavo toplote brez predhodnega obvestila, če:
– odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– odjemalec ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema toplote iz omrežja.
50. člen
(ponovna priključitev ter povračilo stroškov in škode)
(1) Distributer je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustavljena dobava toplote, na njegove stroške ponovno priključiti na
omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik omrežja odpravil razloge
za ustavitev dobave energije.
(2) Distributer, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali
prekinil dobavo toplote, mora v roku 24 ur na svoje stroške
znova priključiti objekte, naprave ali napeljave odjemalca na
svoje omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi neutemeljena
ustavitev ali prekinitev dobave toplote.
(3) Distributer ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih mu je ustavil dobavo
po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(4) Odjemalec, ki mu je distributer neutemeljeno ustavil ali
prekinil prenos dobavo toplote, ima pravico do povračila škode,
ki mu je bila s tem povzročena.
XVI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
51. člen

Uradni list Republike Slovenije
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega
soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih
napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru
in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do
prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo
dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne
prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote,
ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti
drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega
soglasja,
– dovoli in omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o
čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav
za daljinski nadzor in krmiljenje brez odškodninskih zahtev za
namestitev naprav,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– redno plačuje svoje obveznosti.

(dobava, vzdrževanje, obveščanje in dežurstvo)
Distributer toplote je dolžan:
– dobavljati odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo
o dobavi toplote,
– opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbeti za redno vzdrževanje omrežja, priključnih vodov
in toplotnih postaj,
– obveščati odjemalce o zmanjšanju obsega dobave,
omejitvi ali prekinitvi dobave toplote ter o spremembah pogodbe in podatkov o tarifah in cenah s pisnim obvestilom ali po
javnih občilih,
– da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno za
preprečitev večje škode,
– organizirati dežurno službo, ki ves čas sprejema informacije odjemalcev o motnjah pri dobavi energije in da na
zahtevo odjemalca motnjo, ki mu onemogoči odjem energije
v ustrezni količini in kakovosti, odpravi takoj, ko je to mogoče.
52. člen
(regulacija v toplotnih postajah)
Dobavitelj mora preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav
in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih pogojev za priključitev
na toplovodno omrežje dobavitelja.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
53. člen
(dolžnosti odjemalca)
Odjemalec:
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature
na odjemalčevih napravah v priključni postaji,

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(prehodna ureditev)
(1) Določila teh Splošnih pogojev se uporabljajo za vsa
že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo in odjemom
toplote.
(2) Postopki za priključitev na distribucijsko omrežje ali
spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so
se začeli pred uveljavitvijo teh Splošnih pogojev, se zaključijo
po Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja občine Nazarje (Uradni list RS, št. 81/06)
oziroma po aktu, ki je za odjemalca ugodnejši.
55. člen
(razveljavitev)
Z dnem, ko začnejo veljati ti Splošni pogoji, prenehajo
veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije
iz toplovodnega omrežja občine Nazarje (Uradni list RS,
št. 81/06).
56. člen
(začetek veljavnosti)
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ENNA_SP_13062013JV01
Nazarje, dne 14. marca 2013
EVA 2013-2430-0078
Energetika Nazarje d.o.o.
Direktor
Robert Hudournik l.r.
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OBČINE
BREZOVICA
2606.

Odlok o oglaševanju v Občini Brezovica

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08),
3. poglavja Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni
list RS, št. 41/07), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08 in 36/11), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08,
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), Zakona o volilni
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07,
105/08, 11/11 in 28/11), šestega odstavka 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 17/08,
21/08), in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 30/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni seji
dne 20. 6. 2013 sprejel

ODLOK
o oglaševanju v Občini Brezovica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se za območje Občine Brezovica (v
nadaljevanju: občina) ureja oglaševanje in plakatiranje z reklamnimi objekti in napravami v obliki plakatov, napisov, znakov,
transparentov, zastav, tabel, panojev, simbolov in vseh drugih
objektov, ki vsebujejo reklamo ali obvestilo (v nadaljevanju:
reklamni objekti).
(2) Oglaševanje in plakatiranje se glede na vrste reklamnih objektov izvaja kot:
– gospodarska dejavnost,
– oglaševanje za lastne potrebe,
– oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje,
– usmerjevalni in obvestilni sistem.
(3) Za postavitev objektov za oglaševanje in plakatiranje
se upošteva ustrezno zakonodajo in podzakonske predpise
(Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost ipd.).
(4) Za izvajanje nalog, povezanih z izvajanjem izbirne
gospodarske javne službe občina s tem odlokom neposredno
določi Javno komunalno podjetje Brezovica, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje (pooblaščena organizacija).
(5) Storitev izbirne gospodarske javne službe se bo financirala iz plačila taks oglaševalcev.
(6) Izvajalci oglaševanja po tem odloku so fizične in pravne osebe, ki vršijo oglaševanje na območju občine po naročilu
tretjih oseb (naročnikov).
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
2. člen
(vrste)
(1) Reklamni objekti so stalni, začasni, prenosni in premični.
– Stalni reklamni objekti so: giga panoji, veliki panoji,
svetlobni panoji in prikazovalniki, reklamne in svetlobne vitrine, reklamne table na drogovih javne razsvetljave, reklamni in
plakatni stebri in table, reklamni napisi in transparenti velikih
dimenzij na fasadah objektov, reklamne in elektronske table,
totem, reklamne zastave, obvestilni panoji, svetlobne projekcije
na fasadah objektov v nočnem času.

– Začasni reklamni objekti so: reklamni panoji za namen
volitev in transparenti. Začasni reklamni objekti so tudi reklamni
objekti iz prve alineje tega člena, če so na podlagi 27. člena
tega odloka postavljeni za določen čas.
– Prenosni reklamni objekti so: prenosni ulični panoji.
– Premični reklamni objekti so: napisi na javnih prevoznih
ali drugih vozilih, zvočni objekti.
(2) Usmerjevalne table in označbe ulic, ki spadajo pod
usmerjevalni in obvestilni sistem, ter obvezne označbe po
predpisih, nimajo reklamnega značaja.
3. člen
(izrazi)
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki
opozarja na podjetje, izdelek, dejavnost ali dogodek,
– reklamni objekt je objekt ali naprava z nameščeno
reklamo,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari
ali dogodku,
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem,
vzdrževanjem in upravljanjem z reklamnimi objekti in napravami,
– plakatiranje je namestitev reklame ali obvestila v obliki
plakata na reklamni objekt,
– obvezne označbe so za trgovine: označba podjetja,
označba sedeža vpisanega v register, ime prodajalne in urnik
obratovalnega časa, nameščene na zunanji strani prodajalne,
– obvezne označbe za gostinske lokale: označba vrste
obrata in ime obrata ter urnik obratovalnega časa na zunanji
strani gostinskega lokala,
– obvezne označbe za obrtne dejavnosti: označba podjetja,
– obvezne označbe za gradbišča: tabla za označitev
gradbišča predpisane dimenzije in vsebine.
4. člen
(označbe podjetij)
(1) Označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali na
sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah,
prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti teh pravnih oseb
oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, spadajo v
skupino reklamnih objektov če je oglaševanje vidno z javne
(občinske) površine.
(2) Označbe podjetij drugih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, ki niso v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, razen obveznih označb,
spadajo med reklamne objekte.
III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA
IN PLAKATIRANJA
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
5. člen
(izvajalci)
Za izvajanje nalog, povezanih z izvajanjem izbirne gospodarske javne službe iz 6. člena na javnih površinah ali površinah v lasti občine, občina s tem odlokom neposredno določi
Javno komunalno podjetje Brezovica, Kamnik pod Krimom 6,
1352 Preserje.
Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero se
določijo pravice in obveznosti, način zaračunavanja, poročanja
in podobno. Osnova za zaračunavanje storitev je cenik, ki ga
potrdi občinski svet na predlog župana.
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6. člen
(objekti oglaševanja)

Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na
reklamnih objektih:
– Giga panoji so standardnih dimenzij, velikosti 15,0
x 6,0 m. Ni jih dovoljeno nameščati v območja ožjega krajevnega središča, praviloma se postavljajo ob javne ceste
pravokotno ali vzporedno glede na cestišče.
– Veliki panoji so standardnih dimenzij, velikosti 4,0
x 3,0 m in 5.0 X 2.4 m. Velike panoje ni dovoljeno nameščati
v območja ožjega krajevnega središča, praviloma se postavljajo ob javne ceste pravokotno ali vzporedno glede na cestišče. Na območjih, kjer to dovoljujejo prostorske možnosti,
se veliki panoji lahko postavljajo v parih po dva.
– Svetlobni panoji in prikazovalniki so vrsta reklamnih
objektov enakih dimenzij kot veliki panoji, kjer se reklama
ali obvestilo izmenjuje v intervalih (svetlobni, vrtljivi pano).
Lahko so stalno osvetljeni in vidni tudi ponoči. Svetlobni
panoji in prikazovalniki se postavljajo na poslovnih in trgovskih območjih, na območjih trgovskih centrov in v bližino
pomembnejših prometnih križišč. Svetlobni panoji morajo
biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja.
– Svetlobne vitrine so velikosti do 2,0 m2 in se postavljajo na območjih urbanih ureditev, na površine za pešce ali
druge javne površine. Postavitev ne sme ovirati poti pešcev,
zagotovljena širina pločnika je najmanj 1,5 m. Svetlobne
vitrine so oblikovane po enotnem projektu.
– Svetlobne projekcije na fasadah objektov v nočnem
času so snopi svetlobe, ki se preko šablon v svetlobnih
telesih izpisujejo kot reklamni napis na fasadah objektov
statično ali gibljivo.
– Reklamne table na drogovih javne razsvetljave so
velikosti do 2,0 m2 in so oblikovane po enotnem projektu.
Na teh reklamnih objektih se lahko namesti reklama ali obvestilo, ki usmerja k poslovnim subjektom.
– Reklamna in plakatna mesta (stebri ali table)
Na reklamne in plakatne stebre ali table se lepijo ali
nameščajo reklame in druga obvestila. Reklamni in plakatni
stebri so okrogli, tristrani ali druge oblike, premera do 2,0 m
in višine do 3,0 m. Postavljajo se lahko tudi plakatne table
do površine 6,00 m2. Postavijo se na površine za pešce ali
ob nje tako, da je zagotovljena zadostna širina preostalega
prostega pločnika najmanj 1,5 m.
– Transparenti so pritrjeni na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi
jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko
pa tudi pritrjeni na konstrukcijske elemente nadvoza preko
javne ceste, če je njihova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji
rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste. Izdelani
morajo biti iz materiala brez leska ter tako, da je izključeno
poškodovanje ob vremenskih vplivih.
– Transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov so
reklame nameščene na fasade objektov. Največja velikost
transparentov velikih dimenzij je 90,0 m2.
– Premična oziroma začasna plakatna mesta se uporabljajo za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino
Brezovica ter za oglaševanje ob volilni in referendumski
kampanji. Ta se lahko postavijo ob raznih večjih prireditvah,
shodih in posebnih priložnostih. V ta sklop se uvrščajo tudi
začasna reklamna vozila (kombiji, manjša tovorna vozila), ki
imajo namen reklamiranja.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo
v odpiralnem času poslovne enote.
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2. Oglaševanje za lastne potrebe
7. člen
(pomen)
(1) Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja z reklamnimi objekti: reklamne in elektronske table, reklamni napisi na
fasadah objektov, reklamne vitrine, mali svetlobni panoji in
prikazovalniki, reklamne zastave, prenosni ulični panoji, napisi
na javnih prevoznih ali drugih vozilih, oglaševanje z zvočnimi
objekti.
(2) Reklamni objekti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
za oglaševanje za lastne potrebe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov na njihovih poslovnih zgradbah,
prostorih ter funkcionalnih zemljiščih in so vidni ali slišni z javne
površine. Lahko so postavljeni tudi na javnih površinah, vendar samo, če ni na teh lokacijah v neposredni bližini možnosti
oglaševanja z drugimi vrstami reklamnih objektov, s soglasjem
izvajalca gospodarske javne službe.
8. člen
Financiranje izbirne gospodarske javne službe se izvaja
prek takse, ki se zaračunava oglaševalcem skladno z Odlokom
o občinskih taksah v Občini Brezovica.
Plačila takse so oproščene vse humanitarne organizacije
oziroma združenja, neprofitne in javne organizacije, ki so registrirane v Občini Brezovica.
9. člen
(objekti oglaševanja za lastne potrebe)
Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja na reklamnih
objektih:
– Reklamne in elektronske table so plošče, na katerih je
nameščena reklama ali obvestilo za podjetje, izdelek ali dogodek. Elektronske table so po vsebini in obliki reklamne table,
kjer je obvestilo osvetljeno. Največja dovoljena velikost reklamnih in elektronskih tabel je 6,0 m2, lahko so prosto stoječe ali
pritrjene na steno.
– Reklamni napisi na fasadah objektov so napisi ali reklamne slike, ki tvorijo sestavni del fasade objekta. Slikovno
ali pisno se lahko obdelajo fasade poslovnih objektov ali deli
elementov fasade, če so upoštevane kvalitete arhitekture fasade. Niso dovoljene slikovno ali pisno obdelane stene na
stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah, ki imajo
izključno reklamni značaj. Največja velikost reklamnih napisov
je 20,0 m2.
– Reklamne vitrine so vitrine, v katerih je razstavljeno blago, reklama ali drugi izdelki. Reklamne vitrine se postavljajo v
območja urbanih ureditev, na površine za pešce in na površine
pred poslovnimi stavbami. Reklamne vitrine so velikosti 1,0
x 2,0 m in višine največ do 2,0 m.
– Mali svetlobni panoji ali prikazovalniki so velikosti do
6,0 m2. Postavljajo se na poslovnih in trgovskih območjih in na
območjih trgovskih centrov.
– Totem je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb
in dejavnosti (za lastno oglaševanje). Postavlja se jih izključno
v neposredni bližini stavbe, o kateri obvešča znotraj lastnega
funkcionalnega zemljišča, premera največ 2 m in višine do
6 metrov.
– Reklamne zastave so kos tkanine ali drugega materiala
z napisom reklame, podjetja, blagovne znamke, dejavnosti in
podobno. Reklamne zastave so velikosti do 6,0 m2 in se lahko
postavljajo ob objektih in funkcionalnih zemljiščih poslovnih
objektov na lastnih nosilcih (drogovih).
– Prenosni ulični panoji so prenosni panoji manjših dimenzij, ki so postavljeni za namen obveščanja in reklamiranja blaga
ali storitev v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov.
Enostranski ali dvostranski ulični panoji, velikosti do 1,5 m2, se
postavljajo na pločnikih ali funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da
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je prost prehod pešcev najmanj 1,5 m. Ulične panoje, prirejene
temu namenu, lahko ob prireditvah, to so sejmi, zborovanja in
podobno, prenašajo tudi ljudje.
– Napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih družb in
samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem na območju občine, se lahko nameščajo napisi lastnih firm družb in
samostojnih podjetnikov posameznikov in se ne štejejo za
reklamne objekte. Napisi drugih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov nameščenih na teh vozilih spadajo med
reklamne objekte. Na javnih prevoznih sredstvih (avtobusih) v
lasti družb ali samostojnih podjetnikov s sedežem v občini, se
lahko oglašuje na obeh bočnih in zadnji, ne pa tudi na sprednji
strani vozila.
– Zvočni objekti; Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ki
so prijavljene oziroma dovoljene s strani pristojnega organa.
Oglaševanje se lahko opravlja na eni lokaciji ali iz vozečega
avtomobila, vendar s hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje sporočila. Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora
opravljati v skladu s tovrstnimi normativi in standardi (v okviru
mejnih vrednosti za bivalno okolje).
3. Oglaševanje in obveščanje za potrebe
volilne kampanje
10. člen
(zagotavljanje plakatnih mest)
(1) Za potrebe volilne kampanje mora občina brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno
informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu
oziroma referendumskemu vprašanju. Občina je navedena plakatna mesta dolžna zagotavljati brezplačno. Občina zagotovi
eno večje plakatno mesto v vsaki krajevni skupnosti.
(2) Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki
so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
(3) Občina najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na
volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referendumu objavi lokacije in pogoje za pridobitev plakatnih mest iz
prejšnjih odstavkov tega člena. Pri dodelitvi se spoštuje načelo
enakopravnosti.
11. člen
(rok za priglasitev)
Na javni razpis, ki ga pripravi občina se mora organizator
volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim
razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest
ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
12. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno
s sankcioniranjem kršitev plakatiranja v času volilne kampanje,
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
13. člen
(taksa)
Za plakatiranje v času volilne kampanje ne veljajo določbe Odloka o občinskih taksah v Občini Brezovica, razen za
dodatna plakatna mesta, kot je navedeno v drugem odstavku
10. člena tega odloka.
4. Usmerjevalni in obvestilni sistem
14. člen
(dejavnost in obseg)
(1) Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne table, označbe ulic, obvestilne panoje in transparente.
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Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema
opravlja JKP Brezovica.
(2) Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega
sistema obsega:
– izdelavo programa urejanja za celotno območje občine,
vključno z določitvijo lokacij in dinamiko izvajanja postavitve
usmerjevalnih tabel,
– upravljanje in vodenje evidence usmerjevalnih tabel,
– nameščanje transparentov na javnih cestah,
– plakatiranje na obvestilnih panojih,
– plakatiranje na oglasnih kozolčkih na avtobusnih postajališčih,
– upravljanje z označbami ulic,
– druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost
v skladu s veljavnimi predpisi.
15. člen
(objekti usmerjevalnega in obvestilnega sistema)
Objekti usmerjevalnega in obvestilnega sistema so naslednji:
– Usmerjevalne table po tem odloku so table, ki po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah spadajo med turistično in drugo obvestilno signalizacijo.
Izvajalec urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema v
roku 6 mesecev izdela elaborat za postavitev turistične in druge
obvestilne signalizacije s seznamom objektov, ki se označijo za
celotno območje občine, ter ga posreduje občinskemu Odboru
za komunalo in splošno preventivo ter občinskemu svetu in
županu občine v potrditev.
– Označbe ulic so table z navedbo imena ulice. Označbe
ulic so enotnih dimenzij do 0,3 m2.
– Obvestilni panoji so plošče, na katere se namestijo
plakati ali druga obvestila in so lahko prosto stoječi ali pritrjeni
na steno objektov.
Obvestilni panoji, velikosti do 3,0 m2, se porabljajo za
obveščanje – lepljenje plakatov, ki vabijo na prireditve, obveščajo o pomembnih dogodkih in podobno ter niso namenjeni
reklamiranju. Sem spada tudi plakatiranje na oglasnih kozolčkih
na avtobusnih postajališčih.
– Transparenti so kosi tkanine ali drugega materiala z napisi ali slikami za javno sporočanje. Pritrjeni so na vsaki strani
ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno
varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo,
lahko pa tudi pritrjeni na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njihova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji
rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste. Izdelani
morajo biti iz materiala brez leska ter tako, da je izključeno
poškodovanje ob vremenskih vplivih.
IV. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
16. člen
(sklep o določitvi lokacij)
(1) Pravica do postavitve reklamnega objekta je pogojena
z lokacijo in ustreznimi dovoljenji ter soglasji. Pravica do oglaševanja pa je pogojena z reklamno vsebino.
(2) Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali
vgraditi na mestih, določenih s sklepom župana na podlagi
predloga, ki ga pripravi JKP Brezovica. Sklep vsebuje prikaz
območij, kjer je dovoljena postavitev stalnih, začasnih in prenosnih reklamnih objektov, tako objektov usmerjevalnega kot
obvestilnega sistema ter služi kot podlaga za določitev mikrolokacije reklamnega objekta. V sklepu se lahko določi tudi oblika
in dimenzija posameznih tipskih reklamnih objektov.
(3) Sklep se dopolnjuje z novimi lokacijami po potrebi.
JKP Brezovica mora pri pripravi predloga sklepa o določitvi
lokacij, upoštevati prepovedi iz 19. člena.
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17. člen
(vzdrževanje objektov)

