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VLADA
30.

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se
v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015
izdajo priložnostni kovanci
1. člen
(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2015
izdajo priložnostni kovanci.
(2) V letu 2015 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
– Emona – Ljubljana, ob katerem se izda spominski kovanec za 2 eura, in
– 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila,
ob katerem se izda zbirateljski kovanec.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-59/2013
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-1611-0182
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

31.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije
podjetij

Na podlagi šestega odstavka 43. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08,
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US in 63/13 – ZS-K)
izdaja Vlada Republike Slovenije

Leto XXIV

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini
obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
1. člen
V Uredbi o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije
podjetij (Uradni list RS, št. 36/09) se besedilo 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Ta uredba določa vsebino obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (v nadaljnjem besedilu: obrazec), ki ga morajo
podjetja, ki priglasijo koncentracijo, poslati Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu:
agencija), ko so izpolnjeni pogoji iz 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08,
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US in 63/13 – ZS-K; v
nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen
V 2., 3., 4. in 5. členu in v prilogi v točkah 9 in 10 se beseda »urad« v različnih sklonih nadomesti z besedo »agencija«
v ustreznem sklonu in se po potrebi spremeni tudi glagolska
oblika, ki se nanaša na besedo agencija.
3. člen
V točki 2.1 priloge Obrazec za priglasitev koncentracije podjetij se število »21210-7111231« nadomesti s številom
»16608-7111231«.
V točki 3.2 se za besedama »vsa podjetja« črta vejica in
besedilo »dejavna na katerem koli od upoštevnih trgov (upoštevni trgi so opredeljeni v 6. točki)«.
V točki 6.1 se doda nova podtočka 6.1.3, ki se glasi:
»6.1.3 Opredelite vse upoštevne proizvodne/storitvene
trge, če so tržni deleži nižji od 15 % (točka 6.1.1.) oziroma
25 % (točka 6.1.2) – podatke, ki se v nadaljevanju nanašajo na
trge, opredeljene v tej točki, navedite le v točkah do vključno
točke 6.2.3.«.
Dosedanja točka 6.1.3 postane točka 6.1.4 in se spremeni
tako, da se glasi:
»6.1.4 Navedite druge trge proizvodov, ki v točkah 6.1.1,
6.1.2 ali 6.1.3 niso opredeljeni, na katerih ima lahko priglašena
koncentracija posledice, zlasti ker:
(a) ima katero od v koncentraciji udeleženih podjetij ali
drugo podjetje v skupini več kot 25-odstotni tržni delež in če
je kakšno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje ali drugo
podjetje v skupini potencialni konkurent na tem trgu. Podjetje
se lahko obravnava kot potencialni konkurent, zlasti če načrtuje
vstop na trg ali če je pripravilo ali zasledovalo take načrte v
zadnjih dveh letih;
(b) ima katero od v koncentraciji udeleženih podjetij ali
drugo podjetje v skupini več kot 25-odstotni tržni delež in če
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ima kakšno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje ali drugo
podjetje v skupini pomembne pravice intelektualne lastnine na
tem trgu;
(c) je katero od v koncentraciji udeleženih podjetij ali drugo podjetje v skupini prisotno na proizvodnem/storitvenem trgu,
ki je sosednji trg in tesno povezan s proizvodnim/storitvenim
trgom, na katerem je dejavno kakšno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje ali drugo podjetje v skupini, pri čemer znašajo
posamični ali skupni tržni deleži podjetij na katerem koli od teh
trgov več kot 25 %. Proizvodni/storitveni trgi so tesno povezani
sosednji trgi, če se proizvodi/storitve medsebojno dopolnjujejo
(če uporaba enega proizvoda vključuje uporabo drugega proizvoda) ali če spadajo v paleto proizvodov/storitev, ki jih običajno kupuje ista skupina kupcev za enako končno uporabo (npr.
različne vrste pijač, ki se prodajajo v restavracijah).«.
Dosedanja točka 6.1.4 postane nova točka 6.1.5 in se
spremeni tako, da se glasi:
»6.1.5 Za vsakega od upoštevnih proizvodnih/storitvenih
trgov, opredeljenih v točkah 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 in 6.1.4, opredelite obseg upoštevnega geografskega trga (pojem upoštevni
geografski trg opredeljuje 8. točka 3. člena zakona).«.
V točki 6.2.1 se doda nova podtočka 6.2.1.2, ki se glasi:
»6.2.1.2 Navedite oceno velikosti posameznih trgov, opredeljenih v točki 6.1.3 glede na vrednost (v eurih) in količinski
obseg (v enotah) prodaje za vsako od preteklih treh let in oceno, kako se bodo ti trgi razvijali v prihodnjih treh letih.«.
Dosedanja točka 6.2.1.2 postane točka 6.2.1.3 in se spremeni tako, da se glasi:
»6.2.1.3 Navedite oceno velikosti posameznih trgov, opredeljenih v točki 6.1.4, glede na vrednost (v eurih) in količinski
obseg (v enotah) prodaje za vsako od preteklih treh let in
oceno, kako se bodo ti trgi razvijali v primerjavi z drugimi trgi,
navedenimi v točki 6.1.«.
Dosedanja točka 6.2.1.3 postane nova točka 6.2.1.4.
V točki 6.2.2 se doda nova podtočka 6.2.2.3, ki se glasi:
»6.2.2.3 Ocenite tržne deleže vsakega v koncentraciji
udeleženega podjetja in drugih podjetij v skupini na trgih,
opredeljenih v točki 6.1.4, ločeno za vsako od zadnjih treh let.«.
Dosedanja točka 6.2.2.3 postane nova točka 6.2.2.4.
Doda se nova točka 10, ki se glasi:
»10 IZPOLNITEV OBRAZCA – PRIJAVA
Priglasitelj mora predložiti izpolnjen obrazec – prijava,
ki je priloga navodila o objavljanju podatkov in informacij na
spletnih straneh agencije v postopkih priglašenih koncentracij.
Obrazec je objavljen na spletni strani agencije.«.
Dosedanji točki 10 in 11 postaneta točki 11 in 12.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-34/2013
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-2130-0028

Uradni list Republike Slovenije
št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
1. člen
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS,
št. 102/10 in 7/13) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom
»str. 3« črta podpičje in besedilo »v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES« ter za zaklepajem dodata vejica in besedilo
»zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 1114/2013 z
dne 7. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1857/2006
glede njenega obdobja uporabe (UL L št. 298 z dne 8. 11. 2013,
str. 34; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES)«.
2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se številka »50« nadomesti
z številko »40«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Poleg pomoči za plačilo zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov, nasadov in plodov po tej uredbi se v
zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko dodeli še druga pomoč
iz javnih sredstev, če s takim seštevanjem pomoči ni presežena
najvišja stopnja intenzivnosti pomoči, in sicer 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.«.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
(začetek uporabe)
Ta uredba se začne uporabljati po objavi vpisne številke
izvzetja tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu
z Uredbo 1857/2006/ES. Minister o tem objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije in obvesti izvajalce zavarovanj.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00728-82/2013
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-2330-0205
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

32.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS,

33.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000)

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000)
1. člen
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12,
33/13 in 35/13 – popr.) se za prvim odstavkom 8. člena dodata
nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja
sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna za posege v naravo na delu poselitvenih območij s strnjeno pozidavo, če se
ti izvajajo na podlagi projektnih pogojev iz občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta,
razen če gre za posege v naravo, za katere je presoja vplivov
na okolje obvezna v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov
posega na okolje.
(3) Ne glede ne določbo prejšnjega odstavka je presoja
sprejemljivosti posegov v naravo potrebna za posege v naravo
na delih habitatov, ki so bistveni za ohranjanje tistih živalskih
vrst, katerih preživetje je v pretežni meri odvisno od možnosti
njihovega življenja v neposredni povezavi s stavbami, drevesi,
vrtovi, sadovnjaki ali drugimi zelenimi površinami. Naselja, kjer
so deli habitatov iz prejšnjega stavka, so določena v prilogi 3a,
ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja
sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna v primerih iz drugega odstavka 8. člena te uredbe in se izvaja v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena te uredbe.«.
3. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 3a, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
4. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list
RS, št. 33/13 in 35/13 – popr.) se črtata drugi in tretji odstavek
7. člena.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
Priloga 3 se črta.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-83/2013
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-2330-0210
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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Priloga
»Priloga 3a
Naselja oziroma deli naselij, ki se v območjih Natura 2000 in v potencialnih območjih Natura 2000
nahajajo znotraj poselitvenih območij in kjer se izvajajo presoje sprejemljivosti posegov v naravo:
ZA NETOPIRJE:
Naselje oziroma del naselja

Koda
območja

Dolenja Straža, cerkev Sv. Marija Vnebovzeta

SI3000188 Ajdovska planota

Prečna, grad Luknja

SI3000188 Ajdovska planota

Soteska, cerkev Sv. Erazem

SI3000188 Ajdovska planota

Avče, cerkev Marija Snežna

SI3000024 Avče

Zasip, cerkev Sv. Janez Krstnik

SI3000334 Berje - Zasip

Leskovica, cerkev Sv. Urh

SI3000260 Blegoš

Kupčinji Vrh, cerkev Sv. Mohor

SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora

Stari Grad, cerkev Sv. Ana

SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora

Sveti Florjan, cerkev Sv. Florjan

SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora

Brod, cerkev Sv. Magdalena

SI3000348 Bohinjska Bistrica in Jereka

Jereka, cerkev Sv. Marjeta

SI3000348 Bohinjska Bistrica in Jereka

Brestanica, cerkev Sv. Peter

SI3000054 Brestanica

Breznica, cerkev Sv. Marija

SI3000107 Breznica

Trebenče, cerkev Sv. Jošt

SI3000020 Cerkno-Zakriž

Zakriž, cerkev Sv. Andrej

SI3000020 Cerkno-Zakriž

Čatež, cerkev Sv. Mihael

SI3000143 Čatež

Žiganja vas, cerkev Sv. Urh

SI3000284 Dacarjevo brezno - Žiganja vas

Dobliče, cerkev Sv. Janez Evangelist

SI3000048 Dobličica

Dole pri Litiji, cerkev Marijino vnebovzetje

SI3000195 Dole pri Litiji

Branik, Grad Rihemberk

SI3000225 Dolina Branice

Goče, cerkev Marija Snežna

SI3000225 Dolina Branice

Laze pri Dolskem, cerkev Sv. Agata

SI3000288 Dolsko

Dolane, Grad Borl

SI3000220 Drava

Zgornje Poljčane, cerkev Sv. Križ

SI3000306 Dravinja s pritoki

Adrijanci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Andrejci, cerkev v Andrejcih

SI3000221 Goričko

Bodonci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Boreča, cerkev Sv. Ana

SI3000221 Goričko

Čičečka vas, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Dolenci, cerkev Sv. Nikolaj

SI3000221 Goričko

Dolič, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Domanjševci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Fikšinci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Gornji Petrovci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Grad

SI3000221 Goričko

Hodoš

SI3000221 Goričko

Ivanovci, cerkev Sv. Benedikt

SI3000221 Goričko

Ime območja
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Naselje oziroma del naselja

Koda
območja

Kobilje, cerkev Sv. Martin

SI3000221 Goričko

Križevci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Križevci, Evangeličanski župnijski urad

SI3000221 Goričko

Mačkovci, Evangeličanska kapela

SI3000221 Goričko

Markovci, cerkev Sv. Marija

SI3000221 Goričko

Moščanci, Evangeličanska kapela

SI3000221 Goričko

Pertoča, cerkev Sv. Helena

SI3000221 Goričko

Prosenjakovci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Stanjevci, Evangeličanska cerkev

SI3000221 Goričko

Sveti Jurij, cerkev v Sv. Juriju

SI3000221 Goričko

Šalovci

SI3000221 Goričko

Predoslje, Brdo depandansa

SI3000219 Grad Brdo - Preddvor

Predoslje, Brdo koča Bela

SI3000219 Grad Brdo - Preddvor

Predoslje, Brdo Sitarska bajta

SI3000219 Grad Brdo - Preddvor

Predoslje, Brdo stara vrtnarija

SI3000219 Grad Brdo - Preddvor

Predoslje, Grad Brdo

SI3000219 Grad Brdo - Preddvor

Grad Podčetrtek

SI3000369 Grad Podčetrtek

Ihan, cerkev Sv. Jurij

SI3000099 Ihan

Kozarišče, Grad Snežnik

SI3000231 Javorniki - Snežnik

Juršinci, cerkev Sv. Janez

SI3000144 Juršinci

Kandrše, cerkev Sv. Lenart

SI3000205 Kandrše - Drtijščica

Kandrše, cerkev Sv. Mihael

SI3000205 Kandrše - Drtijščica

Peče, cerkev Sv. Jernej

SI3000205 Kandrše - Drtijščica

Zgornje Koseze, cerkev Sv. Štefan

SI3000205 Kandrše - Drtijščica

Brezje pri Tržiču, cerkev Sv. Neža

SI3000285 Karavanke

Čeplje, cerkev Sv. Marija

SI3000263 Kočevsko

Dalnje njive

SI3000263 Kočevsko

Damelj

SI3000263 Kočevsko

Fara, cerkev Sv. Marija Vnebovzeta

SI3000263 Kočevsko

Glažuta, Dom v Glažuti

SI3000263 Kočevsko

Gornji Suhor, cerkev Sv. Fabjan in Sebastjan

SI3000263 Kočevsko

Grčarice, Lovska koča Medvednica

SI3000263 Kočevsko

Kočevske Poljane

SI3000263 Kočevsko

Krkovo nad Faro, cerkev Sv. Lenart

SI3000263 Kočevsko

Laze pri Predgradu, cerkev Sv. Vid

SI3000263 Kočevsko

Livold, cerkev Vsi svetniki

SI3000263 Kočevsko

Podstene pri Kostelu, cerkev Sv. Duh

SI3000263 Kočevsko

Podturn pri Dolenjskih Toplicah, cerkev v Podturnu

SI3000263 Kočevsko

Rajhenav

SI3000263 Kočevsko

Slavski Laz, cerkev Sv. Trojica

SI3000263 Kočevsko

Spodnji Log, cerkev Sv. Peter

SI3000263 Kočevsko

Srednja vas, cerkev Sv. Jakob

SI3000263 Kočevsko

Stražnji Vrh, cerkev Sv. Križ

SI3000263 Kočevsko
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Naselje oziroma del naselja

Koda
območja

Špeharji, cerkev Sv. Trojica

SI3000263 Kočevsko

Kočno ob Ložnici, cerkev Sv. Egidij

SI3000025 Kočno ob Ložnici

Lipa, cerkev Sv. Mihael

SI3000276 Kras

Osp

SI3000276 Kras

Pliskovica, cerkev Sv. Tomaž

SI3000276 Kras

Podpeč

SI3000276 Kras

Škrbina, cerkev Sv. Anton

SI3000276 Kras

Rakitna, cerkev Povišanje Sv. Križa

SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija

Strahomer, cerkev Sv. Jakob

SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija

Tomišelj, cerkev Sv. Rožnovenska Marija

SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija

Kropa, cerkev Sv. Matere Božje

SI3000105 Kropa

Krka, cerkev Sv. Kozma in Damjan

SI3000170 Krška jama

Velike Lese, cerkev Sv. Jakob

SI3000170 Krška jama

Borovak pri Podkumu, cerkev Sv. Uršula

SI3000181 Kum

Radeče, cerkev Sv. Peter

SI3000181 Kum

Črnomelj, cerkev Sv. Duh

SI3000075 Lahinja

Mala Ligojna, cerkev Sv. Lenart

SI3000017 Ligojna

Velika Ligojna, cerkev Sv. Jurij

SI3000017 Ligojna

Blatna Brezovica, cerkev Sv. Jakob

SI3000271 Ljubljansko barje

Sinja Gorica, cerkev Sv. Job

SI3000271 Ljubljansko barje

Medvedje Brdo, cerkev Sv. Gabriel

SI3000233 Matarsko podolje

Rosalice, cerkev Ecce Homo - Tri fare

SI3000063 Metlika

Hotiza, cerkev Sv. Peter in Pavel

SI3000215 Mura

Nemški Rovt, cerkev Sv. Ahael

SI3000019 Nemški Rovt

Planina, Grad Haasberg

SI3000232 Notranjski trikotnik

Planina, pokopališče

SI3000232 Notranjski trikotnik

Pišece, Pišečki grad

SI3000273 Orlica

Podsreda, grad Podsreda

SI3000273 Orlica

Zagaj, cerkev Mati božja - Svete Gore

SI3000273 Orlica

Lazec, cerkev Sv. Jurij

SI3000023 Otalež - Lazec

Otalež, cerkev Sv. Katarina

SI3000023 Otalež - Lazec

Dvor pri Polhovem Gradcu, cerkev Sv. Peter

SI3000021 Podreber - Dvor

Podreber, cerkev Sv. Elizabeta

SI3000021 Podreber - Dvor

Lovrenc na Pohorju, cerkev Sv. Ignacij (Ridibunda)

SI3000270 Pohorje

Lovrenc na Pohorju, cerkev Sv. Lovrenc

SI3000270 Pohorje

Briše pri Polhovem Gradcu, cerkev Sv. Trije Kralji

SI3000335 Polhograjsko hribovje

Butajnova, cerkev Sv. Ana

SI3000335 Polhograjsko hribovje

Planina nad Horjulom, cerkev Sv. Andrej

SI3000335 Polhograjsko hribovje

Praproče, cerkev Sv. Janez

SI3000335 Polhograjsko hribovje

Setnik, cerkev Sv. Martin

SI3000335 Polhograjsko hribovje

Gorenja vas, cerkev Sv. Janez Krstnik

SI3000237 Poljanska Sora Log - Škofja Loka

Polšnik, cerkev Sv. Mati Božja

SI3000183 Polšnik

Begunje na Gorenjskem, cerkev Sv. Klemen

SI3000180 Rodine

Ime območja

3
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Naselje oziroma del naselja

Koda
območja

Letuš, cerkev Sv. Janez Krstnik

SI3000309 Savinja Grušovlje - Petrovče

Pristava, cerkev Sv. Ana

SI3000061 Slovenske Konjice

Škocjan, cerkev Sv. Kancijan

SI3000160 Škocjan

Železnica, cerkev Sv. Marija

SI3000160 Škocjan

Trebnje, cerkev Sv. Marija Vnebovzeta

SI3000382 Trebnje

Predjama, Predjamski grad

SI3000255 Trnovski gozd - Nanos

Vintarjevec, cerkev Sv. Peter in Pavel

SI3000159 Vintarjevec

Horjul, cerkev Sv. Kancijan

SI3000013 Vrzdenec

Zaplana, cerkev Sv. Urh

SI3000016 Zaplana

Puščava, cerkev Sv. Devica Marija

SI3000172 Zgornja Drava s pritoki

Zgornja Jablanica, cerkev Sv. Ana

SI3000184 Zgornja Jablanica
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Ime območja

ZA BELO ŠTORKLJO:
Naselje oziroma del naselja

Koda območja

Ime območja

Breg

SI5000005

Dravinjska dolina

Doklece

SI5000005

Dravinjska dolina

Draža vas

SI5000005

Dravinjska dolina

Koritno

SI5000005

Dravinjska dolina

Loče

SI5000005

Dravinjska dolina

Lušečka vas

SI5000005

Dravinjska dolina

Makole

SI5000005

Dravinjska dolina

Novake

SI5000005

Dravinjska dolina

Pečke

SI5000005

Dravinjska dolina

Strug

SI5000005

Dravinjska dolina

Varoš

SI5000005

Dravinjska dolina

Žiče

SI5000005

Dravinjska dolina

Dolnji Slaveči

SI5000009

Goričko

Domanjševci

SI5000009

Goričko

Gornji Petrovci

SI5000009

Goričko

Hodoš

SI5000009

Goričko

Kuzma

SI5000009

Goričko

Moščanci

SI5000009

Goričko

Motovilci

SI5000009

Goričko

Nuskova

SI5000009

Goričko

Pertoča

SI5000009

Goričko

Ropoča

SI5000009

Goričko

Sveti Jurij

SI5000009

Goričko

Šalamenci

SI5000009

Goričko

Čadraže

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Dobe

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Dobrava pri Škocjanu

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Dolenja Stara vas

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Dolenje Kronovo

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

4
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Naselje oziroma del naselja

Koda območja

Ime območja

Dolenje Vrhpolje

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Gmajna

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Hrvaški Brod

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Ostrog

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Pristava pri Šentjerneju

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Sajevce

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Šentjakob

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Zaloke

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Zameško

SI5000012

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje

Črenšovci

SI5000010

Mura

Dolnja Bistrica

SI5000010

Mura

Gaberje

SI5000010

Mura

Gornji Lakoš

SI5000010

Mura

Hotiza

SI5000010

Mura

Kapca

SI5000010

Mura

Mala Polana

SI5000010

Mura

Nedelica

SI5000010

Mura

Velika Polana

SI5000010

Mura

ZA VELIKEGA SKOVIKA
Naselje oziroma del naselja
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih

Koda območja

Ime območja

SI5000009

Goričko

SI5000033

Kozjansko

SI5000023

Kras

SI5000014

Ljubljansko barje

SI5000002

Snežnik - Pivka

«.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
34.

Splošni akt o spremembi Splošnega akta
o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene,
ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne
orientacije in posredovanja zaposlitve in o
opravljanju strokovnega izpita za nadzornika
v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje

Na podlagi 81. in 157. člena Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV,
63/13, 100/13) ter na podlagi predloga strokovnega sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda generalna direktorica Zavoda

SPLOŠNI AKT
o spremembi Splošnega akta o opravljanju
strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo
storitve vseživljenjske karierne orientacije
in posredovanja zaposlitve in o opravljanju
strokovnega izpita za nadzornika v službi
za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
1. člen
V Splošnem aktu o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije
in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita
za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 4/11) se v drugem odstavku 2. člena za
besedama »strokovni izpit« doda beseda »lahko«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se
glasi:
»Strokovni izpit za druge zaposlene v Zavodu ni pogoj za
zasedbo delovnega mesta.«
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/11-2
Ljubljana, dne 6. januarja 2014
mag. Zlatka Srdoč Majer l.r.
generalna direktorica Zavoda

35.

Sklep o povračilu potnih stroškov

Na podlagi petega odstavka 184. člena in četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV)
je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 5. novembra 2013 sprejel

SKLEP
o povračilu potnih stroškov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) povrne zavarovancu potne stroške,
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nastale pri uveljavljanju ali med uživanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če ga:
– napoti ali pokliče zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav in podaje mnenja izvedencev v kraj zunaj kraja prebivališča, če je ta oddaljen najmanj 15 km, ali
– napoti v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije.
(2) Če je v primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka
zavarovancu glede na zdravstveno stanje potreben prevoz z
reševalnim vozilom, krije Zavod stroške prevoza, ne glede na
oddaljenost kraja prebivališča.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov ima, v primerih
iz prve alineje prvega odstavka tega člena tudi oseba, ki je
skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega sklepa, določena za
spremljevalca zavarovanca.
II. OBSEG, VIŠINA IN UVELJAVLJANJE PRAVICE
DO POVRAČILA POTNIH STROŠKOV
2. člen
Povračilo potnih stroškov obsega:
– stroške javnega prevoza,
– stroške prehrane in namestitve v času potovanja in
bivanja v drugem kraju.
3. člen
(1) Stroški prehrane se povrnejo v višini:
– zneska regresa za prehrano, ki se izplačuje delavcem
Zavoda, če traja odsotnost zavarovanca od 8 do 12 ur,
– dveh tretjin dnevnice, določene za delavce Zavoda za
službena potovanja v državi, če traja odsotnost zavarovanca
več kot 12 ur.
(2) Če traja odsotnost zavarovanca več kot 12 ur, se mu
povrnejo tudi stroški namestitve v drugem kraju v enaki višini,
kot je določena za prenočevanje delavcev Zavoda na službenem potovanju v državi.
4. člen
(1) Zavarovancu se potni stroški povrnejo na podlagi
zahtevka, ki ga vloži pri Zavodu, ob predložitvi ustreznih dokazil (vozovnica ali potrdilo o ceni javnega prevoza, račun za
namestitev).
(2) O povračilu potnih stroškov se odloči v postopku uveljavljanja ali varstva pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
(3) Mnenje, ali je zavarovancu glede na zdravstveno stanje potreben prevoz z reševalnim vozilom in o tem, ali potrebuje
spremljevalca, poda izvedenski organ Zavoda.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
O zahtevkih za povračilo potnih stroškov, vloženih do uveljavitve tega sklepa, se odloči po predpisih, ki so veljali oziroma
so se uporabljali do uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o povračilu potnih stroškov (Uradni list RS, št. 113/02,
49/05, 54/06, 50/12 in 96/12 – ZPIZ-2).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2013/37-4
Ljubljana, dne 11. novembra 2013
EVA 2013-2611-0080
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednica
Anka Tominšek l.r.
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36.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za december 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za december 2013
Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2013 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,9 %.
Št. 9621-1/2014/3
Ljubljana, dne 3. januarja 2014
EVA 2014-1522-0001
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
37.

Skupni sporazum o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih
prireditvah

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in
sorodnih pravic Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju:
Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan,
in
1. Javna agencija SPIRIT Slovenija, Dimičeva ul. 13, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa v.d. direktorja Boštjan Skalar,
2. Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Peter Misja,
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) in
8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list
RS, št. 29/98, 25/05, 138/06, revaloriziran z 11. členom na dan
30. 11. 2006; v nadaljevanju: Pravilnik)

SKUPNI SPORAZUM
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe na turističnih prireditvah
1. člen
Predmet sporazuma
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na
podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino
št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske
pravice na avtorskih delih s področja glasbe;
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 88/13
z dne 25. 10. 2013 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del
iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z
javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu
plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz
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repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega
odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS
povabilo tudi interesna združenja;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi
mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev
in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi
organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike
Slovenije (v nadaljevanju: repertoar Združenja SAZAS);
– da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve
posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih
del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in samo za izvajanje glasbe na turističnih prireditvah.
Javna agencija SPIRIT Slovenija in Turistična zveza Slovenije zagotavljata (v nadaljevanju: podpisnika):
– da vsak posamezni podpisnik ali v svojem članstvu
združuje večino uporabnikov avtorskih glasbenih del na področju dejavnosti turizma in sta zato na področju teh dejavnosti
reprezentativno združenje v smislu 157. člena ZASP,
– da v dejavnosti vsakega posameznega podpisnika spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih
avtorskih del kot je predmetni sporazum,
– da se izraz »turistična prireditev« v tem skupnem sporazumu uporablja za prireditev, ki jo organizira nepridobitna
organizacija z namenom spodbujanja dejavnosti turizma.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe
glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok
in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila
za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja
SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno in samo na javno izvedbo glasbenih avtorskih del v okviru turističnih prireditev.
3. člen
Pogoji za uporabo glasbenih avtorskih del
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je
kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor
ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih
avtorskih del v obliki javnega izvajanja v okviru turističnih prireditev velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na
način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezni organizator turistične prireditve izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju: tega sporazuma,
se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma
nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne
dostavitve vseh potrebnih oziroma obveznih podatkov zniža
za 10 %.
3. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. členu
tega sporazuma, se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino,
osnova zniža za 10 %.
4. Organizatorjem prireditev, ki so definirane v 2. členu
tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev brez vstopnine, osnova zniža za 20 %.
5. Članom podpisnikov se osnova zniža za 10 %.
6. Kolikor bo organizator prireditev, ki je opredeljen v
drugem členu tega sporazuma in ima z Združenjem SAZAS
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sklenjeno individualno pogodbo vse obveznosti iz 2. točke
tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na
uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova zniža
za 5 %.
7. Znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega
člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za turistične prireditve z javnim izvajanjem.
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snika pri uveljavljanju avtorske pravice pri turističnih prireditvah
z javnim izvajanjem, kar se kaže v dejstvu, da sta podpisnika
vodila pogajanja z Združenjem SAZAS, da sta skrbnika pogodb
s svojimi člani, da sta dolžna redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bosta svoje člane redno opozarjala na
pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov
med organizatorji turističnih prireditev z javnim izvajanjem in
Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo
medsebojnih razmerij. Podpisnika bosta svoje člane opozarjala v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb
(zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev
podatkov …) ter oglaševala Združenje SAZAS.

5. člen

8. člen

Prireditev, oproščene plačila avtorskega honorarja
oziroma nadomestila

Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev
vseh potrebnih podatkov

Enkrat letno, v okviru neprofitne kulturne dejavnosti turističnih društev, je ena prireditev, na kateri se predstavi celoletno delo društva, v celoti oproščena plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila. S tem Združenje SAZAS prispeva
k razvoju tovrstnega kulturnega udejstvovanja.
Beseda »neprofitne« iz prejšnjega odstavka tega skupnega sporazuma pomeni, da je prireditev brez vstopnine in brez
honorarja izvajalcev. »Ena prireditev, na kateri se predstavi celoletno delo društva in je v celoti oproščena plačila avtorskega
honorarja oziroma nadomestila« pomeni, da se uporabnik po
tem skupnem sporazumu odloči, ali bo to ugodnost izkoristila
katera od njegovih sekcij ali pa bo to ugodnost izkoristilo društvo, kot celota.

Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če uporabnik
skladno s 5. členom tega skupnega sporazuma za vse prireditve z javnim izvajanjem pridobi dovoljenje, dostavi obrazca
SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na
koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun
avtorskega honorarja).
V primeru sklenjene individualne pogodbe po tem skupnem
sporazumu je uporabnik obveznosti iz prejšnjega člena dolžan
dostaviti enkrat mesečno. Rok za dostavitev vseh obrazcev za
vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec.
V primeru sklenjenega dovoljenja za enkratno prireditev
po tem skupnem sporazumu je uporabnik obveznosti iz prvega
odstavka tega člena dolžan dostaviti v 15 dneh po prireditvi za
katero je sklenjeno enkratno dovoljenje.
Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi
vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke
4. člena, v primeru, da organizator predloži dokaz o brezplačnih
vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame
najmanj 80 % obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni organizator turistične prireditve z javnim izvajanjem.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo preverjanje teh podatkov.

6. člen
Sklenitev individualne pogodbe ali pridobitev dovoljenja
za enkratno prireditev
Uporabnik si mora 8 dni pred prireditvijo pridobiti ali individualno pogodbo ali dovoljenje za enkratno prireditev.
Individualna pogodba po tem skupnem sporazumu pomeni uporabniku vnaprejšnje pavšalno dovoljenje uporabe
repertoarja Združenja SAZAS, vse skladno s tem skupnim
sporazumom in vsebino individualne pogodbe.
Dovoljenje za enkratno prireditev po tem skupnem sporazumu pomeni uporabniku, enkratno dovoljenje uporabe repertoarja Združenja SAZAS, vse skladno s tem skupnim sporazumom in vsebino dovoljenja za enkratno prireditev.
7. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo
avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se
priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije
poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki občutno znižajo administrativni stroški poslovanja in
stroški obdelave podatkov ter honorarjev.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma
se priznava organizatorjem turističnih prireditev, ker na področju Slovenije in v svetu opravljajo promocijo naravne in kulturne
dediščine. Turistične prireditve so del sistematičnega načrtovanja, razvoja in trženja (turističnih) destinacij (lokalne skupnosti
ali regije), ki spodbujajo celosten razvoj destinacije, oblikujejo
podobo destinacije, prispevajo k ohranjanju in oživljanju dediščine, spodbujajo umetnost, avtohtono kulturo, sonaravnost,
predstavljajo podporo lokalni skupnosti/regiji preko spodbujanja dviga kakovosti življenja v destinaciji in gostoljubnosti
domačega prebivalstva ter povečanega vlaganja v splošno in
turistično infrastrukturo Prav tako aktivno promovirajo kulturno
izročilo, širijo pesem in glasbo doma in širom sveta in v svojih
programih zavestno pripomorejo k ohranjanju, predstavitvi in
širitvi glasbene ustvarjalnosti.
Znižanje iz 5. točke četrtega člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo imata podpi-

9. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko
nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun organizaciji za
turistično prireditev z javnim izvajanjem.
Organizator turistične prireditve z javnim izvajanem je
avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžan poravnati v petnajstih dneh od dneva izstavitve računa.
10. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti
uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu
tega sporazuma, in imajo poravnane vse pretekle oziroma
zapadle obveznosti do Združenja SAZAS, ter imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno ali individualno pogodbo ali sklenjeno
dovoljenje za enkratno prireditev, vse skladno s tem skupnim
sporazumom.
Morebitne neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov
iz tega skupnega sporazuma do Združenja SAZAS, pred veljavnostjo tega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev
tega skupnega sporazuma.
Morebitne neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov
iz tega skupnega sporazuma do Združenja SAZAS so ovira
za sklenitev individualne pogodbe, niso pa ovira za sklenitev
dovoljenja za enkratno prireditev po tem skupnem sporazumu.
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Dikcija neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov do
Združenja SAZAS pomeni zlasti: neplačani zapadli računi, v
roku nedostavljeni potrebni podatki za obračun (SAZAS – 3)
ali/in delitev (SAZAS – 1) avtorskega nadomestila/honorarja,
v roku neprijavljene prireditve, itd. To pomeni kršitev določb
ZASP in/ali določb skupnega sporazuma in/ali določb Pravilnika in/ali določb individualne pogodbe in/ali določb dovoljenja
za enkratno prireditev.
Seznama članov podpisnikov sta kot Prilogi 2 in 3 sestavni del tega sporazuma. Vsak posamezni seznam mora
vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno
številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega
lahko Združenje SAZAS komunicira z posameznim članom.
Podpisnika se zavezujeta, da bosta Združenju SAZAS ob vsaki
spremembi članstva (sprejem ali izstop člana), ali spremembi
zgoraj določenih podatkov v roku 15 dni posredovali nov seznam svojih članov z vsemi podatki.
Uporabnik po tem skupnem sporazumu bo z Združenjem
SAZAS sklenil ali individualno pogodbo ali dovoljenje za enkratno prireditev, v kateri so za uporabnika določeni pogoji za
uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.
11. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Za kršitelja po tem skupnem sporazumu se šteje organizator, ki krši ali določbe ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe
in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev.
Za predhodnega kršitelja po tem skupnem sporazumu
se šteje organizator, ki ima pred veljavnostjo tega skupnega
sporazuma neporavnane pretekle obveznosti do Združenja
SAZAS.
Predhodni kršitelj nima pravice skleniti individualne pogodbe po tem skupnem sporazumu in nima pravice pridobiti
ugodnosti iz tega skupnega sporazuma, ima pa pravico skleniti
dovoljenje za enkratno prireditev, ki se mu skladno s tem skupnim sporazumom obračuna po Pravilniku.
Za tekočega kršitelja po tem skupnem sporazumu se
šteje organizator, ki ima neporavnane obveznosti do Združenja
SAZAS iz tega skupnega sporazuma. Torej je kršilec ali določb
ZASP in/ali določb tega skupnega sporazuma in/ali kršilec
določb sklenjene individualne pogodbe ali/in kršilec določb
sklenjenega dovoljenja za enkratno prireditev.
Tekoči kršitelj po tem skupnem sporazumu nima pravice
pridobiti ugodnosti iz tega skupnega sporazuma in se mu prireditev, skladno z ZASP in skladno s tem skupnim sporazumom,
obračuna po dvakratni višini iz Pravilnika.
Združenje SAZAS bo tekočega kršitelja ob prvi kršitvi
pisno obvestilo in ga pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da tekoči kršitelj, ki mu je bilo pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ali določbe ZASP in/ali
določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali
določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev, bo Združenje SAZAS sklenjeno individualno
pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni. S tem tekoči
kršitelj izgubi pravico do sklenitve individualne pogodbe po tem
skupnem sporazumu in izgubi pravico pridobiti ugodnosti iz
tega skupnega sporazuma, ima pa pravico skleniti dovoljenje
za enkratno prireditev, ki se mu skladno s tem skupnim sporazumom obračuna po Pravilniku.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi tekoči kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu
je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da
je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka
za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o
odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka
odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana.
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O odpovedi individualne pogodbe člana podpisnikov, bo
Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika.
Kršitve posameznega uporabnika ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne
pogodbe z uporabniki po tem skupnem sporazumu.
12. člen
Obveznosti podpisnikov
Podpisnika bosta seznanila vse svoje člane z vsebino
tega skupnega sporazuma in jih pozvala naj skladno s tem
skupnim sporazumom z Združenjem SAZAS sklenejo ali individualno pogodbo ali sklenejo dovoljenje za enkratno prireditev.
Podpisnika bosta po svojih najboljših močeh pripomogla
k temu, da bodo člani podpisnikov spoštovali določbe v času
trajanja tega sporazuma.
Podpisnika bosta v primerih nespoštovanja določb tega
sporazuma posredovala pri svojih članih – kršiteljih avtorskih
pravic.
Podpisnika bosta svoje člane pozvala k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo njuni člani
v času podpisa tega sporazuma.
Oba podpisnika sta dolžna imeti na svoji uradni spletni
strani objavljen promocijski kratki film (videospot), z naslovom
»Spoštujmo avtorsko pravico« in »logo« Združenja SAZAS, v
času trajanja skupnega sporazuma.
Oba podpisnika sta dolžna po podpisu tega skupnega
sporazuma javnosti sporočiti, da imata z Združenjem SAZAS
urejene medsebojne obveznosti.
13. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS pred odpovedjo individualne pogodbe
pisno opomni člana podpisnikov, ki krši ali določbe ZASP in/ali
določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali
določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev.
Zoper člane podpisnikov, ki bodo večkrat kršili ali določbe
ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa
razpoložljiva pravna sredstva.
14. člen
Solidarna odgovornost
Stranke tega skupnega sporazuma so soglasne, da skladno z ZASP, kadar je več kršilcev ali določb ZASP in/ali določb
skupnega sporazuma in/ali določb Pravilnika, je vsak izmed
njih zavezan za celotno kršitev.
V primeru, da uporabnik po tem skupnem sporazumu ni
organizator določene prireditve, ki pa je bila izvedena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem skupnem sporazumu
dolžan Združenju SAZAS sporočiti, kdo je resnični organizator
določene prireditve.
Uporabnik po tem skupnem sporazumu se zavezuje, da
bo v primeru oddaje svojega prostora za organizacijo določene
prireditve drugemu organizatorju, pogodbeno zavezal najemnika (drugega organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa
potrebna dovoljenja od Združenja SAZAS.
15. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank
sporazuma in velja do 31. decembra 2015. Sporazum začne
veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
vendar v nobenem primeru ne prej kot 1. 1. 2014.
S potekom roka veljavnosti tega skupnega sporazuma ali
v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse na podlagi tega skupnega sporazuma
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sklenjene individualne pogodbe oziroma sklenjena dovoljenja
za enkratno prireditev.
Predstavniki podpisnikov in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2015 preverili sodelovanje vseh
pogodbenih strank ter članov podpisnikov in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega
sporazuma oziroma sklenitvi novega.
16. člen
Mirno reševanje sporov
Stranke tega skupnega sporazuma bodo morebitne spore
primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno redno sodišče v Ljubljani.
Kolikor bi morebiti prišlo do težav pri interpretacij posameznih določb tega skupnega sporazuma so za avtentično
razlago zadolžene stranke tega skupnega sporazuma.
17. člen
Ta sporazum je sestavljen v treh izvodih, od katerih vsaka
stranka sporazuma prejme en izvod.
Javna agencija SPIRIT Slovenija ZDRUŽENJE SAZAS
Boštjan Skalar l.r.
Matjaž Zupan l.r.
v.d. direktor
Predsednik
Upravnega odbora
Ljubljana, dne 27. decembra 2013 Trzin, dne 31. decembra 2013
Turistična Zveza Slovenije
Peter Misja l.r.
Zastopnik
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
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OBČINE
BRASLOVČE
38.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji
dne 6. 1. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 924/136 – sadovnjak, travnik, pot, v skupni izmeri
235 m2, k.o. 988 Spodnje Gorče. Navedena parcela preneha
imeti status zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine
Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-3/2013
Braslovče, dne 6. januarja 2014
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

CELJE
39.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju,
v povezavi z 61.a členom, (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) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in
43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone
Vzhodne Trnovlje II
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Veljavni Zazidalni načrt gospodarske cone Vzhodne
Trnovlje II (proj. št. 63/ZN/2000, Uradni list RS, št. 67/01) določa pogoje za gradnjo različnih gospodarskih dejavnosti, ki so
okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno
zakonodajo predpisanih meja. Natančneje določa le višinske
gabarite objektov, ki jih omejuje na 10 m, in gradbene linije
vhodnih front objektov.

(2) Za izvajanje nekaterih poslovnih dejavnosti pa so v
odloku določeni višinski gabariti lahko omejujoči, saj tehnološki
proces zahteva večjo višino tehnoloških naprav, ne pa toliko
potrebo po večji površini, kar je preko toleranc odloka omogočeno z združevanjem posameznih karejev.
(3) Zato želi Mestna občina Celje z načrtovano spremembo oziroma dopolnitvijo besedila odloka omogočiti večjo fleksibilnost pri višinskih gabaritih objektov in tehnoloških naprav,
kar bi omogočilo večjo privlačnost zemljišč za gospodarske
subjekte, ki jim je pomembna dobra opremljenost območja in
neposredna bližina avtocestnega priključka, a jih določila odloka omejujejo pri realizaciji njihovih poslovnih namer.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen
in ureditveno območje
(1) S tekstualno spremembo odloka se spreminjajo pogoji
toleranc gabaritov objektov in sprošča obveznost umeščanja
tehnoloških naprav ob gradbeno linijo. Po sedanjih določilih
so lahko objekti višine do 10 m, grajeni ob gradbeno linijo z
vhodno fronto. S spremembami določil odloka pa želimo omogočiti gradnjo poslovnih objektov do višine 15 m, kar omogoča
tudi gradnjo raznih regionalnih skladišč, večetažnih proizvodnih objektov …. Poleg tega pa, za spremljajoče tehnološke
naprave, ki so nujne za funkcioniranje osnovnega poslovnega
objekta, omogočiti gradnjo tudi rahlo izven obvezne gradbene
linije na vhodni strani objekta.
(2) Spremenjeni pogoji se nanašajo na celotno ureditveno
območje zazidalnega načrta Vzhodne Trnovlje II.
3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi le tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja
prostora oziroma ne vpliva na bistvene spremembe v prostoru,
saj se omogoča le večja višinska izraba prostora in manj togo
umeščanje spremljajočih tehnoloških objektov v prostor, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave
sprememb in dopolnitev.
4. člen
roki za postopek sprejemanja
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o
prostorskem načrtovanju.
5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Vzhodne Trnovlje II bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in zato ne bo zahtevala posebnih
sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu
ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.
si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-16/2013-3
Celje, dne 3. januarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
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2. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0015/2012
Dobrepolje, dne 4. julija 2013

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

OBČINA CELJE
obračun po merilcih

brez DDV

z DDV

variabilni del cene

0,0515

0,0629 €/KWh

priključna moč – fiksni del
cene

1,6973

2,0707 €/KW/mes.

števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0094

0,0115 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 12. 2013, za
priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/13), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije
pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini
0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22 % davek
na dodano vrednost.
Celje, dne 2. januarja 2014
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

DOBREPOLJE
41.

Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Na podlagi 42. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 126/07
– ZGO-1B, 28/09 – ZGO-1C), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine
Dobrepolje na 17. redni seji sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javno dobro
1. člen
Na zemljišču z ID znakom 1799, parc. št. 1052/15, k.o.
1799-Videm Dobrepolje (ID 6191716), v izmeri 210 m2, vrsta
rabe: večji del je stavbno zemljišče, manjši del je kmetijsko zemljišče K1, oboje skupaj je javno dobro, ki je vpisano v seznam
k.o. 1799 Videm Dobrepolje, se ukine status javno dobro in se
prenese v last Občine Dobrepolje.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
42.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
in programov društev v Občini Dobrova Polhov Gradec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08), Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06, 50/07) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova Polhov Gradec na 21. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti in programov
društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
V drugem odstavku 10. člena Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 32/09 in 33/10) se v poglavju Pogoji
in omejitve besedilo prve alineje črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– da je kulturni program ali kulturna prireditev, ki kandidira za sofinanciranje iz javnih sredstev, pripravljena in izvedena
na neprofitni način, namenjena širši javnosti in izkazuje nek
širši javni interes.«
2. člen
V drugem odstavku 10. člena se v poglavju Pogoji in
omejitve za besedilom obstoječe sedme alineje doda nove
alineje, ki se glasijo:
»– kulturni projekti, ki jih društvo organizira za svoje člane
in druge udeležence v obliki delavnic, izobraževanj, usposabljanj
in izpopolnjevanj mora imeti vsaj 10 obiskovalcev. Niz delavnic
izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj s področja kulture
lahko predstavlja daljši sklop izobraževanja, kjer vsaka delavnica,
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje predstavlja določeno podtemo izobraževanja kot zaključene celote,
– kot prireditev se upošteva samostojna izvedba najmanj
12. pesmi oziroma 10. skladb oziroma 45 minut programa,
– kot predstava (celovečerno gledališko delo) – premiera
se upošteva samostojna predstava v dolžini najmanj 45 minut,
v primeru lutkovne skupine najmanj 30 minut (krajša gledališka
dela se vrednotijo samo v primeru sodelovanja na prireditvi),
ponovitve predstav se upoštevajo kot nastopi,
– za javni nastop šteje prireditev, namenjena širši javnosti,
z dokazljivo javno objavo,
– promocijski material (CD, video, DVD, knjiga, zbornik,
brošura) mora biti izdan v seriji s pridobljenimi pravicami institucij npr. NUK, SAZAS, AAS …,
– opravljanje dejavnosti na neprofitni osnovi pomeni, da
dejavnosti in programu ni moč pripisati pretežno komercialnega
namena in člani izvajalske skupine ne prejemajo plačila.«
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3. člen
Priloga 1, v delu 1.2 Izvedba kulturnih programov se
spremeni tako, da se glasi:
»1.2 Izvedba kulturnih programov
Elementi za vrednotenje
1

Število točk

Dejavnost oziroma sekcije društva
– glasbena

30

– gledališka, lutkovna

30

– plesno-folklorna

30

– likovna, filmska, fotografska

20

– druge vsebine s področja kulture

20

1

Stroški najemnin objekta (do 80-ur za posamezni program, ki se izvaja
v organiziranih skupinah)

1 točka/uro/skupino

3

Nastop na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

3 točki/nastop

4

Nastop na prireditvi na območju Slovenije

6 točk/nastop

5

Nastop na prireditvi v tujini

9 točk/nastop

6

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah (za vsako doseženo prvo, drugo
ali tretje mesto)
na medobmočnem tekmovanju

1

na državnem tekmovanju

2

na mednarodnem tekmovanju

3

7

Založništvo (CD, knjiga)

10 točk/izdelek

8

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, delavnice amaterskih strokovnih
kadrov, ki so člani društva in se izobražujejo, itd na področju kulturnih programov, ki
jih izvaja društvo

10 točk/izobraževanje/osebo

Delavnice, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih društvo organizira
za svoje člane in druge udeležence

10 točk/izobraževanje kot zaključeno celoto

9

«.
4. člen
V 11. členu se črta besedilo 2.4.1 točke in 2.4.2 točke ter
se nadomesti z naslednjim besedilom:
»2.4.1 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje
športne dejavnosti, ki zajemajo stroške električne energije,
ogrevanja, odvoza odpadkov, vodarina, kanalščina, idr.
2.4.2 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme v lasti
ali najemu upravičenca.«
5. člen
Priloga 2, v delu 2.5 Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, se spremni tako,
da se glasi:
»
Število točk/izobraževanje
1

Strokovno izpolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje ali pridobivanje licenc
amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih članov društva

10
«.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0015/2013-9
Dobrova, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
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JESENICE
43.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o dodeljevanju sredstev za programe s
področja športa v Občini Jesenice

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu Občinskega
sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski
svet Občine Jesenice na 32. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o dodeljevanju sredstev za programe
s področja športa v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o dodeljevanju sredstev za programe s področja
športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 – v nadaljevanju: Odlok) se v drugem odstavku 5. člena (splošni pogoji),
popravi redakcijska napaka, tako da se beseda »aliea« pravilno
glasi »alinea«.
2. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vlagatelji, ki želijo pridobiti status izvajalca letnega
programa športa in s tem najem objekta, v katerem bodo
izvajali svoj program športa, po subvencionirani ceni, ne
koristijo oziroma ne kandidirajo pa na sredstva javnega razpisa, morajo ravno tako izpolnjevati vse zahtevane pogoje
po tem odloku in podati vlogo na predpisanem obrazcu ter
zahtevane priloge«.
3. člen
V 6. členu (ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
športnih programov, kolikor se prijavljajo na sledeče športne
programe) se pod točko 1. Športni programi pri programu B
»Športna rekreacija« k prvi alinei doda stavek, ki se glasi:
»Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih, kjer
je predvidena subvencionirana cena najema, se sredstva ne
dodelijo.«.
4. člen
V 6. členu v točki 3. Sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se v prvem odstavku
spremeni zadnja, četrta alinea, tako, da se glasi:
»– društvo ima v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v
petih starostnih kategorijah, ki sodelujejo tudi na tekmovanjih
za državno prvenstvo«.
5. člen
V 6. členu, v točki 3, drugi odstavek, se besedilo spremeni
in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee točke
3. tega člena se šteje:
– pogodba sklenjena s trenerjem, ki je registriran in je
vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri pristojnem ministrstvu ali
– pogodba sklenjena s trenerjem, ki izpolnjuje pogoje, ki
so predpisani za registracijo zasebnega športnega delavca po
področnih predpisih ali
– pogodba o sklenitvi rednega delovnega razmerja.«
6. člen
V četrtem odstavku 12. člena (komisija za odpiranje vlog)
se besedna zveza »komisija za odpiranje vlog« zamenja z
besedno zvezo »pristojni uslužbenec«.
7. člen
V petem odstavku 12. člena se popravi redakcijska napaka, tako da se beseda »prisojni« pravilno glasi »pristojni«.
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8. člen
V prvem odstavku 13. člena (strokovna komisija) se črta
besedna zveza »ki jo za vsako posamezno področje iz 3. člena
tega Odloka«.
9. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013
Jesenice, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

44.

Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje
športnih programov in meril za vrednotenje
dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe
namenjene športni vzgoji otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
v Občini Jesenice

V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), Zakonom o športu (Uradni
list RS, št. 22/98 in spr.), Odlokom o dodeljevanju sredstev
za programe s področja športa v Občini Jesenice (Uradni list
RS, št. 84/12), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu občinskega
sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski
svet Občine Jesenice na 32. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
MERIL
za vrednotenje športnih programov in meril
za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo
programe namenjene športni vzgoji otrok
in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport v Občini Jesenice
1. člen
Merila za vrednotenje športnih programov in merila za
vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 1/13 – v
nadaljevanju Merila) se spremenijo in dopolnijo tako, da:
V poglavju I. Programi športa v vsebini A. športna vzgoja
otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa: v pod-vsebini
A.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok se v tabeli
število točk pri šolskih športnih tekmovanjih poveča iz dosedanjih 30 točk na 100 točk.
2. člen
V poglavju I. Programi športa
V vsebini F. Športne prireditve se poglavje F v celoti črta
in se nadomesti z besedilom:
»Iz proračuna Občine Jesenice se lahko sofinancira največ do 50 % materialnih stroškov športnih prireditev, ki imajo
namen pospeševanja motivacije za šport. Sem ne spadajo
šolska športna tekmovanja. Upravičeni materialni stroški so:
stroški uporabe prostora, stroški medalj in pokalov, stroški
elektrike, komunale, stroški pogodbenega dela in stroški pogostitve. Stroški plač, investicij in nakupa investicijske opreme
niso upravičeni stroški.
Športne prireditve morajo biti izvedene v letu, za katerega
se razpisujejo sredstva.
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Vrednotenje športnih prireditev:
1. Predvideno število udeležencev
(tekmovalci in gledalci)
Nivo športne prireditve
Mednarodna športna prireditev
Športna prireditev državnega pomena
Športna prireditev lokalnega pomena
2. Finančna konstrukcija prireditve
Finančna konstrukcija je pripravljena
dovolj natančno in realno, priloge so
predračuni in potrebni izračuni oziroma
obrazložitev predvidenih stroškov
Finančna konstrukcija je pripravljena
zadovoljivo
Finančna konstrukcija ni dovolj natančna
in ni realna, zahtevane priloge in
obrazložitve niso zadostne oziroma niso
predložene

Min. 20

20–50

50–100

100–150

150–300

300–500

Več kot 500

Točke
40
20
10
Točke

60
30
20

80
40
30

90
50
40

100
60
50

120
70
60

140
80
70

10
5
0

3. Tradicionalnost prireditve:
Prireditev je tradicionalna – 50 točk
Prireditev ni tradicionalna – 20 točk
4. Splošni vtis o prireditvi (do 100 točk):
– brezplačna prireditev za obiskovalce – 50 točk
– obogatitev športne ponudbe v občini – do 30 točk
– splošni vtis o vsebini prireditve – do 20 točk.
Sofinancira se največ do pet prireditev, ki dosežejo največje število točk.
Izračun vrednosti točke: število točk za posamezno prireditev se sešteva. Seštevek predstavlja končno višino točk
posamezne prireditve. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto
vseh točk, ki jih kandidat dobi za vsako posamezno prireditev,
rezultat predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži
s točkami posamezne prireditve, kar predstavlja višino sofinanStopnja, ure vadbe in tekmovanj
Olimpijski šport I. st
II. st
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
10
Kolesarstvo
DA
*
64
11
Lokostrelstvo
DA
*
64
16
Strelstvo
DA
*
64

ciranja posamezne prireditve, vendar ne več kot 50 % vrednosti
upravičenih stroškov športne prireditve.
3. člen
V poglavju I. Programi športa
V vsebini G. Delovanje društev in občinskih športnih zvez
se doda nov zadnji, sedmi odstavek:
»Kolikor društvo po teh merilih ni upravičeno do sofinanciranja programa športa, se mu tudi sredstva za delovanje
društva ne dodelijo«.
4. člen
V Tabeli 1: Število ur vadbe in tekmovanj se pri individualnih športnih panogah (kolesarstvo, lokostrelstvo in strelstvo)
spremenijo vrednosti točke, in sicer:

Panoga

III. st

IV. st

V. st

III. Kakov. razred drž. tekm.
VI. st

64
64
64

64
64
64

77
77
77

85
85
85

5. člen
V naslovu tabele 3 (Materialni stroški) se črta besedilo
»maksimalno priznano število tekem na skupino v letu«, in se
naslov tabele pravilno glasi: »Tabela 3: Materialni stroški (tabelo se upošteva samo pri A.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport)«.
Tabela 3 se nadomesti z novo tabelo, tako, da se pravilno
glasi:
Tabela 3: Materialni stroški (tabelo se upošteva samo pri
A.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport)
Panoga
Olimpijska športna panoga

I.

II.

III.

V.

MS

IV.
MS

MS

VI.
MS

MS

MS

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1

Alpsko smučanje

DA

300

400

800

2000

3000

3000

2

Atletika

DA

*

300

600

900

1200

1500

3

Badminton

DA

*

200

400

500

600

800

4

Balinanje

NE

*

200

400

750

900

1200

5

Drsanje

DA

300

300

600

900

1200

1500
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I.

II.

III.

MS

MS

MS

IV.
MS

V.

Olimpijska športna panoga

MS

VI.
MS

DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
NE
NE
DA

120
120
120
*
*
*
*
*
*
*
*
180
*
*
*

200
200
280
*
200
200
280
200
280
*
200
300
*
200
280

400
400
400
*
400
400
400
400
400
500
400
360
*
400
400

500
750
500
500
500
500
500
500
500
750
750
500
400
500
500

600
1200
600
600
600
600
800
600
800
800
800
600
500
800
800

800
1500
1350
800
800
800
1000
800
1000
1000
1000
800
500
1000
1000

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
2
Floorball
NE
3
Hokej na ledu
DA
4
In line hokej
NE
5
Košarka
DA
6
Nogomet
DA
7
Odbojka
DA

*
*
400
*
200
200
200

500
*
400
*
280
280
280

500
*
1200
*
400
400
400

500
500
2000
500
750
750
750

600
600
3600
600
1200
1200
1200

800
800
4500
800
1500
1500
1500

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gimnastika
Judo
Kegljanje
Kegljanje na ledu
Kolesarstvo
Lokostrelstvo
Namizni tenis
Ostali borilni športi
Plavanje
Sankanje
Strelstvo
Šah
Športni ribolov
Športno plezanje
Tenis

6. člen
V tabeli 4 (vrednost ure objekta) se točkovanje ledene
ploskve (drsališče) v Športni dvorani Podmežakla črta (sedanjih
75 točk), ter se določita dve novi vrednosti točke, in sicer:
»Ledena ploskev za hokej in umetnostno drsanje –
100 točk
Ledena ploskev za ostale športe – 50 točk«
Za bazen (zimski) – steza se vrednost točke iz sedanjih
20 točk poveča na 40 točk.
Tabela: 5 Vrednost ure za strokovni kader
Vsebina športnih programov se poenoti, hkrati pa se poveča vrednost točke pri A3. Športna vzgoja otrok usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport in A6. Športna vzgoja mladine
usmejrenh v kakovostni in vrhunski šport, in sicer iz sedanjih
20 točk na 25 točk.

glasi:

7. člen
Tabela 5 se nadomesti z novo tabelo, tako, da se pravilno

Tabela: 5 Vrednost ure za strokovni kader
VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA

Vrednost ure v točkah

A1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

20

A2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

20

A3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

25

A4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

20

A5. Interesna športna vzgoja mladine

20

A6. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

25

A7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

20

A8. Interesna športna dejavnost študentov

20

B. Športna rekreacija (nad 65 let)

20

D. Vrhunski šport

20

E. Šport invalidov

20
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8. člen
V poglavju II. Razvojne in strokovne naloge v športu:
V vsebini 1: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu se besedilo dopolni tako, da se
k drugemu odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Upravičeni
stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra preteklega
leta do oktobra tekočega leta«.
9. člen
Vse ostalo besedilo Meril ostane nespremenjeno.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve meril začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2013
Jesenice, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KAMNIK
45.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici Občinskega sveta Občine Kamnik

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska
volilna komisija Občine Kamnik na seji dne 8. 1. 2014 sprejela
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1. Zaradi odstopa je prenehal mandat članici Občinskega
sveta Občine Kamnik Suzani Šimenc, rojeni 13. 11. 1969, stanujoči Tunjiška Mlaka 3, 1241 Kamnik, v 2. volilni enoti na listi
kandidatov Slovenske demokratske stranke – SDS.
2. V skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah se
za preostanek mandatne dobe za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Kamnik imenuje Dominik Čevka, roj.
4. 9. 1981, stanujoč Zakal 14, 1242 Stahovica. Kandidat je posredoval pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega
sveta Občine Kamnik.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-0002/2010
Kamnik, dne 8. januarja 2014
Občinska volilna komisija Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.
Predsednik

KOPER
46.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja OPPN
»Obalni center za varstvo oseb s posebnimi
potrebami«

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

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja OPPN »Obalni center
za varstvo oseb s posebnimi potrebami«
Št. 350-1/2009
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C,
57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja OPPN »Obalni center
za varstvo oseb s posebnimi potrebami«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga
je izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o., Sežana v decembru 2013.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne
opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje,
finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane
parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
3. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– opis obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– opis obračunskega območja in prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– prikaz vrednosti obstoječe komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
– grafični prikaz obračunskega območja.
4. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje s predvideno komunalno opremo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane s
prostorskim aktom izvedejo in služijo svojemu namenu in
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– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo
in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi
odločbe plača občini.
5. člen
(obračunsko območje programa opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in
zajema celotno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami«
(Uradni list RS, št. 35/09). Območje je grafično opredeljeno v
prilogi programa opremljanja.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
OPREME
6. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Obravnavano območje opremljanja je komunalno že opremljeno.
7. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki pa ima v celoti status interne infrastrukture in nima javnega statusa. Gradnje te ni obveza občine. S
prostorskim aktom je predvidena tudi rekonstrukcija priključka
na državno cesto Lazaret–Ankaran, ki pa je v državni lasti in
gradnja katerega prav tako ni obveza občine.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki
odpadejo na območje opremljanja znašajo 0 EUR po cenah december 2013. Obračunski stroški so enaki skupnim stroškom.
(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno
opremo znašajo 123.233 EUR po cenah december 2013.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
Obstoječa komunalna oprema
1. Cestno omrežje
2. Vodovodno omrežje
3. Kanalizacijsko omrežje
Skupaj

v EUR
Delež
47.090 38,21 %
23.044 18,70 %
53.099 43,09 %
123.233 100,00 %

9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo interne infrastrukture znotraj območja opremljanja zagotavlja v celoti investitor objekta.
10. člen
(časovni načrt)
Na območju ni predvidena nobena nova občinska komunalna oprema. Časovni načrt ni potreben.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =

znesek dela komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju

3 / 10. 1. 2014 /

Stran

215

Aparcela =
Cpij =

površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obračunsko območje.
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,5:0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

(1) Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno opremo, za katero so bile v programu
opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opreme, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna
obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za
odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno opremo na
obračunskem območju.
(2) Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo
Komunalna oprema
1. Cestno omrežje
2. Vodovodno omrežje
3. Kanalizacijsko omrežje
Skupaj

Cp(ij)
(EUR/m2)
18,81
9,21
21,21
49,23

Ct(ij)
(EUR/m2)
31,52
15,42
35,54
82,48

(3) Obračunski stroški na enoto mere (Cp in Ct) za novo
komunalno opremo znašajo 0 EUR/m2.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
15. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Investitor je oproščen plačila komunalnega prispevka za
objekte, ki se uvrščajo med »stavbe splošnega družbenega pomena – stavbe za zdravstvo« (koda 12640 po klasifikaciji CC-SI).
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Koper.
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17. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2009
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione primaria a servizio della
zona contemplata dal Piano regolatore
particolareggiato comunale »Centro costiero
di assistenza alle persone con bisogni specifici«
N. 350-1/2009
Capodistria 20 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In base al III comma dell’articolo 74 della Legge sulla
pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS n. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A
e 109/12), all'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale
(Gazzetta ufficiale n. 94/07 – UPB2, 27/08 – Sentenza CC,
76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), all'articolo 17 dell'Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria (Gazzetta ufficiale RS n. 80/07),
al Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri
equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione (Gazzetta ufficiale n. 95/07) nonché l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale
RS n. 90/05, 67/06, 39/08) il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria durante la seduta del 19 dicembre 2013 ha
accolto il seguente

DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione primaria a servizio della
zona contemplata dal Piano regolatore
particolareggiato comunale »Centro costiero
di assistenza alle persone con bisogni specifici«
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(oggetto del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio
della zona oggetto del PRPC »Centro costiero di assistenza
alle persone con bisogni specifici« (nel seguito: programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest S.r.L. Sežana, in dicembre del 2013.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle opere d’urbanizzazione
primaria, con definizione della zona tariffaria, del calendario
degli interventi, del piano economico finanziario dei medesimi,
oltre al calcolo dei relativi parametri e al prospetto dell’entità
degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
(elementi del programma di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione)
(1) Il programma comprende il testo del decreto, la parte
testuale e cartografica.
(2) La parte testuale è data da:
– una parte generale,
– una descrizione delle opere d’urbanizzazione esistenti
e di quelle pianificate,
– una descrizione della zona tariffaria e del prospetto
degli investimenti nella costruzione delle nuove opere d’urbanizzazione,
– un prospetto del valore delle opere d’urbanizzazione
esistenti,
– piano cronologico dell’investimento,
– una base per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
(3) La parte cartografica è data:
– degli elaborati grafici riferiti alla zona tariffaria.
Articolo 4
(motivazioni per l’adozione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione costituisce:
– la base per la costruzione delle opere d’urbanizzazione ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nello
strumento urbanistico ed alla successiva utilizzazione delle
strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere d’urbanizzazione riferito alle nuove opere d’urbanizzazione ed a quelle
esistenti, che deve essere versato al comune dal soggetto
passivo sulla base di un’apposita delibera.
Articolo 5
(zona tariffaria del programma di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione)
La zona tariffaria che interessa il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è una sola; quest’ultima è
ubicata nell’area del PRPC »Centro costiero di assistenza alle
persone con bisogni specifici« (Gazzetta ufficiale RS n. 35/09).
La zona è rappresentata negli allegati grafici del programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
II INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA
COSTRUZIONE
Articolo 6
(infrastrutture a rete esistenti)
Tutta la zona d'intervento è dotata delle opere d'urbanizzazione primaria.
Articolo 7
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
Nella zona d'intervento è previsto l'assetto integrale delle
infrastrutture, che ha complessivamente lo status di infrastruttura interna e non ha lo status di pubblico. La sua costruzione
non è d'obbligo comunale. Con lo strumento urbanistico è
prevista anche la ricostruzione dell'allacciamento alla strada
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statale Lazzaretto–Ancarano, di proprietà statale e la sua costruzione non è d'obbligo comunale.
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D'URBANIZZAZIONE
Articolo 8
(costi di calcolo e costi complessivi dell'intervento)
(1) I costi complessivi dell'intervento, calcolati in base ai
prezzi in vigore nel dicembre 2013, da effettuarsi nella zona
d'intervento, ammontano a 0 EUR. I costi di calcolo sono uguali
ai costi complessivi.
(2) I costi complessivi e di calcolo per l'esistente opera
d'urbanizzazione primaria ammontano a 123.233 EUR in base
alle tariffe di dicembre 2013.
Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle
opere d'urbanizzazione esistenti
Opere d'urb. esistenti
1. Rete viaria
2. Rete idrica
3. Rete fognaria
Totale