(1) Reklamne objekte iz 6. člena postavlja in z njimi
upravlja v skladu s tem odlokom Javno komunalno podjetje
Brezovica, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.
(2) Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja
mora izvajalec stalni reklamni objekt odstraniti v roku 8 dni,
začasni ali prenosni reklamni objekt pa v roku 2 dni. Kolikor se
reklamni objekt ne odstrani v predpisanem roku, ga na stroške
izvajalca odstrani JKP Brezovica.
(3) Izvajalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati
in jih po potrebi obnavljati. Na okviru oziroma robu stalnega
reklamnega objekta mora biti na vidnem mestu označena firma
oziroma ime izvajalca.
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VI. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV
20. člen
(oblika)
(1) Največja višina prosto stoječe reklamne table, iz sedme alineje 7. člena, ne sme presegati 2 m, skupna višina s
podstavkom pa ne sme biti višja od 3,0 m. Praviloma morajo
biti vsi reklamni objekti iste vrste postavljeni tako, da so v istem
vidnem polju horizontalno poravnani.
(2) Na primerni lokaciji se lahko dovoli postavitev več
reklamnih objektov iste vrste v nizu ali skupini. Objekti morajo
biti ločeni med seboj, na način, da se skupino ali niz, ne da
uporabljati kot en reklamni objekt.
21. člen
(vsebina oglaševalnega sporočila)

V. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
18. člen
(kriteriji za določitev lokacij)
(1) Reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v
naslednjih primerih:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi
izvedbenimi akti,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt in
bi se s postavitvijo reklamnega objekta degradirale njegove
kvalitete,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev
zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, izjemoma
se dovoli le postavitev začasnih,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo
zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi postavitev
ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali
zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
(2) Stalnih in začasnih reklamnih objektov ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih,
ograjah in drugih podobnih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta
presega polovico površine fasade.
19. člen
(prepovedi)
(1) Prepovedano je lepljenje malih in velikih plakatov na
zunanje površine izložb, sten, oken, zidov, ograj ob stanovanjskih hišah, gradbiščnih ograj, dreves, drogov in prižigališč
javne razsvetljave, elektroomar, avtobusnih postaj in podobno.
(2) Prepovedano je trositi propagandni material in ga
zatikati ali lepiti na avtomobile.
(3) Prepovedano je oglaševati z napisi v tlaku pločnika in
po drugih utrjenih javnih površinah.

Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se mora
izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami
ter kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice. Oglaševanje,
ki bi bilo s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z
interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno obešati.
VII. IZDAJANJE DOVOLJENJ
22. člen
(dovoljenje)
Za postavitev reklamnih objektov je potrebno ustrezno
upravno dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi o
graditvi objektov (pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni
enoti).
23. člen
(soglasje občine, JKP Brezovica)
(1) Za vse reklamne objekte je potrebno pridobiti soglasje
JKP Brezovica.
(2) Soglasje se poda za določen čas oziroma največ za
dobo petih let.
(3) Soglasje se lahko pred pretekom določenega časa
prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali druge razmere, izgradnja komunalnih objektov in naprav, če reklamni
objekt ni več primeren ali potreben, če ni primerno vzdrževan
ali, če niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasja.
(4) S soglasjem se določi rok za postavitev reklamnega
objekta. Če izvajalec (za lastne potrebe) v predpisanem roku
ne postavi reklamnega objekta, soglasje preneha veljati.
(5) V soglasju se določi višino takse, ki jo je stranka
dolžna plačati na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini
Brezovica, takoj po postavitvi reklamnega objekta oziroma
takoj, ko nastane taksna obveznost.
(6) JKP Brezovica odkloni izdajo soglasja oziroma podaljšanja soglasja, če nameravana postavitev reklamnega objekta
ni zajeta v sklepu iz 16. člena tega odloka ali če je nasploh v
nasprotju z določili odloka.
24. člen
(druga soglasja)
(1) Za postavitev reklamnih objektov v varovalnih pasovih
javnih cest je potrebno pridobiti ustrezna soglasja pristojnih organov oziroma služb, v skladu z določili področne zakonodaje.
(2) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen
objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom
gradnje takšnega objekta za oglaševanje, pridobiti soglasje
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pristojnega organa oziroma službe (na primer varovalni pas
ceste, železnice, vodotoka, kanala, vodovoda, električne
napeljave ipd.
(3) Prijava oglaševanja mora vsebovati podatke o firmi,
kraju, času, o predvideni namestitvi vrste oziroma tipa reklamnega objekta ali naprave ter morebitno potrebno dovoljenje
pristojnega upravnega organa za postavitev objekta. JKP Brezovica mora preveriti ali ima stranka poravnane obveznosti do
JKP Brezovica v zadnjih treh letih in določiti, da mora stranka
odstopiti občini plakatna mesta za potrebe volilne ali referendumske kampanje, če je to potrebno.
(4) Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje
označiti z imenom firme. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti
za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za oglaševanje. Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove, oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem
ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je
vsebina sporočil v slovenskem jeziku ter v skladu z veljavnimi
predpisi Republike Slovenije.
VIII. ODSTOPANJA
25. člen
(izjemne ob prireditvah)
Izjemoma je možno postaviti reklamne objekte na javnih
površinah izven lokacij, določenih v sklepu iz 16. člena tega
odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah
(volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo
središča naselij ipd.) ob splošnih pogojih iz tega odloka.
26. člen
(druge izjemne)
Reklamne objekte za lastne potrebe in objekte v okviru
usmerjevalnega in obvestilnega sistema je dovoljeno postaviti
izven lokacij, določenih v sklepu iz 16. člena tega odloka, če
postavitev ni v nasprotju z 18. členom tega odloka.
27. člen
(nadomestne lokacije)
Kadar je potrebno stalne reklamne objekte odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih
posegov v prostor, lahko določi občina na podlagi izdelanega
urbanističnega mnenja nove nadomestne lokacije v skladu s
tem odlokom.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
28. člen
(pristojnost nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo Medobčinski inšpektorat in redarstvo in druge pristojne inšpekcijske
službe.
Inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi reklamnih
objektov, če ugotovi:
– da stranka oglašuje ali reklamira brez dovoljenja/soglasja iz 21. in 22. člena odloka,
– da stranka oglašuje v nasprotju s 23. členom odloka,
– da stranka ni prijavila in ne plačuje taksne obveznosti
po določilih odloka o komunalnih taksah.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne
zadrži njene izvršitve.
(2) Če zavezanec reklamnih objektov ne odstrani oziroma si v roku ne pridobi dovoljenj in soglasij, jih JKP Brezovica
odstrani na njegove stroške.
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X. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
(prekrški)
(1) Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pravno osebo, odgovorno osebo pravne osebe
in odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika:
– če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje
storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in
plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
– če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov,
– če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne označijo
naziva svoje firme,
– kdor postavi reklamne objekte brez soglasja občine ali
v nasprotju z izdanim soglasjem,
– kdor namešča reklamne objekte na stene ali fasade
objektov ter ne upoštevajo fasadnih elementov zgradbe in
maksimalne velikosti reklamne table,
– kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča
reklame, plakate in transparente,
– če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, reklame
in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je
prenehal razlog zaradi katerega so nameščeni in, če le-teh ne
odstranijo v predpisanem roku,
– kdor poškoduje reklamne objekte,
– kdor namesti ali nalepi plakate in transparente izven
plakatnih mest,
– kdor krši ostala določila odloka.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se
kaznuje:
– posameznik v višini 50 €,
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, v višini 500 €,
– pravno osebo v višini 1500 €,
– odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika 150 €.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(legalizacija obstoječih objektov)
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že
postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih upravnih dovoljenj, si mora investitor pridobiti ustrezno soglasje JKP Brezovica v skladu s pogoji odloka ter upravno dovoljenje pristojnega
organa najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
31. člen
(izvedba javnega razpisa)
(1) Javni razpis za zakup oglasnega prostora po tem
odloku mora JKP Brezovica opraviti v roku šestih mesecev
od uveljavitve odloka. Vsi naslednji pa vsaj dva meseca pred
potekom veljavnosti izdanih soglasij oziroma dva meseca pred
potekom obdobja, za katero je sklenjena pogodba.
(2) Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega
sistema se uskladi s pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v dveh letih od
uveljavitve odloka.
32. člen
(uporaba do sprejema OPN)
Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta za Občino Brezovica (OPN) določila odloka veljajo le na območju
kmetijskih zemljišč in delu stavbnih zemljišč, na katerih ima
občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih
površinah.
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33. člen