in EUR
47.090
23.044
53.099
123.233

Quota
38,21 %
18,70 %
43,09 %
100,00 %

Articolo 9
(finanziamento dell'intervento previsto)
I finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture interne nell'area d'intervento vengono garantiti dal
committente dell'intervento.
Articolo 10
(piano cronologico)
Nell'area non è prevista alcuna nuova opera d'urbanizzazione comunale, pertanto non si necessita di un piano cronologico.
IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE
Articolo 11
(computo dell'onere d'urbanizzazione)
Per il computo del contributo afferente agli oneri d'urbanizzazione si applica la seguente formula:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
le succitate sigle hanno il seguente significato:
KPij =

importo della quota dell'onere d'urbanizzazione
riferito alla singola tipologia di opera
d'urbanizzazione a servizio della zona tariffaria
Aparcela = superficie della particella
Cpij =
costi di calcolo, ripartiti per m2 della
particella, riferiti alla singola tipologia di opera
d'urbanizzazione a servizio della zona tariffaria
Dp =
porzione della particella nel computo dell'onere di
urbanizzazione
Ctij =
costi di calcolo, ripartiti per m2 di superficie
planimetrica netta della struttura, riferiti alla
singola tipologia di opera d’urbanizzazione a
servizio della zona tariffaria
Atlorisna = superficie planimetrica netta della struttura
Dt =
porzione della superficie planimetrica netta della
struttura nel computo dell'onere d'urbanizzazione
Kdejavnost = fattore di attività
i=
singola tipologia di opera d'urbanizzazione
j=
singola zona tariffaria.
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Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di
urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi:Dti =
0,5:0,5;
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia
Kdej = 1.
Articolo 13
(costi di calcolo per unità)
(1) La commisurazione degli oneri d’urbanizzazione per le
opere d’urbanizzazione esistenti avverrà laddove il programma
di realizzazione delle dette opere stabilisca le basi per tale
commisurazione in considerazione della stima dei costi che
comporterebbe la costruzione di opere d’urbanizzazione, simili
a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono
la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi
e quelli di calcolo riferiti alla singola opera d’urbanizzazione
presente nella zona tariffaria in oggetto.
(2) I costi di calcolo così ottenuti per unità e riferiti alla singola
tipologia di opera d’urbanizzazione esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo/unità relativi alle opere d’urbanizzazione esistenti:
Opere d'urb.
1. Rete stradale
2. Rete idrica
3. Rete fognaria
Totale

Cp(ij)
(EUR/m2)
18,81
9,21
21,21
49,23

Ct(ij)
(EUR/m2)
31,52
15,42
35,54
82,48

(3) Costi di calcolo per unità (Cp e Ct) per la nuova opera
d'urb. ammontano a 0 EUR/m2.
Articolo 14
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati
in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla
Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della
Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
Articolo 15
(esenzioni del pagamento dell'onere d'urbanizzazione)
Il committente è esonerato dal pagamento dell'onere
d'urbanizzazione riferito agli edifici, che vengono considerati
»edifici di rilevanza sociale generale – edifici sanitari« (codice
12640 secondo la classificazione CC-SI).
VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del
pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 17
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 350-1/2009
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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47.

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje
določenih javnih parkirišč« na javnem
parkirišču za TPO Barka in ob Rotundi

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

RAZGLAŠAM
SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« na javnem parkirišču za TPO
Barka in ob Rotundi
Št. 371-523/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne
objave, št. 45/01 in 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel

SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« na javnem parkirišču za TPO
Barka in ob Rotundi
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih
javnih parkirišč« se uvede:
– na javnem parkirišču za trgovsko poslovnim objektom
Barka, na naslovu Ferrarska ulica št. 30 v Kopru, ki predstavlja
celotno površino parkirišča na zemljišču s parcelno št. 1567/33
k.o. Koper in
– na javnem parkirišču ob poslovnem objektu Rotunda, na
naslovu Ankaranska cesta št. 7b v Kopru, ki predstavlja površino urejenega parkirišča na zemljišču s parcelnima št. 1570/90
in 1570/91 obe k.o. Koper ter del parcele št. 1570/2 k.o. Koper,
ki ne predstavlja parkirišča kamionskega terminala.
2.
Cilj uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih
objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše
parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v
bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med
drugim določi:
– tarife parkirnin ter način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in ostalih uporabnikov.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s
katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje
stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se
javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi,
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka
javnih naročil.
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5.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati določbe Sklepov Občinskega sveta Mestne občine Koper o uvedbi javne
službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave,
št. 20/03 in 61/04), ki se nanašajo na urejeni del parkirišča »pri
Barki« v Kopru.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-523/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione
di determinati parcheggi pubblici« situati presso
il centro commerciale “Barka” e alla Rotunda
N. 371-523/2013
Capodistria 20 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”
(Bollettino uff. n. 45/01 e 1/12), in virtù dell’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00,
30/01, 29/03, G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta
del 19 dicembre 2013, ha approvato la

DELIBERA
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione
di determinati parcheggi pubblici« situati presso
il centro commerciale “Barka” e alla Rotunda
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo
“gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa:
– il parcheggio pubblico presso il CT “Barka”, Via Ferrara
30, Capodistria comprendente l’intera superficie del parcheggio
con la particella catastale n. 1567/33, c.c. di Capodistria e
– il parcheggio pubblico presso l’edificio Rotunda, Strada
di Ancarano n. 7b, Capodistria comprendente la superficie del
parcheggio con le particelle catastali n. 1570/90 e 1570/91,
ambedue c.c. di Capodistria e parte della particella n. 1570/2
c.c. Capodistria, non comprendente il parcheggio del terminal
camion.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo
quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze,
oltre a consentire soste prolungate dei veicoli adibiti all’uso
per scopi di servizio dei soggetti aventi sede in prossimità del
parcheggio.
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3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio
pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il tariffario del parcheggio e il controllo automatico
dell’entrata ed uscita delle macchine;
– la possibilità di abbonamento parcheggio per i soggetti
economici e persone fisiche.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di
parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli
obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il
termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature
necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la
conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di
valere la Delibera del Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di
determinati parcheggi pubblici« (Bollettino ufficiale n. 20/03 e
61/04) comprendente la parte sistemata del parcheggio presso
la “Barka” a Capodistria.
6.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 371-523/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRANJ
48.

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za turizem Kranj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00
in 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 29. seji dne 18. 12. 2013 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za turizem Kranj
1. člen
7. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/10, 80/11, 10/13, 28/2013
– UPB in 100/13, v nadaljevanju: odlok) se dopolni tako, da se
za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»I56.103 – Slaščičarne in kavarne«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-11/2013-3-46/03
Kranj, dne 31. decembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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KRŠKO
49.

Sklep o določitvi odstotka od povprečne
gradbene cene m2 stanovanjske površine,
ki služi za določitev vrednosti stavbnega
zemljišča, stroškov komunalnega urejanja
in o določitvi vrednosti elementov za izračun
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše
oziroma stanovanja v občini Krško

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 35. člena statuta občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06,
47/10 in 90/11) in 4. člena odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za
določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v
občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam

SKLEP
o določitvi odstotka od povprečne gradbene
cene m2 stanovanjske površine, ki služi
za določitev vrednosti stavbnega zemljišča,
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi
vrednosti elementov za izračun valorizirane
vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja
v občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena
stanovanj na območju občine Krško, določena v odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske
površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča,
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma
stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine v občini Krško na dan 31. 12. 2013 znaša 952,42 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene
stavbnega zemljišča (korist) v letu 2014 znaša:
1. za ureditveno območje naselja
tipa E (Krško)
2. za ureditveno območje naselja
tipa D (Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo)
3. za ureditveno območje naselja
tipa C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica)
4. za ureditveno območje naselja
tipa C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole,
Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora,
Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje)
5. za ureditvena območja vseh
ostalih naselij

1,1 % (10,48 €/m2),
0,9 %

(8,57 €/m2),

0,8 %

(7,62 €/m2),

0,7 %

(6,67 €/m2),

0,6 %

(5,71 €/m2).

IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15 % od
povprečne gradbene cene (142,86 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo
2. kolektivno komunalno rabo

40 % (57,14 €/m2),
60 % (85,72 €/m2).
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V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014.
72

Št. 422-1/2014-O407
Krško, dne 3. januarja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

73
74

LENDAVA
50.

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr.,
55/11 – popr. in 56/12) je Občinski svet Občine Lendava na
43. redni seji dne 8. 1. 2014 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lendava za leto 2014

40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
42

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2014
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

43

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

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

70

71

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

–v EUR
Proračun
leta 2014
16.335.968
7.446.077
6.549.322
5.783.972
575.350
190.000
896.755
435.155
6.000
7.500

B.

75

44

C.

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(II.- I.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (44)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
RAČUN FINANCIRANJA

353.100
95.000
1.260.000
50.000
1.210.000
26.630
26.630
7.603.461
2.132.719
5.470.742
18.226.859
3.025.891
652.650
101.335
1.942.906
25.000
304.000
4.449.040
489.000
1.601.400
423.570
1.935.070
10.240.403
10.240.403
511.525
287.600
223.925
–1.890.891

258.000

258.000
8.000
250.000

0
0
0

258.000
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

50

Št.

605.676
605.676
605.676
204.000
204.000
204.000
–1.231.215
401.676
1.890.891
2.571.971
2.571.971

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih
gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se
razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih
javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni
izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
9. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
10. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v
finančnem načrtu.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske
odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija
prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so prihodek proračuna
občine in se lahko porabijo za:
– financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– financiranje priprave in izvedbe projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja (IV. faza).
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Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so prihodek proračuna občine in
se lahko porabijo za:
– financiranje nabave opreme in embalaže za izvajanje
gospodarskih javnih služb zbiranje in prevoz ter odlaganje
odpadkov.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na
način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena
tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog
neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu
svetu dvakrat letno, v primeru ožjih delov občin (krajevne
skupnosti) pa predsednik sveta krajevne skupnosti poroča
županu. Za prvih šest mesecev poroča najkasneje do konca
meseca septembra 2014, za celotno obdobje leta 2014 pa pri
I. obravnavi zaključnega računa za leto 2014.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe, ki presegajo 5.000,00 EUR, brez
pisnega soglasja župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja
vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 50 %, mora predhodno
potrditi občinski svet. Spremembe vrednosti projekta morajo biti
usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih
programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
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uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Uvrstitev teh projektov mora biti usklajena s proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do
višine 605.676,00 EUR.

8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko
odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo,
da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se
odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove
proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
4.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do
višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 300.000,00
EUR se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker
jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu šestmesečno. Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v
finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
11. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko
dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu
razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar
največ do 5 % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
12. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko predstojnik neposrednega uporabnika dolžniku do višine
5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-

14. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0011/2013
Lendava, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

MURSKA SOBOTA
51.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11),
36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), na podlagi 7. člena Odloka o
načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13) in 17. in
90. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni
svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. 12. 2013
sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina
Murska Sobota (v nadaljevanju: občina) določa predmet in
pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi
z izvajanjem lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
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(2) Gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega
člena se na območju občine izvaja s podelitvijo koncesije fizični
ali pravni osebi in pod pogoji določenimi z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način
izvajanja javne službe.
2. člen
(definicije)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. gospodarska javna služba oziroma javna služba je
gospodarska javna služba iz 1. člena;
2. koncedent je Mestna občina Murska Sobota;
3. pristojni organ je oddelek mestne uprave, pristojen za
gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka;
4. mestni svet je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota;
5. koncesija je izraz za koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe iz 1. člena;
6. koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki izvaja javno
službo po tem odloku na podlagi koncesije;
7. izvajalec javne službe je koncesionar po tem odloku;
8. koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo;
9. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov ali izvirni povzročitelj je oseba, kot ga opredeljujejo predpisi in odlok občine, ki določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga določa Zakon o varstvu okolja, Odlok o načinu
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne
občine Murska Sobota in drugi predpisi, ki urejajo dejavnosti
ravnanja z odpadki.
3. člen
(javni razpis)
(1) V Mestni občini Murska Sobota se dejavnost javne
službe po Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 80/13), izvaja s podelitvijo enotne koncesije fizični
ali pravni osebi.
(2) Koncesija za izvajanje javne službe se podeli na podlagi javnega razpisa.
II. KONCESIJA
4. člen
(koncesijsko razmerje)
(1) Koncesijsko razmerje po tem odloku je razmerje, ki
obsega koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe iz
1. člena tega odloka v skladu z ZGJS. Koncesijsko razmerje
iz prejšnjega stavka predstavlja koncesijo storitev, v smislu
predpisov o javno zasebnem partnerstvu.
(2) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske
pogodbe in s tem nastane koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijo lahko koncesionar deloma ali v celoti prenese na drugo osebo, s predhodnim soglasjem koncedenta.
(4) Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam, mora koncesionar ravnati skladno z načelom nediskriminatornosti. Pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil,
tretjim osebam, mora koncesionar ravnati skladno z veljavnim
zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil.
5. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
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– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja infrastrukture (objektov in opreme), ki služijo za
izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom storitev javne službe,
ki so vsi izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov, kontinuirano
izvajanje in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v
skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnosti opravljati v svojem imenu in
za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini
in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, po predhodni
pridobitvi soglasja koncedenta, sklene z drugim usposobljenim
izvajalcem pogodbo o izvajanju posameznih del v okviru izvajanja gospodarske javne službe, po kateri lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve ali dela javne službe za območje
občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
6. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov storitev javne službe ter tretjih oseb v
zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
7. člen
(dejavnost koncesionarja)
(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje javne
službe iz 1. člena tega odloka na območju koncesije v času trajanja koncesije, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije, pod
pogoji, ki jih dopušča zakon, opravlja tudi druge dejavnosti,
pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov
in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 33/11), predpisi izdanimi za njegovo izvrševanje in drugimi
predpisi s tega področja.
(3) Oprema za izvajanje koncesije, ki sestavlja infrastrukturo javne službe, je v času trajanja koncesije in po njenem
prenehanju, last koncesionarja, kolikor ni drugače določeno s
koncesijsko pogodbo. Oprema iz prejšnjega stavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
8. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli izbranemu koncesionarju za obdobje 5 let.
(2) Rok koncesije začne teči naslednji dan po uveljavitvi
koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba začne veljati z
dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(3) Rok koncesije se lahko na predlog koncesionarja
podaljša največ za 2 leti, če je moral koncesionar zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo, zagotoviti v času trajanja koncesijskega razmerja bistvena dodatna vlaganja, ki s prvotnim
investicijskim načrtom niso bila predvidena in katerih si v času
trajanja koncesije koncesionar ni mogel povrniti.
III. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE IN KONCEDENTA
9. člen
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov storitev javne službe)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov storitev javne
službe in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja,
koncedenta in uporabnikov storitev javne službe.
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10. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javnih služb iz 1. člena tega
odloka. Storitve javne službe so javne dobrine in jih mora koncesionar vsakomur zagotavljati pod enakimi pogoji.
(2) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javno službo, v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, v skladu z odlokom ter koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
3. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih in zdravju škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na opremi, ki utegne povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v roku
12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila uporabnikov storitev javne službe (interventno izvajanje javne službe);
4. uporabljati opremo in druga sredstva za izvajanje javne
službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki neposredno ne
ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov storitev javne
službe;
5. sklepati z uporabniki storitev javne službe pogodbe
za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so
predmet koncesije, izdajati soglasja in projektne pogoje ter
obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu s predpisi;
6. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje
javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti,
oblikovati predloge cen (tarife) in najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javne službe in poslovanju;
7. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
8. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali
pobude uporabnikov storitev javne službe, omogočati nemoten
nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in javne službe in skrbeti
za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem
javne službe;
9. plačevati koncesijsko dajatev;
10. druga dela, v skladu z odlokom o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska
Sobota in drugimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(3) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar njihovo izvajanje ne sme negativno
ali moteče vplivati na opravljanje te javne službe. Koncesionar
mora za predmetno javno službo, ki jo opravlja, ločeno voditi
zakonsko predpisane računovodske evidence in izkaze, ki
veljajo za gospodarske javne službe. Ločene računovodske
evidence in izkaze mora koncesionar voditi tudi v primeru,
ko opravlja posamezno javno službo tudi na območju drugih
lokalnih skupnosti.
11. člen
(način izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja na način, kot je določen v Odloku
o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13), v skladu
s tem odlokom ter koncesijsko pogodbo.
12. člen
(odgovornost koncesionarja in zavarovanja)
Koncesionar mora zavarovati svojo odgovornost za škodo
iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo, pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročili pri njem
zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam (zavarovanje odgovornosti).

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
(koncesionarjeva tveganja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun in nosi celotno tveganje povpraševanja po storitvah
javne službe in druga tržna tveganja koncesije. Koncesionar ni
upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega,
ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
(2) V primeru predčasnega prenehanja koncesije v skladu
s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v opremo oziroma drugo
infrastrukturo potrebno za izvajanje javne službe s strani koncedenta, razen v primeru odstopa od pogodbe zaradi kršitev
na strani koncedenta.
14. člen
(pravice in dolžnosti koncedenta)
(1) Koncedent mora zagotavljati:
– ustrezne pogoje za izvajanje javne službe v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, odlokom o načinu izvajanja te
javne službe in tem odlokom;
– takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem
poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje opreme oziroma potrebne infrastrukture za
izvajanje javne službe,da se lahko, ob upoštevanju časovnega
obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– sankcioniranje uporabnikov, zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne
službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Koncedent ima pravico zahtevati, da koncesionar izvaja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo način izvajanja
javne službe, v skladu s koncesijsko pogodbo in da redno
plačuje koncesijsko dajatev.
(3) Koncedent ima pravico izvajati redne in izredne revizijske preglede poslovanja koncesionarja v delu, ki se nanaša
na koncesijsko razmerje po tem odloku.
15. člen
(pravice in dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– da se storitev javne službe obračunava po veljavnih
cenah, v skladu s sprejeto tarifo in veljavno zakonodajo,
– do vpogleda v evidence ali zbirke podatkov, ki jih vodi
koncesionar in se nanašajo nanj,
– da koncesionar izvaja javno službo na način, kot je določen v veljavnih predpisih in odloku mestne občine.
(2) Uporabniki morajo posredovati koncesionarju potrebne
podatke za vodenje katastra in obveznih zbirk podatkov, sporočiti koncesionarju vsako spremembo in prijaviti vsa dejstva,
pomembna za izvajanje javne službe, omogočiti izvajanje javne
službe in upoštevati navodila koncesionarja ter redno plačevati za
opravljene storitve v skladu s vsakokratno veljavno ceno storite.
(3) Če uporabnik koncesionarju ne dovoli izvajati storitev
javne službe ali ga pri tem ovira, mora koncesionar o tem
obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ, ki
v skladu s pooblastili zagotovi potrebne ukrepe za nemoteno
izvajanje javne službe.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
16. člen
(status koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega odloka. Koncesionar je lahko tudi
tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
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(2) Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več
oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo
medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da
bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili določeno
pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo (konzorcij).
(3) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Če ista oseba
sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse take vloge zavržejo.
Če oseba že kandidira samostojno, ne more kandidirati še kot
član konzorcija.
17. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek ter mora izpolnjevati vse druge pogoje, predpisane z
zakonom), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma predložiti ustrezne listine:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa ter izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje javne
službe;
2. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne
dobrine, ki so predmet koncesije, ter kvalitetno in kontinuirano
izvajati javno službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi;
3. da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s
sredstvi za njegovo vodenje;
4. da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za izvajanje javne službe, oziroma na drug način nesporno izkaže, da
lahko opravlja dejavnost javne službe;
5. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
javne službe;
6. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom
ali tretjim osebam (predloži ustrezno predpogodbo);
7. da predloži osnutek poslovnega načrta v skladu z veljavno zakonodajo, ki vsebuje tudi vse podatke o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega
vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
pogojev (iz točke 1–6);
8. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil in tem odlokom.
(2) V času trajanja koncesijskega razmerja, mora koncesionar pisno zaprositi koncedenta za soglasje k vsaki statusni
spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Prav tako mora koncesionar pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe in ves čas trajanja koncesijskega razmerja v svojih
notranjih aktih in v razmerjih s koncedentom zagotoviti predkupno pravico koncedenta pri vseh spremembah lastniške
strukture v družbi.
(3) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, predstavlja to kršitev bistvenih elementov koncesijske
pogodbe iz 4. točke prvega odstavka 24. člena odloka.
V. JAVNI RAZPIS
18. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega
odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o pričetku
postopka javnega razpisa sprejme župan.
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(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem spletnem portalu javnih naročil ter vsebuje
zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje
javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge ...),
9. način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim
zavarovanjem, unovčljivim na prvi poziv,
10. kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije, razpisna
dokumentacija mora biti dosegljiva prijaviteljem brezplačno,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se v
javnem razpisu lahko objavijo tudi drugi podatki, pomembni za
sklenitev koncesijskega razmerja, morajo pa biti objavljeni vsi
potrebni podatki, katere zahteva zakon ali na njegovi podlagi
izdani predpis.
(4) Pristojni organ pripravi javni razpis in razpisno dokumentacijo, sestavni deli obeh pa morata biti vsebinsko medsebojno skladni.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti kandidatom dostop do razpisne dokumentacije in na
zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred obveznimi objavami iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(razpisni pogoji)
V javnem razpisu se določijo razpisni pogoji in način
dokazovanja izpolnjevanja pogojev, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar po tem odloku. Z razpisnimi pogoji se ne sme
določati bistveno novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za
opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
20. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– ponujena cena storitve izvajanja posamezne gospodarske javne službe, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega
predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja;
max. 50 točk
– višina koncesijske dajatve;
max. 20 točk
– tehnična usposobljenost;
max. 10 točk
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne
službe;
max. 5 točk
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– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja
razpisane gospodarske javne službe;
max. 5 točk
– finančna in poslovna usposobljenost;
max. 5 točk
– možnost tehtanja odpadkov za vsako
gospodinjstvo;
max. 5 točk.
Po navedenih merilih lahko ponudba prejme maksimalno
100 točk (100 %).
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem
vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
VI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
21. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če izpolnjuje vse zahtevane pogoje
iz razpisa (pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna).
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če prijavitelj ni
bil izbran ali če s pravno ali fizično osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v roku iz tretjega odstavka 23. člena ni bila
sklenjena koncesijska pogodba.
22. člen
(izbira koncesionarja)
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja na javnem razpisu.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, v katerega
spada koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti
s prijaviteljem, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali
kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski
skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata,
če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni
pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v
strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če izvejo
za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo
izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno preko koncedenta.
Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni
član strokovne komisije.
(4) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
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(5) Mestna uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(6) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo po tem odloku.
(7) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 90 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
VII. KONCESIJSKO RAZMERJE
23. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za dejavnost iz 1. člena tega odloka se z izbranim koncesionarjem ali pravno osebo iz drugega odstavka 16. člena
(konzorcij) sklene ena koncesijska pogodba.
(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija oziroma pogodba o izvajanju javne službe,
ne glede na tretji odstavek tega člena pa začne koncesijska
pogodba učinkovati ob izteku roka prejšnje koncesije oziroma
pogodbe o izvajanju javne službe.
24. člen
(koncesijska pogodba)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja, zlasti pa:
1. vsebino, obliko in namen koncesije;
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe;
3. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem opreme oziroma druge infrastrukture koncesije; vlaganje
osnovnih sredstev koncesionarja v dejavnost javne službe,
4. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta
pridobiti pisno soglasje koncedenta;
5. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
6. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in
pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe ter poročanja o izvajanju koncesijske dejavnosti;
7. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe;
8. pogodbene kazni in pogoji za povrnitev morebitne škode, povzročene v zvezi z (ne)izvajanjem javne službe;
9. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje
finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, medsebojno poročanje in obveščanje javnosti;
10. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem povezane pravice pogodbenih strank;
11. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti;
12. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter
s tem povezane pravice pogodbenih strank;
13. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in
način izvajanja javne službe.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z
zakonom, odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim javnim
razpisom, sicer je neveljavna. V primeru manjših ali nebistvenih
neskladij, se neposredno uporablja koncesijski akt.
25. člen
(razmerje med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom)
(1) V primeru neskladja med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo velja koncesijski akt.
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(2) Po sklenitvi koncesijske pogodbe lahko koncedent
spremeni koncesijski akt skladno s predpisi s področja javno
zasebnega partnerstva, če je potrebno v javnem interesu spremeniti način in pogoje izvajanja koncesije, odvzeti koncesijo ali
izvesti druge ukrepe v javnem interesu.
(3) Sprememba koncesijskega akta velja in učinkuje neposredno na koncesijsko razmerje. Določbe koncesijske pogodbe, ki so v nasprotju s spremembo koncesijskega akta, se
ne uporabljajo.

(3) V koncesijski pogodbi se lahko določi, da so plačila
uporabnikov storitev javne službe koncesionarju urejena preko
podizvajalca, ki obračunava storitve po tem odloku neposredno
uporabnikom in izvršuje plačila koncesionarju po izdanih računih.

26. člen

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov storitev javne službe, odpove
plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

(podizvajalci)
(1) Če prijavitelj nastopa v postopku podelitve koncesije s
podizvajalci, mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije navesti
podizvajalce in posamezne storitve dejavnosti gospodarske
javne službe, ki jih bodo izvajali.
(2) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu
koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem soglašati.
(3) Podizvajalec, ki izvaja posamezne storitve v okviru
gospodarske javne službe iz prvega člena, mora izpolnjevati
pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil in pogoj
iz prve alinee prvega odstavka 17. člena tega odloka.
(4) Za delo podizvajalcev odgovarja koncesionar koncedentu, kot da bi ga opravljal sam.

X. PLAČILA KONCESIONARJA
29. člen
(koncesijska dajatev)

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
IN POROČANJE KONCESIONARJA

VIII. PRENOS KONCESIJE

30. člen

27. člen

(nadzor)

(prenos koncesije)
(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in
obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na
novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) le s predhodnim
dovoljenjem koncedenta. Ta določba se uporablja tudi za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi
pisne izjave odstopnika oziroma prevzemnika koncesije, v kateri mora biti izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije
uredila medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.
(3) Koncedent lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos
le v primeru, da:
– prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za pridobitev in izvrševanje koncesije;
– je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije iz
35. člena tega odloka.
(4) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(5) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
IX. VIRI FINANCIRANJA
28. člen
(viri financiranja)
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne
službe:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe
– iz proračuna občine za namene določene v skladu z
odlokom in drugimi predpisi,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz sredstev EU pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
– z drugimi viri.
(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del je letni
plan izvajalca javne službe. Cenik storitev sprejme pristojni
organ Mestne občine Murska Sobota na podlagi predloga
izvajalca javne službe in v skladu s predpisi.

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni organ
Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
– nadzor nad opremo za izvajanje javne službe, njeno
vzdrževanje oziroma obnavljanje;
– nadzor dokumentacije v zvezi z ustrezno porabo prihodkov
in upravičenosti stroškov, ki izvirajo iz opravljanja javne službe;
– nadzor izvajanja dejavnosti v skladu s tem odlokom,
odlokom o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju Mestne občine Murska Sobota, koncesijsko pogodbo,
zakoni in drugimi predpisi.
(3) Koncesionar je dolžan pristojnemu organu omogočiti
nadzor nad izvajanjem koncesije in uradnim osebam predložiti
vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije,
dajati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije.
(4) Nadzor pristojnega organa se lahko izvaja v prostorih
koncesionarja ali na terenu.
(5) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanje koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. Osebe, ki izvajajo
nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti
ali sprejme druge ukrepe v skladu z zakonom, tem odlokom ali
koncesijsko pogodbe.
(6) V skladu s predpisi izvaja nadzor nad koncesionarjem
tudi pristojna inšpekcija in drugi pristojni državni organi.
31. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedentu dajati na
razpolago vse podatke, ki so potrebni za izvajanje njegovih
nalog, zlasti pa:
– podatke o prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti;
– podatke o količinah zbranih odpadkov;
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– podatke o pritožbah uporabnikov;
– podatke o vlaganjih v vzdrževanje opreme za izvajanje
javne službe;
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov
ali drugače vplivajo na ceno storitve.
(2) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka poslati pristojnemu organu tudi v elektronski obliki.
Obliko in formate pošiljanja podatkov določi pristojni organ.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(4) Letno poročilo mora obsegati vse predpisane podatke, podatke iz prvega odstavka tega člena ter opisno oceno
izvajanja javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi
podatke o pritožbah uporabnikov.
(5) Podrobneje se obseg in način poročanja uredi v koncesijski pogodbi.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
32. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije.
33. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba redno preneha z dnem poteka
roka koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha tudi z odstopom pogodbi zveste stranke od pogodbe zaradi kršitve obveznosti druge
stranke. Podrobneje se odstop zaradi kršitve pogodbe uredi v
koncesijski pogodbi.
(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem
pogodbe sporazumeta o prenehanju pogodbe, v primeru, da
ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih objektivnih
okoliščin, nadaljnje izvajanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe
nesmotrno ali nemogoče. Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da drugi pogodbeni stranki pobudo,
ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda mora biti dana v pisni obliki.
(4) Stranki koncesijske pogodbe se v primeru iz drugega
in tretjega odstavka tega člena dogovorita za primeren odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev.
34. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja koncesijsko razmerje ne preneha, pač pa se prenese
na pravnega naslednika skladno z določbami tega odloka.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
35. člen
(odvzem koncesije)
(1) Pristojni organ z odločbo odvzame koncesijo zaradi
kršitev koncesionarja, če koncesionar:
– ne začne z izvajanjem koncesije v roku, dogovorjenem
s koncesijsko pogodbo;
– če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje gospodarske
javne službe, ki je predmet koncesije ali ne izvaja koncesije;
– pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali
tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči
škodo;
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– krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo
način izvajanja koncesije;
– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih pristojni organ izdaja v okviru nadzora nad izvajanjem koncesije;
– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi v
okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora državnega
organa nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije;
– če zahteva plačilo za izvedene storitve izven potrjenih
tarif javne službe ali predlaga spremembo tarif v nasprotju s
ponudbo, koncesijsko pogodbo ali predpisi.
(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali predstavljajo navedene kršitve bistveno kršitev koncesijske pogodbe.
(3) Pristojni organ pisno opozori koncesionarja na kršitve,
ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za
odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru
uveden postopek odvzema koncesije.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, kršitev posameznega člana konzorcija velja za kršitev koncesionarja.
36. člen
(odkup koncesije)
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno učinkoviteje
opravljati na drug način.
(2) Ob prisilnem odkupu koncesije je koncedent dolžan
koncesionarju plačati odškodnino po predpisih, ki urejajo razlastitev.
(3) Način, obseg in pogoje odkupa se določi v koncesijski
pogodbi.
XIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
37. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste
javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale javne
službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne
službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi civilno zaščito ter
enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame civilna zaščita
nadzor nad izvajanjem ukrepov.
38. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
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(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XIV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
39. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
40. člen
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča
ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
41. člen
(reševanje sporov)
Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem koncesionirane
javne službe je pristojno sodišče v Murski Soboti.
XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
(začetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Postopek za podelitev koncesije v skladu s tem odlokom začne župan najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
Št. 007-0019/2013-2(180)
Murska Sobota, dne 23. decembra 2013
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

PIVKA
52.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest in o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja javnih
površin v Občini Pivka

Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 57/11),
3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
(Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10 in 96/11), 27. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS,
št. 90/02, 19/09 in 54/10) ter 7. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10)
je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne 19. 12.
2013 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest
in o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja javnih
površin v Občini Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v
Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03 in 95/09), in sicer tako,
da se črta prva alineja 2. točke 2. člena in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– vzdrževanje-čiščenje in popravila javnih prometnih
površin (ulice, ki so kategorizirane v naselju Pivka; trgi, pločniki,
stopnišča in drugi peš prehodi);«.
2. člen
Črtata se prva in druga alineja prvega odstavka 3. člena
in nadomestita z besedilom, ki se glasi:
»– za koncesijo pod 1. točko 2. člena tega odloka: za
kategorizirane občinske ceste v Občini Pivka, za katere je bilo
pridobljeno soglasje DRSC h kategorizaciji, kot so določene v
Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni
list RS, št. 81/11), razen kategoriziranih cest v naselju Pivka,
– za koncesijo pod 2. točko 2. člena tega odloka za območje naselja Pivka ter za pločnike in za avtobusna postajališča
v vseh naseljih Občine Pivka.«.
3. člen
Besedilu 16. člena se doda tretji odstavek:
»Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih Občine Pivka, določbah javnega razpisa in razpisne dokumentacije.«.
4. člen
Črta se besedilo 18. člena in nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka
na naslov koncedenta prispela vsaj ena veljavna ponudba.
Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh pogojev iz razpisne
dokumentacije.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
Občina Pivka si pridržuje pravico, da na javnem razpisu
ne izbere nobenega ponudnika.«.
5. člen
Črta se besedilo 19. člena in nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Merila za izbor koncesionarja se določi v razpisni dokumentaciji.«.
6. člen
20. člen se črta.
7. člen
21. člen se črta.
8. člen
Drugi odstavek 22. člena se črta.
9. člen
Črta se besedilo 23. člena in nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Koncesionarji lahko predlagajo podaljšanje koncesijske
pogodbe tri mesece pred prenehanjem veljavnosti koncesijske
pogodbe.