(prehodne in končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 31/96) in Odlok o postavljanju reklamnih objektov
za nameščanje neprometnih znakov v Občini Brezovica (Uradni
list RS, št. 38/97).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02/2011/SK
Brezovica, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2607.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US,
49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US, 70/08 – ZVO-1B, 108/09
– ZVO-1C, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US:
U-I-88/10-11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica
(Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica
na 19. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Brezovica način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javna kanalizacija so omrežje, objekti in naprave, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz priključenih stavb, padavinske odpadne vode iz priključenih stavb in
zasebnih površin ali samo odvajanju padavinske vode z javnih
površin.
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Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je
v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno
kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene
stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so
izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja Občina Brezovica v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju
Občine Brezovica v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem
odlokom.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po
standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto
do konca junija za naslednje poslovno leto, skladno s pravilnikom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode. Program pregleda in uskladi organ občinske
uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju:
pristojni organ).
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina Brezovica z javno službo zagotavlja odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali
delu naselja kot javno dobrino.
Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno s predpisi
o komunalnih čistilnih napravah,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelava
blata,
– prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč,
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem
delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za
funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:
– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na
tri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.
Storitve javne službe so še:
– izdelava načrta ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem
območju izvajanja javne službe,
– ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob, skladno z načrtom iz
prve alineje tega odstavka,
– vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za
odvajanje padavinske vode.
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S storitvami javne službe iz tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu:
odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in zraka
ter preprečijo okužbe skladno s predpisi o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode.
6. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se odvaja komunalna odpadna voda v greznice ali male komunalne
čistilne naprave.
Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti
zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer
je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko
samo začasen značaj.
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je povzročitelj obremenitve dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje.
7. člen
Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju Občine
Brezovica v:
– centralni čistilni napravi Ljubljana za odpadne vode,
ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja iz
območij, ki so nanj priključena,
– lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne
vode, ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz
območij, ki so nanj priključena,
– nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih
napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso priključene na
javno kanalizacijo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
8. člen
Pogoji za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne
vode so:
– javna kanalizacija in priključitev na javno kanalizacijo,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
– javna pooblastila izvajalca.
1. Prevzem objektov in naprav javne kanalizacije
v upravljanje
9. člen
Po izgradnji komunalne čistilne naprave se obvezno izvede najmanj šest mesečno poskusno obratovanje čistilne
naprave. V času poskusnega obratovanja se preveri delovanje
sistema. Po koncu predpisanega obdobja poskusnega obratovanja je izvajalec del dolžan opraviti prvi monitoring in kontrolo
delovanja čistilne naprave. Rezultati prvega monitoringa so
sestavni del dokumentacije za primopredajo objekta investitorju
in za izvedbo tehničnega pregleda objekta.
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje izvajalcu.
10. člen
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave javne kanalizacije, ki se
predajajo morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno
dovoljenje, zaključno situacijo, izvršilni načrt),
– izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije,
ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in padavinske vode, ki izvajalcu omogoča nemoteno
upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne
kanalizacije,
– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisnikom o primopredaji,
– objekt mora biti vrisan v kataster komunalnih vodov,
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– objekt mora imeti navodila za uporabo in vzdrževanje,
– služnost mora biti vpisana v zemljiško knjigo.
2. Priključitev na javno kanalizacijo
11. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu
posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šest
mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja
odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora, ki jih določi Občinski svet Občine Brezovica, bremenijo
uporabnika.
12. člen
V času poskusnega obratovanja čistilne naprave mora investitor zagotoviti priklop zadostnega števila kanalizacijskih hišnih priključkov oziroma uporabnikov na kanalizacijski sistem in
preko njega na čistilno napravo (zadostno število populacijskih
ekvivalentov), ki omogoča zagon čistilne naprave in začetek
obratovanja. Priključevanje se izvaja postopoma do optimalne
obremenitve čistilne naprave v času poskusnega obratovanja.
Optimalno število priključenih PE na čistilno napravo določita
projektant in/ali tehnolog čistilne naprave.
Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu kanalizacijskega sistema in čistilne naprave in po pridobitvi uporabnega
dovoljenja se lahko čistilna naprava obremeni do polne zmogljivosti. V času poskusnega obratovanja čistilne naprave morata izvajalec del in dobavitelj opreme zagotoviti usposobitev
strokovnega kadra bodočega upravljavca čistilne naprave za
samostojno delo na čistilni napravi.
13. člen
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev iz
tega odloka.
14. člen
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne
nastane škoda na priključeni stavbi, če je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.
15. člen
Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi,
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb
preko enega – skupinskega kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka.
16. člen
Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika, ki jih določi Občinski svet
Občine Brezovica.
17. člen
Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.
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18. člen
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki
je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven
stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo
tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.
19. člen
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za
tehnološko odpadno vodo in komunalno odpadno vodo ter, da
je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom tehnološke
odpadne vode.
20. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika zaradi rušenja, trajne odstranitve,
samo sočasno z ukinitvijo vodovodnega priključka. Stroške
ukinitve krije uporabnik.
3. Obveznosti izvajalca
21. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti,
– načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in
slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev javne
kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne
službe,
– v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
pisno in v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno
primeren način, obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah
odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,
– voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence
in omogočati Občini Brezovica dostop do podatkov iz katastra,
– redno obračunavati storitve javne službe,
– izvajati vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
– izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije,
– izvajati javna pooblastila,
– priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih obveščati o tem,
– kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka do priključnega jaška uporabnika, v naslednjih časovnih presledkih:
1. na območju zajetja z oznako VVO 0 na 5 let,
2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO I
na 5 let,
3. na ožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO II
na 10 let,
4. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III
na 20 let,
5. izven vodovarstvenih območij na 30 let,
– dvigovati raven odpornosti kanalizacijskega omrežja na
naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
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22. člen
Izvajalec prevzema in obdeluje vsebino iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznic in premičnih suhih stranišč ter
izvaja monitoring malih komunalnih čistilnih naprav.
23. člen
Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v
njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja
na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden
brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek, ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo
s pitno vodo,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev.
Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške ponovne priključitve plača
uporabnik.
24. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za
krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar
na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja
prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike pisno v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku ter preko sredstev javnega
obveščanja oziroma na krajevno primeren način.
V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi interventnih vzdrževalnih del ali naravnih in drugih nesreč ima
izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti
uporabnikom odvajanje odpadne vode. Izvajalec ima v teh
primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen
način odvajanja odpadne vode. Izvajalec izvaja priprave za
hitro ponovno vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode
po naravnih in drugih nesrečah oziroma pripravi začasen način
odvajanja odpadne vode in v okviru priprav izdela ustrezne
načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
Pri vakuumskem kanalizacijskem sistemu v primeru prekinitve odvajanja odpadne vode zaradi del navedenih v prejšnjih
dveh odstavkih, izvajalec prekine tudi dobavo pitne vode za
čas trajanja del.
25. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in
zalednih vod,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo
ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– naravne in druge nesreče.
4. Javna pooblastila izvajalca
26. člen
Izvajalec izdaja mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje
k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem
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besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije,
in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– dokazilo o pravici graditi,
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih
snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke
odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne
vode (če je predvidena),
4. za soglasja za začasni priključek (za gradbišče, javno
prireditev ali začasni objekt) za določen čas do največ dveh let:
– dokazilo o pravici graditi,
– skico ali situacijo predvidene priključitve na javno
omrežje,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal priključni kanal,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode
(za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, oziroma podjetja),
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– dokazilo o lastništvu objekta, kateremu se priključek
ukinja,
– skico ali situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim
priključkom,
6. za soglasje k spremembi:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov iz katere so razvidne željene spremembe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
27. člen
Uporabniki javne službe so fizične ali pravne osebe, ki
so lastniki stavb ali delov stavb in utrjenih površin na območju
Občine Brezovica.
28. člen
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi
in soglasjem za priključitev.
Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi
o mejni koncentraciji snovi, se uporabljajo predpisi ali smernice,
ki veljajo v Evropski skupnosti.
29. člen
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne
vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri
postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega odstavka tega člena, obvesti
o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in tehnološke
meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno s postopkom,
predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni
in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.
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30. člen
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in
ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez soglasja
izvajalca.
31. člen
Investitor, ki namerava graditi na območju kjer ni javnega
kanalizacijskega omrežja, mora za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti pogodbo o praznjenju greznic ali malih čistilnih
naprav, sklenjeno z izvajalcem (upravljavcem) javnega kanalizacijskega omrežja.
32. člen
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno
vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za
tehnološko odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali
elektronski obliki do 15. marca za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo
biti izvajalcu vedno na razpolago.
33. člen
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva
na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere je
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti
soglasje izvajalca.
34. člen
Uporabniki morajo:
– pridobiti soglasja, mnenja in pogoje kot to določa ta
odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
merilnih mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti
odpadne vode,
– vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave,
– dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem
zemljišču, v skladu s pridobljeno služnostno pravico, vpisano
v Zemljiški knjigi,
– obveščati izvajalca v roku 8 dni o vseh okvarah na javni
kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah
ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne
kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod
odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun
na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu posredovati
podpisan delilnik stroškov ali naslov upravnika stavbe,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in o
lastnostih tehnološke odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
35. člen
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za dokazano
škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja odpadne vode po
krivdi izvajalca.
Lastniku nepremičnine pripada za prehod nepremičnine
odškodnina ter vzpostavitev v prvotno stanje, kar zagotovi
izvajalec.
Izvajalec mora po končani gradnji ali vzdrževanju omrežja, javno površino vrniti v prvotno stanje.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
36. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Brezovica in
– drugih virov.
Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene
oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi občinski svet.
Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javno
kanalizacijo določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje javne službe na območju
Občine Brezovica, so:
– sekundarno kanalizacijsko omrežje: to je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča
za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode v
naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi
v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno
kanalizacijsko omrežje;
– primarno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi
in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v
takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih
kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko
pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali
več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja
in ki se zaključujejo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z
navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje;
– magistralno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi
in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih
vodih, ki služi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih omrežij dveh ali
več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih
voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih, ki se
zaključijo v skupni čistilni napravi;
– skupna čistilna naprava: to je čistilna naprava za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode ali obeh s
tehnološko odpadno vodo;
– komunalna čistilna naprava: to je čistilna naprava za
komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode.
VIII. NADZOR
38. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 21. in
36. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru
njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika
(v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
IX. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 24. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
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40. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 33. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – uporabnika.
41. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik –
uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 33. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Lokalne sisteme kanalizacije, ki obratujejo, mora izvajalec
prevzeti v upravljanje v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka
s pogodbo, na podlagi pregleda in pisnega strokovnega mnenja izvajalca, ki mora vsebovati oceno stroškov obratovanja in
prevzema.
43. člen
Izvajalec oblikuje ceno storitev javne službe skladno z
Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi.
44. člen
Javno službo po tem odloku opravljata JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, in Javno
komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6,
1352 Preserje, in sicer:
– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
cesta 90, Ljubljana, za območje Krajevne skupnosti Brezovica,
– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik
pod Krimom, Preserje, za območje Krajevnih skupnosti Vnanje
Gorice, Notranje Gorice, Podpeč – Preserje in Rakitna.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 79/11).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2013
Brezovica, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
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MURSKA SOBOTA
2608.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo
za namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 –
popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L),
Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota,
k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po
priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni
list RS, št. 33/13) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09,
22/10 – EZ-D in 57/11) distributer toplote objavlja

Proizvod – storitev
Variabilni del:
Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
Fiksni del:
Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

Enota
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CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe
s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih
zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer
toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski
Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Dodatek na povečanje
Cena brez DDV
energetske učinkovitosti
na enoto
na enoto*

Končna cena
brez DDV
na enoto

Končna cena
z DDV na enoto

68,1650
83,2294

81,7980
99,8753

1,5100
1,5100

1,8120
1,8120

EUR/MWh
67,6650
82,7294

0,5000
0,5000

EUR/kW/mesec
1,5100
1,5100

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09, 22/10-EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja št. C0-014/2013-DP, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 48/13.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. avgusta
2013 dalje.
Zap.št. C0-031/2013-DP
Murska Sobota, dne 25. julija 2013
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

SEŽANA
2609.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10),
16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06, 115/07), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, 76/12), 16. člena Statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/07) so Občinski svet Občine Divača na
seji dne 10. 4. 2013, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na

seji dne 23. 5. 2013, Občinski svet Občine Komen na seji dne
19. 6. 2013 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 3.
2013 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08, 10/10, 28/11), se v drugi alineji
1. člena besedilo »organizacijskih enot občin ter javnih zavodov
in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki«
nadomesti z besedilom »občin ustanoviteljic ter njihovih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov«.
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »občin, ožjih
delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb,
ki so proračunski uporabniki« nadomesti z besedilom »občin
ustanoviteljic ter njihovih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinska notranja revizijska služba deluje samostojno in neodvisno kot neodvisen organ, neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic, katerim tudi neposredno
poroča. Glede skupnih vprašanj organiziranja in delovanja
medobčinske notranje revizijske službe, odločajo župani vseh
občin ustanoviteljic. V primeru opravljanja nalog notranjega
revidiranja posrednih proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic, deluje Medobčinska notranja revizijska služba kot skupna
služba proračunskih uporabnikov.
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(2) Delovanje Medobčinske notranje revizijske službe se
podrobneje opredeli s Pravilnikom o delovanju notranje revizijske službe, ki ga sprejmejo župani občin ustanoviteljic.«
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinsko notranje revizijsko službo vodi uradnica
oziroma uradnik na položaju (v nadaljevanju: vodja medobčinske
notranje revizijske službe), ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo župani občin v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih
uslužbencev in po predhodno pridobljenem mnenju ministrstva
za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.
(2) Vodja medobčinske notranje revizijske službe mora
ob imenovanju izpolnjevati predpisane pogoje v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ustrezne delovne
izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in
sistematizacijo v organih lokalne samouprave in pridobljen naziv
preizkušeni državni notranji revizor ali državni notranji revizor.
(3) Delodajalec na predlog vodje medobčinske notranje
revizijske službe in po predhodnem soglasju vseh županov občin ter v skladu s kadrovskim načrtom za Medobčinsko notranjo
revizijsko službo, ki ga soglasno sprejmejo župani občin, in na
podlagi sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, odloča o
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinski notranji revizijski službi.«
5. člen
Tretji odstavek 15. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Župani občin ustanoviteljic sprejmejo usklajene spremembe in dopolnitve Dogovora o medsebojnih razmerjih in Pravilnik
o delovanju notranje revizijske službe v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka.
7. člen
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi
Občina Sežana.
Št. 032-0006/2013-04
Divača, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.
Št. 014-2/2013-2
Hrpelje, dne 23. maja 2013
Po pooblastilu župana št. 032-3/2013-2
z dne 23. 5. 2013
Podžupan
Peter Boršić l.r.
Št. 032-10/2013-8
Komen, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.
Št. 032-3/2013-8
Sežana, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
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SLOVENSKA BISTRICA
2610.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za zahodno obvoznico Slovenske
Bistrice

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8)
ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na
18. redni seji dne 8. 7. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt), ki ga je
izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod
številko naloge: 7066.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice (v nadaljnjem
besedilu: odlok) določa območje, pogoje za umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in
pogojev glede urejanja gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra, rešitve in ukrepe za ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v
grafičnem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v prostorih Občine Slovenska Bistrica.
(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega
načrta vsebuje naslednje grafične načrte:
– Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega
planskega akta v merilu 1:10.000,
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v
merilu 1:5.000,
– Ureditvena situacija v merilu 1:2.000,
– Zasnova krajinske ureditve v merilu 1:2.000,
– Karakteristični prečni profili v merilu 1:100,
– Vzdolžni profil v merilu 1:2.000/200,
– Zasnova omrežij gospodarske javne infrastrukture v
merilu 1:2.000,
– Načrt parcelacije v merilu 1:2.000.
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, so:
– zahodna obvoznica Slovenske Bistrice, v skupni dolžini 2,09 km, od tega novogradnja 1,99 km, z vsemi objekti
in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje ceste,
varovanje okolja in oblikovanje obcestnega prostora;
– prilagoditve obstoječih ureditev gospodarske javne
infrastrukture zaradi zgraditve zahodne obvoznice.
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II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(funkcija območja)
Območje velikosti 11,16 ha je namenjeno za prometno
infrastrukturo.
5. člen
(obseg območja)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos
novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so
pripisane na prikazu načrta parcel v grafičnem delu občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta iz prejšnjega odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami v
naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Slovenska Bistrica, parcele št.: 856, 863/1, 863/2,
866/1, 866/2, 867/1, 867/2, 871/3, 871/5, 871/6, 871/7, 871/8,
871/9, 871/10, 879/2, 881, 883, 884/1, 884/4, 884/5, 884/6, 884/7,
884/8, 885/1, 885/3, 886/1, 887/2, 887/4, 887/8, 890/2, 890/8,
896/1, 896/2, 896/3, 896/5, 896/6, 896/7, 905, 907, 908, 909,
910, 911, 912, 914/2, 958/3, 962/1, 962/2, 967, 968, 969/1, 969/2,
970/1, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 972/3, 972/4, 973/1, 977/1,
977/2, 996, 999/1, 999/3, 999/4, 1002, 1079, 1080/1, 1080/2,
1081, 1082, 1083, 1084/1, 1084/2, 1085, 1086/1, 1086/2, 1086/3,
1086/4, 1087, 1088, 1949/1, 1949/2, 1950, 1951, 1952/1, 1953,
1954, 1955, 1956, 1958/1, 1958/2, 1959, 1992, 1996/1, 1996/3,
1997, 2001, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2024, 2029,
2230/3, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2048,
2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2057, 2058, 2074, 2233, 2284/3,
2286, 2292/1, 2292/4, 2292/6, 2477/1, 2480/1, 2480/3, 2481/4,
2493/3, 2493/4, 2512, 2513, 2514, 2779;
– k.o. Zgornja Bistrica, parcele št.: 262/1, 262/4, 263/1,
263/2, 263/3, 264/1, 264/2, 278/1, 280/1, 281/2, 285, 286, 287/3.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(opis trase)
(1) Horizontalni potek: Trasa poteka ob zahodni strani
mesta Slovenska Bistrica. Začne se na zahodnem kraku obstoječega krožnega križišča (K0) na regionalni cesti R2-430/0276
Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice in se usmeri proti severozahodu, poteka skozi ozek pas gozda, ob ribniku, prečka
makadamsko javno cesto (v Črnec). Usmeri se proti severu,
poteka med gozdičkom in manjšim potokom, prečka Vrtnarsko
ulico, v dolžini 320 m poteka skozi gozd, prečka Kajuhovo ulico,
ob zahodni strani zaobide pozidavo in se spusti proti industrijskemu kompleksu Impol do Mroževe ulice, usmeri se proti
vzhodu proti Tomšičevi ulici nato pa vzdolž vzhodnega roba
parkirišča Impola do novega križišča na Partizanski ulici (K8).
(2) Vertikalni potek: Niveleta trase od navezave na obstoječe krožno križišče na regionalni cesti R2-430/0276 pada do
km 0+260 oziroma skoraj do križišča K2, nato pa se vzpenja z
naklonom 2,1 in 4,0 % do križišča K5. Trasa se nato najprej z večjim naklonom 5,5 % spusti proti industrijskemu kompleksu Impol
do križišča K6, nato pa poteka po obstoječem terenu z majhnim
naklonom 0,6 % vse do krožnega križišča K8 na Partizanski ulici.
7. člen
(tehnični elementi zahodne obvoznice)
(1) Zahodna obvoznica je dvopasovna, dvosmerna cesta,
z normalnim prečnim profilom širine 15,35 m, ki ima naslednje
elemente:
– 2 vozna pasova širine 3,00 m,
– robni pas (obojestranski) širine 0,25 m,
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– zelenica (obojestranska) širine 2,00 m,
– enosmerna kolesarska steza (obojestranska) širine
1,00 m,
– pločnik (enostranski) širine 1,60 m, z varnostnim pasom
do kolesarske steze širine 0,25 m,
– bankina – berma (obojestranska) širine 0,50 m.
(2) Pasovi za leve zavijalce so širine 3,0 m.
(3) Vertikalni in horizontalni elementi se projektirajo z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h v naselju (med križiščema
K0 in K2 in med križiščema K5 in K8) in 90 km/h izven naselja
(med križiščema K2 in K5).

acije:

8. člen
(priključne ceste, deviacije cest in poti)
(1) Zgradijo se naslednje priključne ceste oziroma devi-