Stran

230 /

Št.

3 / 10. 1. 2014

Koncesija se lahko podaljša z aneksom h koncesijski
pogodbi, če koncesionar dokaže, da izpolnjuje vse pogoje in
obveznosti iz tega odloka, vendar ne več kot za polovico dobe
za katero je bila sklenjena pogodba.«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2013
Pivka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

53.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih funkcionarjev, članov
delovnih teles Občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10
in 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314,
105/12, 8/13, 25/13 – Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13,
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 –
ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C),
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list
RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US,
50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11
– ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27 in 40/12 – ZUJF,
104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A), Odloka o plačah
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US, 1/07 –
Odl. US in 57/07 – ZSPJS-G) in Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 19. 12. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles
Občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/08, 107/11 in 52/12), in sicer tako,
da se glasi:
»Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila sejnine za
udeležbo na seji, in sicer za redne in izredne seje. Sejnina znaša
316,00 EUR bruto, udeležba na korespondenčni seji občinskega
sveta pa 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda
na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in
sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen pravilnika, in sicer tako, da
se številka 72,00 EUR nadomesti s številko 68,00 EUR, številka
58,00 EUR se nadomesti s številko 55,00 EUR in številka 36,00
EUR se nadomesti s številko 34,00 EUR. Besedilo se dopolni
tako, da se na koncu odstavka doda nov stavek: »Sejnina
vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«
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3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen pravilnika, in sicer tako, da
se številka 67,00 EUR nadomesti s številko 64,00 EUR, številka 135,00 EUR se nadomesti s številko 128,00 EUR, številka
90,00 EUR se nadomesti s številko 85,00 EUR, številka 9,00
EUR se nadomesti s številko 8,00 EUR in številka 67,00 EUR
se nadomesti s številko 64,00 EUR. Besedilo se dopolni tako,
da se četrtemu odstavku doda nov stavek: »Sejnina vključuje
tudi stroške prihoda na sejo.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen pravilnika, in sicer tako,
da se številka 36,00 EUR nadomesti s številko 34,00 EUR in
številka 72,00 EUR se nadomesti s številko 68,00 EUR. Besedilo se dopolni tako, da se na koncu odstavka doda nov stavek:
»Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2013
Pivka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

SLOVENSKE KONJICE
54.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN
stanovanjska soseska ob Mizarski cesti –
zmanjšanje območja VK

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
27. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska
soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje
območja VK
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Za območje obravnave je izdelan Zazidalni načrt ob
Mizarski ulici s spremembami in dopolnitvami (Razvojni center Celje TOZD Planiranje, št. proj. 23/86, Uradni list SRS,
št. 40/86 in Uradni list RS, št. 8/91).
(2) Opredeljeno območje vinske kleti je spremenilo namembnost in lastnika. Območje ne služi več prvotnemu namenu in zaradi tega je predlagano zmanjšanje funkcionalnega
zemljišča k obstoječemu objektu vinske kleti in sprememba v
stanovanjsko območje.
(3) S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo posamezna določila Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list
SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 8/91).
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2. člen
Doda se 1.b člen, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica s
številko elaborata 07/03-ZN/SP v juliju 2013, so sestavni del
odloka in vsebuje:
A) Tekstualni del
B) Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja
C) Grafične priloge.«
II. OBMOČJE UREJANJA, SEZNAM PARCEL IN POVRŠINE
3. člen
Doda se 2.b člen, ki se glasi:
»Območje obravnave sprememb in dopolnitev Odloka
o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob
Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK se nanaša na območje parc. št. 928/7, 926/2, 928/10, 926/3, 928/8 in 928/9 k.o.
Slovenske Konjice.
Površina ureditvenega območja meri 1404 m2.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se za prvo alinejo vstavi
nova alineja, ki se glasi:
– območje za stanovanjsko gradnjo se poveča za 1404 m2
in tretja alineja se spremeni in nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
– območje vinske kleti se zmanjša na površino
0,48 ha – 0,1404 ha = 0,3396 ha = 3396 m2.
IV. URBANISTIČNA ARHITEKTONSKA ZASNOVA,
GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
5. člen
Doda se novi 5.c člen, ki se glasi:
»Na povečanem območju stanovanjske pozidave zaradi
zmanjšanega območja vinske kleti je predvidena gradnja enega
dvojčka, ene enostanovanjske stavbe in enostavnih objektov
kot funkcionalna dopolnitev obstoječe stanovanjske stavbe na
vzhodni strani območja.
1. Dvojček (objekt 1) leži na parceli št. 928/7, 926/2 in
928/10 k.o. Slovenske Konjice, orientiran kot sosednji objekti
in vzporeden parcelnim mejam. Odmiki od sosedov so min.
4 m, od ceste min. 2.60 m. Maksimalna pozidanost parcele je
40 % (FZ = 0.4).
Tloris je pravokotnik največjih mer 11.50 m x 18.90 m, z
možnostjo nadkritja terase.
Kota pritličja ± 0.00 = 340.50 m ± 0.5 m je umeščena na
nivo Kletne ulice, etažnost je delno vkopana klet in pritličje.
Objekt je nad pritličjem pokrit s streho v kombinaciji simetričnih
dvokapnic s slemenom vzporednim plastnicam in vložki ravne
strehe.
Naklon strešine dvojne dvokapnice bo 300 kot na sosednjih objektih, višina slemena je max. 4.30 m nad koto pritličja
in ne sme presegati linije, ki jo določajo slemena sosednjih hiš.
Na nadstrešku je strešina v ravnini.
Vhod v objekt bo iz zahodne in vzhodne smeri. Dovoza do
objekta bosta dva iz južne smeri iz Kletne ulice.
2. Enostanovanjska stavba (objekt 2) leži na parceli
št. 928/8 in 926/3 k.o. Slovenske Konjice, usmeritev je kot
pri objektih v Gubčevi ulici. Odmik od meje s sosedom 928/9
k.o. Slovenske Konjice je 5 m, odmik od meje s cesto na severni strani je >4 m, odmik na severno parcelno mejo je 7 m pri
maksimalni 40 % pozidanosti parcele.
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Tlorisni gabarit objekta je pravokotnik 7 m x 15 m ± 1.0 m.
Kota pritličja ±0.00 = 338.75–339.00 m ± 0.5 m je na
nivoju objektov v Gubčevi ulici.
Etažnost je vkopana klet in pritličje.
Naklon strešine dvojne dvokapnice bo 300 kot na sosednjih objektih, višina slemena +5.25 m ±0.5 m, sleme je vzporedno ulici in plastnicam terena, kot pri sosednjih objektih. Na
nadstrešku je lahko strešina enokapna in v ravnini.
Dovoz do objekta bo iz severne smeri iz Gubčeve ulice.
3. Nezahtevni ali enostavni objekt – objekt 3 – (garaža,
nadstrešek, uta, lopa).
V severnem delu ob cesti na parceli št. 928/9 k.o. Slovenske Konjice je predvidena gradnja nadstreška ali garaže,
z odmikom od meje s sosedom 928/8 k.o. Slovenske Konjice
1.5 m, odmik od meje s cesto parc. št. 921/8 k.o. Slovenske
Konjice na severni strani je min. 4 m. Na južnem delu območja
je predvidena lopa ali uta kot enostavni objekt. Skupna površina vseh objektov na parceli ne sme presegati maksimalnega
faktorja pozidanosti 40 %.
Garaža ali nadstrešek sta višinsko umeščena na nivo kleti
objektov v Gubčevi ulici. Lopa ali uta v južnem delu parcele se
višinsko prilagodi nivoju terena.
Na nezahtevnih ali enostavnih objektih je streha ravna ali
dvokapnica z naklonom kot na sosednjih objektih.
Dovoz do objekta garaža ali nadstrešek bo iz severne
smeri iz Gubčeve ulice, kjer se uredi novi cestni priključek.«
V. PROMETNA UREDITEV
6. člen
Doda se 6.b člen, ki se glasi:
»(1) Prometno se bo območje vzhodno ob stari vinski
kleti napajalo iz dveh smeri. Mimo parcel potekata severno in
južno javni poti. Izdelajo se novi cestni priključki na javno pot,
situacijsko in višinsko prilagojeni občinski cesti, njenim spremljajočim objektom in prometnicam ter komunalni, energetski
in telekomunikacijski infrastrukturi. Os priključevanja je pod
kotom 900 ± 150, cestni priključek je širine 3–5 m, z vzdolžnim
naklonom <4 % na dolžini 5 m od roba javne poti.
(2) Objekt 1 se bo priključeval na južno Kletno ulico z dvema
cestnima priključkoma širine 3.0 m iz južne smeri. Objekt 2 in 3 se
bosta priključevala na severni strani na Gubčevo ulico. Parkiranje
osebnih avtomobilov pri enostanovanjski stavbi in dvojčku bo
urejeno na lastnih parcelah v okviru funkcionalnega zemljišča, v
garaži v objektu ali izven objektov pod nadstrešnicami.«
VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
7. člen
Doda se 6.c člen, ki se glasi:
»Vodovod
Oskrbovanje stanovanjskih objektov 1 in 2 s pitno vodo
iz javnega vodovoda bo preko novega vodovodnega priključka
DN 100, ki poteka po 925/8 k.o. Slovenske Konjice, iz obstoječega zapirača s koordinatami Y=533259, X=132049.
Vodomer se vgradi v tipski vodomerni jašek zaščiten proti
zmrzali, ki leži na zelenici na zemljišču v lasti investitorja, za
vsako stanovanjsko enoto posebej.«
8. člen
Doda se 6.č člen, ki se glasi:
»Kanalizacija
Za odvod odpadnih sanitarnih in padavinskih vod izgradi
investitor sanitarni in meteorni kanal ustreznih dimenzij, ki
se predata v upravljanje izvajalcu javne službe. Kanala se
priključite na bodočo komunalno ureditev območja skladno z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah delov ZN ob Mizarski
cesti – za skupino investitorjev, štev. proj. 19/02-SP/ZN (Uradni
list RS, št. 54/04).
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Stanovanjska objekta 1 in 2 se priključita na novo sanitarno in meteorno kanalizacijo preko hišnih priključkov, pod pogoji
in z nadzorom upravljavca javne službe.
Za prehodno obdobje do izgradnje CČN Slovenske Konjice, bo potrebno zgraditi malo CČN do 50 PE ali nepretočno
greznico za vsak objekt posebej. Takoj ko bo CČN začela
obratovati, pa se bo potrebno priključiti na javni kanalizacijski
sitem in lastne objekte izločiti iz obratovanja.«
9. člen
Doda se 6.d člen, ki se glasi:
»Elektrika
Za napajanje predvidenih objektov 1 in 2 bo potrebna
izvedba NN priključka iz zahodne smeri iz TP (t-337) Slovenske Konjice – Milenkova, kjer je možna priključitev na novo
omrežje, predvideno za gradnjo večstanovanjskih hiš (območje
ZM Mizarska za skupino investitorjev), za katerega del je že
pridobljeno gradbeno dovoljenje.«
10. člen
Doda se 6.e člen, ki se glasi:
»Plinovod
V območju ZN je delno že zgrajeno plinovodno omrežje
zemeljskega plina, katerega koncesionar za distribucijo, izgradnjo upravljanje in vzdrževanje je PETROL d.d..
Vsi novi objekti naj se priključijo na omrežje zemeljskega
plina. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo
tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.
Kot energent za ogrevanje je možno uporabiti tudi drugo
vrsto obnovljivega vira energije.«
VII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Predlog sprememb in dopolnitev ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK je stalno na
vpogled na Občini Slovenske Konjice.
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SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1.
S tem sklepom se na nepremičninah:
Šifra k.o.
282
283
283
288
288

Katastrska
občina
Savci
Tomaž
Tomaž
Koračice
Koračice

Parcelna
številka
244
61/2
61/1
352/1
352/6

288

Koračice

366/2

Št. 3502-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

SVETI TOMAŽ
55.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 111/05 Odl. US:
U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34,
57/12) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 23. člena
Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož,
št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 23. redni seji
dne 30. 12. 2013 sprejel

parkirišče
igrišče
igrišče
pokopališče
poslovna stavba,
dvorišče – del
pokopališča
Poslovna stavba,
dvorišče – mrliška
vežica

vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava
Občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2013 01/MC
Sveti Tomaž, dne 30. decembra 2013
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

12. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska
služba.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Vrsta rabe ali objekt

ŠMARTNO PRI LITIJI
56.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje peskokopa Vetrnik