– cesta A – cesta za priključevanje območja »Sončni
Zafošt« v dolžini 200 m,
– cesta C – deviacija javne poti JP940340 (V Črnec) v
dolžini 392 m,
– cesta D – deviacija javne poti JP940310 (Vrtnarska
ulica) v dolžini 221 m,
– cesta E – deviacija javne poti JP940310 (Kajuhova
ulica) v dolžini 320 m,
– cesta F – podaljšek javne poti JP940140 (Tomšičeva
ulica) v dolžini 312 m.
(2) Priključne ceste oziroma deviacije so dvopasovne,
dvosmerne ceste z normalnim prečnim profilom širine 10,20 m,
ki ima naslednje elemente:
– 2 vozna pasova širine 2,75 m,
– robni pas (obojestranski) širine 0,50 m,
– pločnik (obojestranski) širine 1,60 m,
– bankina – berma (obojestranska) širine 0,50 m.
(3) Izvede se dostopna pot do gozdnih zemljišč vzdolž
zahodne strani zahodne obvoznice med km 1+364 in km 1+464.
Izvede se z voziščem 3,0 m in obojestransko bankino širine 0,50.
9. člen
(križišča in priključki)
(1) Zgradijo se naslednja križišča in priključki:
– križišče K2 v km 0+262 – kanalizirano trikrako križišče
zahodne obvoznice in ceste za priključevanje območja »Sončni
Zafošt« oziroma ceste A,
– križišče K3 v km 0+642 – kanalizirano štirikrako križišče
zahodne obvoznice in deviacije javne poti JP 940340 (V Črnec)
oziroma ceste C,
– križišče K4 v km 1+130 – kanalizirano štirikrako križišče
zahodne obvoznice in deviacije javne poti JP940310 (Vrtnarska
ulica) oziroma ceste D,
– križišče K5 v km 1+464 – kanalizirano štirikrako križišče
zahodne obvoznice in deviacije javne poti JP940310 (Kajuhova
ulica) oziroma ceste E,
– krožno križišče K6 v km 1+692 zahodne obvoznice
in lokalne ceste 440110 (Slov. Bistrica–Malo Tinje) oziroma
Mroževe ulice,
– križišče K7 v km 1+820 – trikrako križišče s prednostno
zahodno obvoznico in priključkom podaljška javne poti 940140
(Tomšičeva ulica) oziroma ceste F,
– krožno križišče K8 v km 2+100 zahodne obvoznice
in lokalne ceste 440110 (Slov. Bistrica–Malo Tinje) oziroma
Partizanske ulice,
– več priključkov poti in posameznih parcel na priključne
ceste oziroma deviacije.
(2) Priključki poljskih gozdnih poti na zahodno obvoznico
in priključne ceste oziroma deviacije se izvedejo preko spuščenega robnika.
10. člen
(prepusti)
Pod zahodno obvoznico in pod priključnimi cestami oziroma deviacijami se izvede 9 cevnih in 4 ploščati prepusti. Lega
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posameznih prepustov je razvidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta.
11. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov)
Nasipi se izvedejo v naklonu največ 1:2. Na odsekih, kjer
bi zaradi pomanjkanja prostora bili potrebni strmejši nakloni, se
lahko izvedejo dodatni ukrepi varovanja brežin (npr. armirana
zemljina, oporni ali podporni zidovi).
12. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Vzdolž zahodne strani zahodne obvoznice se regulira
potok. Trasa reguliranega potoka poteka med km 0+200 m in
km 0+450 m v dolžini 220 m ter med km 0+630 in km 1+140 v
dolžini 580 m. Med zgornjim robom brežine reguliranega potoka in robom nasipa oziroma vkopa ceste se zagotovi razmik
5,00 m, z izjemo med km 1+050 in km 1+100, kjer se zaradi
omejitev v prostoru izvede kamnita kineta.
(2) Struga se izvede z brežinami v naklonu 1:2 in globino
struge min. 1,30 m. Na priključkih na obstoječo strugo se niveletno in smerno trasa regulacije prilagodi obstoječim razmeram.
Izvedejo se nivojski pragovi z lesenimi piloti in iz prečnih brun
s potrebno založitvijo z lomljencem ter prepadni pragovi do
višine 30 cm, za premoščanje višinskih razlik v padcu nivelete.
(3) Območje ostanka obstoječe struge ob vzhodni strani
zahodne obvoznice med km 0+910 in km 1+058 se zasuje.
13. člen
(pogoji za oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve načrtovane s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki
mora vsebovati oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem
reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih
površin v obcestnem prostoru.
(2) Oblikovanje reliefa mora upoštevati in se prilagoditi
reliefnim značilnostim okoliškega prostora. Vkopne in nasipne
brežine se zložno oblikujejo. Med novimi reliefnimi oblikami in
obstoječim terenom ne sme prihajati do ostrih stikov.
(3) Izvedejo se naslednje zasaditve:
– zasaditev dvojnega drevoreda v podaljšku Tomšičeve
ulice,
– zasaditev dvojnega drevoreda ob zahodni obvoznici
mimo industrijskega kompleksa Impol,
– sanacija gozdnih robov med križiščema K3 in K5,
– pogozditev zasipa med križiščema K3 in K4,
– zasaditev posamičnih dreves v križiščih,
– zasaditev prostorastoče živice med križiščema K2 in K4.
(4) Protihrupne ograje na obeh straneh se oblikujejo skladno s sodobnimi oblikovalskimi načeli ter glede na urbano in
krajinsko podobo prostora tako, da se čim bolj vključujejo v
okolje. Protihrupne ograje se oblikujejo tako, da ne poudarjajo
cestnega telesa pri pogledih iz okolice.
14. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov glede na zahtevnost, in ob soglasju upravljavca ceste dovoljena
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v sklopu prostorske ureditve ter možna izvedba del, ki se štejejo za redna
vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE UREJANJA OBJEKTOV GOSPODARSKO JAVNE
INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
15. člen
(skupne določbe)
(1) Za načrtovano energetsko in komunalno infrastrukturo ter infrastrukturo omrežja zvez je treba naročiti projektno

Uradni list Republike Slovenije
dokumentacijo. Projektiranje in gradnja te infrastrukture mora
potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev
teh objektov in naprav, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom
ter skladno z zakonodajo, ki ureja področje sanitarnega, higienskega in požarnega varstva.
(2) Splošni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do drugih naravnih ali grajenih struktur;
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra poteka usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
skladne s programi upravljavcev vodov gospodarske javne infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je moč vključiti v končno
fazo načrtovane prostorske ureditve;
– obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro v območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta je dopustno vzdrževati, zaščititi, prestavljati, obnavljati,
dograjevati in jim povečevati zmogljivosti glede na prostorske
in okoljske možnost ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
16. člen
(odvajanje odpadnih vod)
(1) Odvajanje padavinskih vod iz zahodne obvoznice in
priključnih cest oziroma deviacij se izvede razpršeno preko
obcestnih jarkov. Do križišča K5 se odvajajo v potok vzdolž
zahodne strani zahodne obvoznice, od križišče K5 pa se padavinske vode odvedejo do obstoječega meteornega kanala,
ki te vode v nadaljevanju odvede v potok Bistrica.
(2) Za odvajanje komunalnih odpadnih vod se vzdolž
zahodne obvoznice zgradi kanalizacijski vod.
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječe objekte sistema odvajanja odpadnih vod (fekalna, meteorna kanalizacija, zadrževalni bazeni), predvsem
v območju TC Hofer, predvidenem krožnem križišču K6, križišču K7, priključku podaljška javne poti oziroma ceste F, krožnem križišču K8 in v primeru posegov v ta območja predvideti
primerno zaščito, utrditev ali prestavitev, ter zagotoviti nemoten
dostop do objektov.
(4) Upoštevati je treba tudi predvideno zazidavo v območju med Kajuhovo ulico in predvideno zahodno obvoznico ter
javno potjo v Zafošt oziroma javno potjo v Črnec in predvideno
zahodno obvoznico za katere je treba predvideti priključke (na
obeh straneh zahodne obvoznice in predvidenih križiščih) na
fekalno in meteorno kanalizacijo.
(5) Ugotovi se prepustnost reguliranega neimenovanega
potoka na odcepu oziroma prepustu Jurič–Bistriška vrata oziroma Jurič–Agrocom glede na novo prispevno območje zaradi
zahodne obvoznice in območij predvidenih zazidav.
(6) Na območju predvidenega križišča K5 je za zaznane
vodne izvire treba urediti odvajanje le-teh v potok Bistrica.
(7) Na območju predvidenega krožnega križišča K6 je
treba za odpadne vode, ki se prosto iztekajo na travnik, urediti
njihovo kontrolirano odvajanje in jih priključiti na sistem odvajanja odpadnih vod.
(8) Pri ureditvi sistema odvajanja odpadnih vod se upoštevajo določila veljavne zakonodaje s področja emisij snovi
pri odvajanju padavinskih vod z javnih cest in emisij snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vzdolž zahodne obvoznice in priključnih cest oziroma
deviacij se izven voznih površin izvedejo vodovodni cevovodi
LŽ DN150 s požarnimi hidranti.
(2) Vodovod DN200 pri industrijskem kompleksu Impol
se na odseku prečkanja zahodne obvoznice zaščiti ali pa se
zamenja z izvedbo v materialu LŽ.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Na vodovodnem omrežju se izvedejo še naslednje
ureditve:
– predvideni cevovod LŽ DN 150 mm se priključi na obstoječi cevovod LŽ DN 200 mm pri TC Hofer,
– v območju predvidenega križišča K2 se predvideni cevovod LŽ DN 150 mm poveže z obstoječim cevovodom LŽ DN
200 mm v Kajuhovi ulici,
– za predvideno območje zazidave "Sončni Zafošt" se
izvede priključitev na cevovod LŽ DN 150 mm ter zaključi izven
zahodne obvoznice,
– v območju predvidenega križišča K3 se predvideni cevovod LŽ DN 150 mm poveže z obstoječim cevovodom LŽ DN
200 mm v Kajuhovi ulici,
– obstoječi cevovod, ki oskrbuje področje zahodno od
zahodne obvoznice, se priključi na predvideni cevovod LŽ DN
150 mm,
– v območju predvidenega križišča K4 se predvideni cevovod LŽ DN 150 mm poveže z obstoječim cevovodom LŽ DN
200 mm v Kajuhovi ulici – zamenjava obstoječega cevovoda,
– objekti ob Vrtnarski ulici se priključijo na nov povezovalni cevovod med predvidenim križiščem K4 in Kajuhovo ulico,
– v območju predvidenega križišča K5 se predvideni
cevovod LŽ DN 150 mm poveže s predvidenim cevovodom LŽ
DN 200 mm v Kajuhovi ulici,
– v območju predvidenega krožnega križišča K6 se predvideni cevovod LŽ DN 150 mm naveže na obstoječi cevovod
LŽ DN 300 mm, ki pa ga je potrebno predhodno zamenjati –
prestaviti ter ustrezno zaščititi,
– obstoječi cevovod LŽ DN 300 mm se od predvidenega
krožnega križišča K6 pa vse do priključka podaljška javne poti
940140 (Tomšičeva ulica) oziroma ceste F prestavi in zamenja,
– obstoječi cevovod PE DN 110 mm priključen na cevovod
LŽ DN 300 mm in poteka delno ob lokalni cesti 440110 (Slovenska Bistrica–Tinje), ter v nadaljevanju južno od zdravstvene
ambulante in je povezan s cevovodom LŽ DN 125 mm, ki
poteka v hodniku za pešce ob Partizanski cesti se zamenja s
cevmi LŽ DN 100 mm in prestavi v predvideno cesto križišče
K8 – Partizanska cesta,
– obstoječi cevovod LŽ DN 125 mm se v predvidenem
križišču K8 prestavi ali ustrezno zaščiti,
– vse prevezave oziroma navezave obstoječih in novih
cevovodov se pravilo izvedejo z zapornimi elementi v ustreznih
betonskih jaških z LŽ pokrovi.
18. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) Na segmentih v vplivnem območju zahodne obvoznice se kablirajo naslednji nadzemni srednjenapetostni (20 kV)
elektroenergetski vodi:
– srednjenapetostni vod Impol 1,
– srednjenapetostni vod Impol 2,
– srednjenapetostni vod TP Stepišnikova – TP Kajuhova,
– srednjenapetostni vod RTP Sl. Bistrica – Šmartno,
– srednjenapetostni vod RTP Sl. Bistrica – Zg. Ložnica,
– srednjenapetostni vod TP Kajuhova – TP Črnec,
– srednjenapetostni vod TP Črnec – TP Mroževa,
– srednjenapetostni vod TP Črnec – TP Impol bloki 2,
– srednjenapetostni vod DV Šmartno – TP Interspar.
(2) Na segmentih v vplivnem območju zahodne obvoznice
se prestavijo in kablirajo naslednji nizkonapetostni elektroenergetski vodi:
– nizkonapetostni vod TP Kajuhova (t-364),
– nizkonapetostni vod TP Črnec (t-153),
– nizkonapetostni vod TP Črnec (t-153),
– nizkonapetostni vod, ki prečka zahodno obvoznici v
profilu P8, se kablira in prestavi vzdolž ceste C.
(3) Kabliranje se izvede v trasah zahodne obvoznice in
priključnih cest oziroma deviacij. Obstoječi nadzemni vodi se
na segmentih, ki se kablirajo, demontirajo.
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(4) Javna razsvetljava z ustreznim napajanjem se izvede
vzdolž zahodne obvoznice med križiščema K0 in K2 in med
križiščema K5 in K8 ter v območjih križišč.
(5) V projektni dokumentaciji se poleg prilagoditev oziroma prestavitev in zaščite elektroenergetskih vodov obdela
tudi napajanje morebitnih spremljajočih objektov v območju
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na prenosnem plinovodnem omrežju se zaščitijo naslednji plinovodi:
– prenosni plinovod R14 (DN100, tlak, 50 bar) na odsekih
prečkanja zahodne obvoznice med km 0+365 in km 0+426 in
med km 1+364 in km 1+416, na odsekih prečkanja priključnih
cest oziroma deviacij C in D in na odseku prečkanja dostopne
poti do gozdnih zemljišč.
– prenosni plinovod P142 (DN80, tlak 50 bar) na odseku
prečkanja zahodne obvoznice v km 0+740 in na odseku prečkanja priključne ceste oziroma deviacije C.
(2) Pod načrtovano regulacijo potoka se oba obstoječa
prenosna plinovoda R14 in P142 poglobita, kolikor se prečkanju reguliranega potoka ni moč ogniti.
(3) Zaščitijo se cevovodi distribucijskega plinovodnega
omrežja na vseh odsekih prečkanj zahodne obvoznice in priključnih cest oziroma deviacij.
20. člen
(toplovodno omrežje)
Toplovod vzdolž priključne ceste F, ki ni več v funkciji, se
odstrani.
21. člen
(omrežje zvez)
Vzdolž zahodne obvoznice in vzdolž priključnih cest oziroma deviacij se izvede telekomunikacijska kabelska kanalizacija
1 x 2 PVC cev fi110 in 2 x PE cev fi50. Obstoječi telekomunikacijski vodi v območju križišča K6 se zaščitijo.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
22. člen
(določitev parcel)
(1) Parcelne meje so na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta določene kot obodna parcelacija in kot
parcelacija cestnega sveta. Določeni so tehnični elementi, ki
omogočajo prenos novih parcelnih mej v naravo. Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela iz grafičnega načrta 8:
Načrt parcelacije.
(2) Parcele iz prvega odstavka tega člena se lahko razdelijo na več parcel.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV
IN OHRANJANJA NARAVE
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se izvedejo predhodne arheološke raziskave, ki obsegajo
predvsem izvedbo ustreznih predhodnih arheoloških raziskav
na osnovi katerih so lahko naknadno določeni in posredovani
natančnejši pogoji za varstvo in izvedbo zaščitnih izkopavanj
arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
V primeru odkritja najdb izjemnega pomena, ki zahtevajo pre-
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zentacijo na mestu odkritja (in situ) oziroma ne dopuščajo
sprostitve območja z arheološkimi izkopavanji, se tehnične
rešitve ceste spremenijo. Omogoči se stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
24. člen
(zrak)
Preprečiti je treba raznašanje materiala, ki bo nastajal
na lokaciji in v okolici zaradi gradnje s transportnimi sredstvi.
25. člen
(tla)
(1) Posegi v tla naj se izvajajo tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal. Območja posegov v tla, območja
začasnih prometnih in gradbenih površin ter začasnih deponij materiala morajo biti opredeljena pred začetkom del.
(2) Izdela se geološko-geomehansko poročilo s sondažnimi izkopi na trasi zahodne obvoznice z določitvijo fizikalno
mehanskih lastnosti temeljnih zemljin.
26. člen
(varstvo voda)
(1) Prevodnost struge vodotokov se ne sme zmanjšati.
(2) Med gradnjo se ne posega v strugo z materiali, ki
vsebujejo nevarne spojine. Betoniranje v vodotoku ni dovoljeno. Prepreči se izlitje apna ali cementa v vodo. V vodi ne
smejo nastajati razmere neprekinjene kalnosti.
27. člen
(ohranjanje narave)
Osvetlitev mora biti skladna z veljavno uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Viri svetlobe
naj zagotavljajo čim učinkovitejše osvetljevanje in osvetljujejo čim manjši volumen prostora.
28. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč in gozda)
(1) Pri odrivih zemlje se zagotovi, da se humusna plast
skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega ločeno od
ostalega materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi
za ureditev zelenih površin ali za sanacijo degradiranih ali
drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Zagotovi se nemoten dostop na kmetijska zemljišča
in do gozdnih zemljišč v času gradnje in po njej.
(3) Način sanacije gozda oziroma gozdnega roba predpiše pristojna organizacijska enota Zavoda za gozdove Slovenije.
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30. člen
(deponiranje in ravnanje z odpadki)
(1) Viške materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je moč
uporabiti za zapolnitev depresij v okolici ali jih odložiti ob zahodni obvoznici in ob priključnih cestah oziroma deviacijah za
izravnavo brežin nasipov ali pa jih odpeljati in trajno deponirati
na ustrezno urejeni deponiji. Material za nasipavanje mora biti
ustrezne kvalitete in primerno vgrajevan.
(2) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le znotraj
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta, vendar
izven vodnih in priobalnih zemljišč in ne na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Zagotovi se zbiranje in
odstranjevanje odpadnih voda, kolikor le te nastajajo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
31. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
prostorskih ureditev načrtovanih s tem občinskim podrobnim
prostorskim načrtom ne sme poslabšati. Zahodna obvoznica
z vsemi ureditvami se izvede skladno s predpisi, ki urejajo
področje varstva pred požarom.
32. člen
(zaščita pred erozijo)
Izvede se sanacija vseh na novo odprtih ali z dodatnimi
posegi prizadetih površin, za katere je treba predvideti zadostno utrditev, planiranje, zatravljanje, zasaditev tako, da se
preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru. Vtok padavinskih vod v
vodotok je treba izvesti tako, da se ne povzroči erozija.
33. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v
času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, se z ukrepi prepreči izlitje nevarnih
snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča in
se takoj obvesti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo področje
ravnanja z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(2) Na gradbiščih morajo biti zagotovljena ustrezna opremljena mesta za skladiščenje nevarnih snovi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

29. člen

34. člen

(varstvo pred hrupom)

(etapnost izvedbe)

(1) Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za
emisije hrupa in morajo biti redno vzdrževane in nadzorovane. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času
pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.
(2) Postavijo se naslednje protihrupne ograje (PHO):
– PHO 1: absorpcijska protihrupna ograja, visoka med
2,0 in 2,5 m, desno med km 0+100 in 0+200,
– PHO 2: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 2,5 m,
desno med km 1+050 in križiščem K4,
– PHO 3: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 2,5 m,
levo med km 1+058 in križiščem K4,
– PHO 4: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 2,5 m,
desno med km 1+475 in km 1+603.
(3) Za obrabno plast vozišča na zahodni obvoznici,
vključno s priključki, se uporabi tak asfalt, ki zmanjšuje raven
hrupa pri viru.

Načrtovane ureditve je možno izvajati etapno, pri čemer
se etape oblikujejo tako, da predstavlja vsaka etapa zaključeno
funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za
normalno obratovanje. Etapnost se podrobneje prouči in določi
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA
35. člen
(odstopanja glede infrastrukture)
(1) Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem občinskem podrobnem prostorskem načrtu, se natančneje določijo
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih
s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučeva-
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nju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih spadajo ta odstopanja.
(3) Tehnične elemente, ki omogočajo prenos novih mej
parcel v naravo, je moč prilagoditi glede na odstopanja določena v tem členu odloka in se v skladu z navedenimi odstopanji v
tem členu natančneje določijo v projektni dokumentaciji.
(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske javne infrastrukture na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta, ki niso določena s tem odlokom in če niso v nasprotju
s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja novih objektov
gospodarske javne infrastrukture na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora investitor takega objekta
gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti soglasje
investitorja ureditev, načrtovanih s tem občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, če te še niso izvedene, oziroma upravljavca ureditev, načrtovanih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom, če so te že v uporabi.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
36. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Gradbišče se uredi na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta, vendar izven vodnih in priobalnih
zemljišč.
(2) Transportne poti izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se vodijo po obstoječih javnih cestah.
(3) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in
organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja,
ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma se v primeru nezgode
zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(4) Po končanih delih se na območjih gradbišč in začasnih
deponij vzpostavi prvotno stanje.
37. člen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi naslednje:
– pred začetkom del se pravočasno obvesti upravljavce
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, z
njimi evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse
posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne
pasove;
– zagotovitev nemotene komunalne, energetske in telekomunikacijske oskrbe objektov;
– zagotovitev ali nadomestitev dostopov in dovozov do
obstoječih objektov in zemljišč;
– organizacija prometa v času gradnje tako, da ne bo
prihajalo do zastojev;
– preprečitev onesnaženja cest med gradnjo oziroma
sprotno čiščenje;
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti,
se izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se jih ustrezno
uredi in protiprašno zaščiti, v primeru poškodb pa le-te odpravi
in vzpostavi takšno stanje, kot je bilo pred pričetkom gradnje,
– infrastrukturne objekte, naprave in ostale objekte se
med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanirati,
– pred pričetkom izvajanja gradbenih del investitor zagotovi naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali pa
prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje,
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– v najkrajšem možnem času se odpravijo vse morebitne negativne posledice in poravna vsa nastala škoda
v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja
prostorskih ureditev, določenih s tem občinskim podrobnim
prostorskim načrtom.
38. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno
dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo
vseh odsekov cest, gospodarske javne infrastrukture, vodnogospodarskih ureditev, gozdnih zemljišč in grajenega javnega
dobra, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih
cest, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa so dolžni le-te
prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju iz 5. člena
tega odloka prenehajo veljati določila:
– Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS,
št. 29/89, in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93 in 45/00, 53/11 in
88/11),
– Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/8 in
26/10).
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2013-18/
Slovenska Bistrica, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2611.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona
Župančiča« Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08,
22/09, 55/09, 58/09 in 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12),
določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2,
25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12), določil Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08,
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12) so Občinski
svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10),
na redni 17. seji dne 6. 6. 2013 Občinski svet Občine Oplotnica
v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 35/12), na 11. redni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet
Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 5/07), na 20. redni seji dne 26. 6. 2013 in
Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta
Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na
17. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejeli
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona
Župančiča« Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 81/08, 41/11 in 18/12).
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Zavod posluje pod imenom Vrtec »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je Vrtec Otona Župančiča.
Sedež zavoda je Zidanškova ulica 1/a, 2310 Slovenska
Bistrica.
(2) V sestavo Vrtca Otona Župančiča sodijo naslednje
enote:
V Občini Slovenska Bistrica:
– enota Ciciban, ki deluje na lokacijah Tomšičeva ulica 1
in Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica,
– enota Čebelica, ki deluje na lokacijah Tomšičeva ulica 12, Tomšičeva ulica 2, 10–12, 14 in 20, 2310 Slovenska
Bistrica,
– enota Sonček, ki deluje na lokacijah Zidanškova ulic 1,
Zidanškova 1/a in Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica,
– enota Pragersko, ki deluje na lokacijah Pionirska ulica 13
in Ulica Karla Paja 10, 2331 Pragersko,
– enota Spodnja Polskava, ki deluje na lokacijah Spodnja
Polskava 240 in Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko,
– enota Zgornja Polskava, ki deluje na lokacijah Ingoličeva 7, Ulica dr. Babnika 11 in Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja
Polskava,
– enota Kebelj, ki deluje na lokacijah Kebelj 23 in
Kebelj 26a, 2317 Oplotnica,
– enota Tinje, ki deluje na lokaciji Veliko Tinje 30, 2316
Zgornja Ložnica,
– enota Zgornja Ložnica, ki deluje na lokaciji Zgornja
Ložnica 43 2316 Zgornja Ložnica.
(3) V Občini Oplotnica:
– enota Mlinček, ki deluje na lokacijah Ulica Pohorskega
bataljona 23a in Ulica Pohorskega bataljona 23, 2317 Oplotnica,
– enota Oplotnica, ki deluje na lokaciji Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica,
– enota Prihova, ki deluje na lokaciji Prihova 1, 2317
Oplotnica.
(4) V Občini Poljčane:
– enota Mehurčki, ki deluje na lokaciji Bistriška cesta 64,
2319 Poljčane,
– enota Pikapolonica, ki deluje na lokaciji Kajuhova
ulica 6–8, 2319 Poljčane,
– enota Studenice, ki deluje na lokaciji Studenice 53,
2319 Poljčane.
(5) V Občini Makole:
– enota Krtek, ki deluje na lokaciji Makole 39, 2321 Makole.
(6) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelji
organizira delo v enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to
podani zakonski razlogi.
(7) Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelji in
v skladu z zakonom ter podzakonskimi akti organizira vzgojo
in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Vrtec lahko
organizira za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v
vrtec, predšolsko vzgojo na domu. Predšolsko vzgojo na domu
vrtec organizira v skladu z zakonom in podzakonskimi akti ter
v soglasju s svetom zavoda.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica v roku
osem dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski
sveti vseh občin ustanoviteljic.
Št. 9000-3/2013-17/7
Slovenska Bistrica, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

TREBNJE
2612.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2013

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in
40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10
– ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF); 28., 29., 30. in 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4
in 110/11 – ZDIU12); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni
list RS, št. 104/12 in 46/13), v skladu z 18. členom Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je
Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne 31. 7.
2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2013 se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
SKUP./
PODSK.
KONTOV
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LETO 2013
v EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

14.072.586,02

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.430.780,55

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

8.280.562,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7.059.467,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

997.195,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

223.900,00

706 DRUGI DAVKI
71

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

6.000,00
6.000,00
1.337.964,50

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

1.000.000,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

0
0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)

2.641.805,47

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.046.189,64

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

1.595.615,83

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

43

0
1.000.000,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

40

42

0

PREJETE DONACIJE (730+731)

II.

41

228.414,77

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

74

571.839,28

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

73

2.150.218,55

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
72

0

16.355.899,24
3.591.081,08
593.314,55
93.766,51
2.741.168,24
122.175,00
40.656,78
4.335.333,25
179.121,23
2.729.029,41

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

557.892,59

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

869.290,02

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

7.057.493,26

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

7.057.493,26

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)

1.371.991,65

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

0
1.215.062,90
156.928,75

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

–2.283.313,22

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0
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440 DANA POSOJILA

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

2.005.540,40

50

ZADOLŽEVANJE

2.005.540,40

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

2.005.540,40

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

391.217,16

55

ODPLAČILA DOLGA

391.217,16

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

391.217,16

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. – VIII.)

–668.989,98

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

1.614.323,24

XI.

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

2.283.313,22

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

668.989,98

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 se
3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.«
3. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-210/2012-89
Trebnje, dne 31. julija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2613.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11,
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11,
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13 in 62/13) se v 1. členu:
– v točki 1.3 znesek »511,6100« nadomesti z zneskom
»521,3300«,
– v točki 1.4 znesek »511,6100« nadomesti z zneskom
»521,3300«,
– v točki 2.1 znesek »395,4800« nadomesti z zneskom
»404,0900«,
– v točki 2.2 znesek »77,5200« nadomesti z zneskom
»86,1600«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 6. avgusta 2013.
Št. 00712-40/2013
Ljubljana, dne 5. avgusta 2013
EVA 2013-1611-0135
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

POPRAVKI
2614.

Tehnični popravek Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Kočevsko Reko (PUP3)
v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05)

Št.
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Stran
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in 74. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS,
št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 29. redni
seji dne 9. 7. 2013 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za Kočevsko Reko (PUP3) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/01) – tabelarični del
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko
Reko (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) se v
katalogu morfoloških enot besedilo v enoti K3 (coni P3 in G5),
ki je sestavni del odloka pravilno glasi:
– Ureditvena območja P1, P2, P4 in P5:
Novogradnje: niso dovoljene
Pomožni in začasni objekti: dovoljena postavitev prež in
krmišč za divjadi (usmeritev: objekti morajo biti leseni)
– Ureditveno območje P3
Novogradnje: dovoljeni so pomožni kmetijski in gozdarski objekti. Velikost objektov je pogojena s funkcijo glede na
dejavnost kmetije. Dovoljene so tudi legalizacije, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov.
Pomožni in začasni objekti: Dovoljeni so postavitve pomožnih kmetijskih in začasnih objektov, kot funkcionalna dopolnitev obstoječe kmetije.
– Ureditvena območja G1, G2, G3 in G4:
Novogradnje: niso dovoljene
Pomožni in začasni objekti: dovoljena postavitev prež in
krmišč za divjadi (usmeritev: objekti morajo biti leseni)
– Ureditveno območje G5
Novogradnje: Niso dovoljene. Dovoljene so tudi legalizacije, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov.
Pomožni in začasni objekti: Dovoljena je postavitev pomožnih kmetijskih in začasnih objektov izključno kot funkcionalna dopolnitev obstoječe kmetije (kot na primer nadstrešnica za živino na pašniku)
Namenska raba zemljišč znotraj morfološke enote se
ne spremeni.
Št. 350-4/2013-2302
Kočevje, dne 15. julija 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
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