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 21. redni seji dne
19. 12. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje peskokopa Vetrnik
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13; v nadaljnjem besedilu: OPN)
sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje površinskega kopa za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v
peskokopu Vetrnik (v nadaljevanju: OPPN).
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(2) V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji
je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno pridobivanju
mineralnih surovin. Za posamezna zemljišča je bil že sprejet
Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik
(Uradni list RS, št. 51/04), vendar so zaloge tehničnega kamna
– dolomita na območju obstoječega lokacijskega načrta že v
večini izkoriščene. Koncept načrtovane širitve pridobivalnega
prostora je zasnovan tako, da se smiselno zaokrožuje obstoječe območje za pridobivanje mineralnih surovin.
(3) OPPN je izdelal Acer Novo mesto d.o.o., pod
št. S-7/2012.
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta
v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del odloka OPPN vsebuje:
– uvodne določbe,
– ureditveno območje,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznosti
priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave
in varstvo kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za
izvajanje OPPN,
– prehodne in končne določbe.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN
in vsebuje:
1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (M 1:5.000)
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
(M 1:2.000)
3. Prikaz vplivov in povezav v širšem prostoru ter ostalih
potrebnih ureditev (M 1:5.000)
4. Ureditvena situacija s prikazom omrežja gospodarske
javne infrastrukture (M 1:2.000)
5. Značilni prerezi območja (M 1:2.000).
3. člen
(priloge OPPN)
(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine
Šmartno pri Litiji
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so
elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Občine
Šmartno pri Litiji.
2. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(območje OPPN)
(1) Obstoječe območje peskokopa Vetrnik je na južnem
robu Občine Šmartno pri Litiji, na meji z Občino Ivančna Gorica.
Ureditveno območje OPPN je južno od vasi Ježce in potoka
Ješka, delno na območju obstoječega peskokopa, delno na
gozdnem pobočju s severno orientacijo.
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(2) Obsega parcele št.: 370, 369, 367/2, 368, 367/3,
320/9, 320/10, 371/5, 371/1 – del, vse k.o. Ježni vrh, površina
območja OPPN je cca 6,2 ha.
3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Na območju OPPN se načrtujejo ureditve:
– postavitev kontejnerja za upravni prostor, sanitarni kontejner ter manjše skladišče za rezervne dele in ročno delovno
opremo,
– ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev in za
pretakanje goriva z lovilcem olj,
– ureditev kamionske tehtnice,
– postavitev mobilne mešalnice asfaltov,
– območje za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov,
– gradnje objektov komunalne infrastrukture,
– ureditev obstoječega priključka na lokalno cesto,
– ureditev etaž v peskokopu,
– zasaditve grmovne in drevesne vegetacije ter zatravitve.
(2) Eksploatacija tehničnega kamna – dolomita bo pri
proizvodnji med 50.000 m3 do 100.000 m3 v raščenem stanju
letno možna okoli 10–20 let.
6. člen
(dopustni objekti)
(1) Dopustne so nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, parkirišč in manipulativnih površin.
(2) V skladu s predpisi o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje so dopustni:
– gradbeno-inženirski objekti,
– manj zahtevni objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim,
– nezahtevni in enostavni objekti.
7. člen
(dopustna dela in gradnje)
Dopustna je postavitev stalne delovne opreme in mobilne
opreme za pridelavo mineralne surovine in postavitev mobilne
mešalnice asfaltov ter opreme za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN so na podlagi predpisa o standardni
klasifikaciji dejavnosti dovoljene vrste dejavnosti:
– gozdarstvo;
– rudarstvo (od tega pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo);
– predelovalne dejavnosti (od tega proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov);
– trgovina (povezana z dopustnimi dejavnostmi).
9. člen
(ureditve na osnovnem platoju – 352 m.n.v.)
(1) Na osnovnem platoju peskokopa z nadmorsko višino
352 m se postavijo začasni, mobilni (premični) objekti, stroji
(naprave), namenjeni za poslovanje peskokopa in proizvodnjo
v njem. Na platoju so dovoljeni:
– postavitev pomožnega objekta v obliki kontejnerja s
tlorisnim gabaritom 6,00 m x 2,50 m. Višina kontejnerja je
2,5 m. Objekt je enostavne pravokotne oblike v svetli kovinski
nesvetleči barvi, streha je ravna;
– ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev in pretakanje goriva;
– preureditev vhoda, postavitev zapornice in ureditev
bazena za pranje gum;
– ureditev kamionske tehtnice;
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– ureditev mobilne mešalnice asfaltov s kapaciteto do
25.000 ton letno;
– zbiranje in predelava gradbenih odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
(2) Natančno lokacijo premičnih naprav in strojev (mobilni
drobilnik, sejalna naprava, mobilna mešalnica, elektronska kamionska tehtnica ipd.) določi tehnični vodja peskokopa glede
na potrebe in možnosti.
10. člen
(ureditve območja odkopavanja – delovne etaže)
(1) Tehnične podrobnosti pridobivanja materiala iz peskokopa se prikažejo v rudarskem projektu za izvedbo del, v
katerem se upoštevajo tehnični in varstveni normativi, normativi
za varstvo okolja ter določila tega OPPN.
(2) Pri ureditvi dostopnih poti se v čim večji meri izkoristijo
obstoječe dostopne poti. Dostopna pot proti vrhu peskokopa je
urejena po vzhodnem robu parcele 369 do nivoja predvidene
druge etaže E 388 kot kamionska pot, dalje pa kot zasilna pot
za dovoz vrtalne opreme in opreme za prerivanje materiala
ter za odstranjevanje zemlje in humusa na zadnjo etažo obstoječega peskokopa, ki je že v fazi sanacije. Na nivoju druge
etaže, do koder je že urejena kamionska pot, se po etaži uredi
transportna pot za potrebe širitve v zahodnem delu.
(3) Druga dostopna pot na nivo druge etaže E 388 se
uredi kot nadomestna obstoječa transportna pot na etaže in se
uredi sočasno z začetkom izkoriščanja vzhodnega dela širitve
ob ustreznem odmiku od meje po vzhodnem robu parcele 370.
Dostopne poti na etaže in eventualne medetaže se uredijo kot
odcepi od glavne dostopne poti, ki vodi do vrha peskokopa.
Etažne ceste potekajo po etažah, izvedejo se kot enosmerne »buldožerske« poti, ki so namenjene za prevoz s težko
mehanizacijo. Poti se izdelajo z naklonom do 20 % (približno
12º oziroma približno 1:5). Izjemoma, če ni druge možnosti, je
naklon krajših poti lahko tudi večji, vendar praviloma ne več kot
30 %. Širina poti je najmanj 4 m, od tega na čvrstem raščenem
terenu (v zaseku) najmanj 3 m. Uredi se odvajanje padavinske
vode ter zaščita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa delovnega
stroja ali vozila. Zaščita se praviloma uredi iz zemeljskega
nasipa višine najmanj 1 m.
(4) Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek
po predhodnem evidentiranju pooblaščenega delavca pristojne
službe za upravljanje z gozdovi. V celoti se posek gozda izvede
na površini cca 4 ha. Golosek se praviloma opravi na celotni
površini, ki je določena z letnimi načrti napredovanja rudarskih
del določenega dela pridobivalnega prostora. Posek se izvede
v primernem času izven vegetacijske sezone, drevje in podrast
pa se odstranita iz peskokopa. Posek se opravi v etapah, skladno z letnimi načrti napredovanja čela peskokopa ter skladno z
lokacijskimi pogoji. Med izvajanjem poseke se zavaruje gozdni
rob, korenine robnih dreves se ne smejo poškodovati. Gozdni
rob se izdela v trikotnem profilu, tako da znaša širina varovalnega roba najmanj eno višino dreves. V tem pasu se visoko
drevje odstrani, podrastje pa se pusti.
(5) Odstranjevanje humusnega pokrova (okoli 13.000 m3
humusnega materiala v raščenem stanju) se opravi na celotni površini izkrčenega prostora. Humus se odrine na robove
pridobivalnega prostora ali odkopa s površine cca 4 ha. Deponirani humusni material se uporabi za sprotno sanacijo in
rekultivacijo izkoriščenih in saniranih delov etaž peskokopa.
S humusom se ravna skrbno, da se ohrani njegova biološka
aktivnost. Deponira se v kupih, ki ne presegajo višine 3–4 m, z
nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter
obvezno se zatravijo površine s travnimi mešanicami in deteljo.
Predvideva se, da bo humus odstranjen s površine približno
4,00 ha, kar znese skupaj okoli 13.000 m3 humusnega materiala v raščenem stanju.
(6) Odkopavanje se opravlja na delovnih etažah peskokopa. Delovna širina etažnih ravnin je 10 m, končna širina delovnih etaž je 8 m. Kjer se predvideva prerivanje oziroma premet
materiala z etaž, se delovna širina etažnih ravnin minimalizira
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na najmanj 5 m. Delovne etaže se izvedejo v višini 18 m. Pri
formiranju etaž se izdelajo tudi medetaže polovične višine
približno 9 m, kar omogoča zagotavljanje potresne varnosti
pri razstreljevalnih delih. Ta delitev etaže po višini je lahko le
začasna, lahko pa se v zaključni fazi etaže na ta način oblikuje
sanacijska etaža. Pridobivanje na medetaži je enako kot na
etaži, le da se pri medetaži pušča končna polica v širini med
4–5 m. Kote etažnih ravnin so le približne in se lahko od dejanskih razlikujejo tudi meter ali dva. Etažne ravnine se uredijo v
rahlem vzponu 0,5–1 % proti zahodu, tako da je končna kota
etažne ravnine za okoli 2 m višja od začetne kote.
(7) Končne etaže se na osrednjem, južnem delu uredijo v
višini 18 m in so na višinah:
– osnovni plato na koti okoli + 352 m označen z E 352,
– prva etaža na koti okoli + 370 m označena z E 370,
– druga etaža na koti + 388 m označena z E 388,
– tretja etaža na koti + 406 m označena z E 406.
(8) Končne etaže se na zahodni strani uredijo v višini 9 m
in so na višinah:
– osnovni plato na koti okoli + 352 m označen z E 352,
– prva etaža na koti okoli + 361 m označena z E 361,
– druga etaža na koti + 370 m označena z E 370,
– tretja etaža na koti + 379 m označena z E 379,
– četrta etaža na koti okoli + 388 m označena z E 388,
– peta etaža na koti + 397 m označena z E 397,
– šesta etaža na koti + 406 m označena z E 406,
– sedma etaža na koti + 415 označena z E 415.
(9) Končne etaže se na vzhodni strani uredijo v višini 9 m
in so na višinah:
– osnovni plato na koti okoli + 352 m označen z E 352,
– prva etaža na koti okoli + 361 m označena z E 361,
– druga etaža na koti + 370 m označena z E 370,
– tretja etaža na koti + 379 m označena z E 379.
(10) Drobljenje kamnitega materiala – pridobivanje v ležišču se lahko opravlja z vrtanjem minskih vrtin in miniranjem
ali z mehaničnim drobljenjem z buldožerjem, s hidravličnim
bagrom z riperjem ali razbijalnim kladivom, rezkanjem s posebnimi napravami in podobno, (če to dovoljujejo geomehanske
lastnosti materiala, prostor in cena). Dovoljena je tudi kombinacija različnih metod.
(11) Vrtanje minskih vrtin se opravlja z metodami vrtanja
vrtin srednjega premera (Ø 76 mm ali več) s kombinacijo horizontalnih in vertikalnih vrtin in usmerjenim miniranjem z uporabo
milisekundne tehnike razstreljevanja in uporabo sodobne – varne vrste razstrelilnih sredstev. Pri vrtanju minskih vrtin je potrebno izbrati geometrijo vrtanja, ki zagotavlja najmanjše neželene
efekte pri miniranju in zadovoljiv izkoristek energije razstreliva.
Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu.
(12) Razstreljevanje se opravlja skladno z Načrtom miniranja in z uporabo milisekundne tehnike razstreljevanja ter
varne vrste razstrelilnih sredstev. Pri razstreljevanju se omeji
in točno določi način razstreljevanja, količina razstreliva na
milisekundni interval in druge parametre in postopke za zagotovitev zadostnega drobljenja in varnosti okolice pred neželenimi
učinki razstreljevanja. Uporabi se najstrožje kriterije – norme
za varnost pred razmetom, zračnim udarnim valom in potresi.
Uporabi se milisekundni način injiciranja posameznih minskih
vrtin. Količina razstreliva, ki ga je dovoljeno injicirati v milisekundnem intervalu, lahko znaša največ 80 kg.
(13) Čiščenje delovnih etaž se vrši s prerivanjem in premetavanjem materiala od zgoraj navzdol, lahko preko več etaž
skupaj, praviloma le enkrat. Dopustno je uporabiti gravitacijski
transport.
(14) Nakladanje se praviloma izvaja na osnovnem platoju
E 352, oziroma na etažah. Naklada se z nakladalnikom ali
bagrom na kamion, s katerim se material odvaža na mesto predelave ali uporabe. Za pokritje potreb se zagotavlja ustrezno
kapaciteto nakladanja in število vozil. Dinamika je odvisna od
potreb tržišča in se temu prilagaja. Odvoz poteka z osnovnega
platoja peskokopa preko cestnega priključka na javno asfaltirano cesto in dalje do mesta uporabe.

Uradni list Republike Slovenije
(15) Predelava materiala se sestoji iz dodatnega drobljenja in sejanja na frakcije, ki so potrebne za betone, malte, tampone in podobno. Drobljenje in sejanje se izvaja na mobilnih
napravah znotraj območja peskokopa. Vse naprave morajo
ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim standardom.
11. člen
(sanacija in rekultivacija)
(1) Sanacija peskokopa se izvaja sproti oziroma takoj po
izkoriščeni posamezni etaži. Izvaja se lahko z razpolovitvijo
etaž, izravnavo površin, zaokrožitvijo robov in zaokrožitev prehodov med obstoječim in novim reliefom, z omiljenjem štrlečih
predelov, z ublažitvijo naklonov končnih brežin, z delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih
površin, z oblikovanjem brežin in zatravitvijo, z zasaditvijo ter
ureditvijo površinskega odtoka.
(2) Izkoriščanje peskokopa se začne z eksploatacijo zgornje etaže, in sicer na celotnem območju peskokopa, ter se nadaljuje z izkoriščanjem etaž navzdol. Po končani eksploataciji
se na vsaki etaži, začenši od zgoraj navzdol, izvede sanacija.
Osnovni plato se sanira nazadnje, ko na njem ne bo več nobenih dejavnosti. Sanacija se izvede s poravnavo reliefa, z
nasutjem zemlje in humusa ter z zasaditvijo.
(3) Po končanem izkoriščanju se etaže višine 18 m in
širine 8 m na vzhodnem in zahodnem delu peskokopa razdelijo
na manjše etaže višine 9 m in širine 4 m. V osrednjem delu peskokopa (kjer izkoriščanje poteka že v obstoječem peskokopu)
so končne etaže visoke 18 m in široke 4 m.
(4) Prehodi brežin v raščen obstoječ teren so postopni,
zaokroženi. Dovoljeno je delno zasipavanje peskokopa s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz peskokopa.
(5) Površina etažne ravnine se prekrije s 40 cm debelo
plastjo humusa in odkrivke. Površine se takoj zatravijo in zasadijo. Sadilne jame se zapolnijo s humusom, v katere se zasadijo sadike avtohtone drevnine. Zasaditev se izvede s saditvijo
manjših sadik avtohtone grmovne in drevesne vegetacije. Za
grmovne vrste se sadi Rosa canina, Rubus idaeus, Ligustrum
vulgare, Eupnymus europea, Viburnum opulus, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Salix caprea, za drevesa pa Fagus
sylvatica, Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Populus tremula, Sorbus torminalis.
Sadike se zasadi v nepravilnih gručah, mešano grmovne in
drevesne vrste. Šipek (Rosa canina) in malinjak (Rubus idaeus) se kot prevešavi vrsti sadita na robu teras, sadike dreves
pa bolj zadaj ob steni. Zatravitev se izvede s travno mešanico
in z dodajanjem semena detelje (Medicago sativa – lucerna,
Trifolium pratense – črna detelja), ki izboljša tla.
(6) Rekultivacija brežin se izvede z zatravitvijo in zasaditvijo z avtohtonimi hitro rastočimi plezalkami, kot so Clematis
vitalba – srobot, Rubus idaeus – malinjak, Rosa canina – šipek.
(7) Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se
najprej poravna relief z nasipanjem materiala iz peskokopa
oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje,
čez to plast pa se razprostre plast humusa debeline 20 cm. Sledi zatravitev s travno mešanico za sončne lege. Ob steni prve
etaže se na osnovnem platoju zasadijo grmovnice in drevesa,
ki zmanjšujejo vizualno izpostavljenost peskokopa.
(8) V severozahodnem vogalu peskokopa se izvede gosta
zasaditev drevesnih in grmovnih vrst vegetacije.
(9) Izdela se projekt sanacije, na katerega se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.
4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Ohranja se obstoječi dostop z lokalne ceste LC426113
(Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica). Vhod in dostop v peskokop
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je en sam in se izvede v širini najmanj 6,0 m. Priključek in dostop do varovalne zapornice peskokopa se asfaltirata.
13. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Vodovodno omrežje: sanitarna voda za potrebe delavcev se uporablja iz cistern za vodo, kapacitete do 50 l. Pitna
voda za delavce se prinaša kot ustekleničena ali v plastenkah,
v količinah za tedensko porabo. V dolgotrajnem sušnem obdobju in v primeru vetrovnega vremena je treba vozne površine,
deponije materialov ter naložene kamione vlažiti.
(2) Odpadne vode: padavinske vode, ki ne pronicajo v
dolomit, se delno zadržijo na etažah, sicer pa se ob večjih
nalivih scejajo po pobočju preko etaž. Osnovni plato E 352
ima za lažje odvodnjavanje rahli vzpon proti severovzhodu, in
sicer 0,5–1 %. Na skrajnem zahodnem delu osnovnega platoja
se v ta namen uredi večji usedalnik, ki zadržuje drobne frakcije. Iz njega voda pronica v hribino. Dovoljena je tudi ureditev
ustrezne ponikalnice, ki jo je treba redno čistiti, še posebno pa
po vsakem večjem deževju. Za sanitarne potrebe delavcev se
uporabljajo kemična stranišča z občasnim praznjenjem.
(3) Hidrantno omrežje: na območju OPPN ni potrebe po
postavitvi hidrantnega omrežja.
(4) Elektroenergetsko omrežje: za elektroenergetsko
oskrbo območja je že pripravljena projektna dokumentacija za
NN priključek. Trasa kabelske kanalizacije poteka od transformatorske postaje Ježce do meje območja OPPN. Na območju
OPPN se izvede tricevna kabelska kanalizacija stigmafleks
3 x Ø110, ki se zaključi s prostostoječo kabelsko omarico na
območju vhoda v peskokop.
(5) Telekomunikacijsko omrežje: objekti v peskokopu ne
bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje. Na območju
OPPN je obstoječi prostozračni vod, ki se ohranja in ni tangiran
s predvidenimi prostorskimi ureditvami.
(6) Zbiranje in odstranjevanje odpadkov: komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku z občasnim odvozom na komunalno deponijo. Kartonska embalaža, ki ostane pri razstreljevanju, se vrača prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna
olja, masti in ostali odpadki, opredeljeni kot nevarni odpadek,
investitor posebej zbira in oddaja organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za nevarne odpadke
se namestita dva zabojnika, in sicer zabojnik za čistilne krpe,
filtrirna in zaščitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno embalažo.
Kontaminirani material (zemljina) se zbira v posebnih sodih na
ločeni lokaciji in se oddaja organizacijam, ki so pooblaščene za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) Predvidi se ustrezno odvajanje in prečiščenje odpadne
padavinske vode (usedalnik in standardizirani lovilec olj). S
prostorskimi ureditvami se ne posega na območje vodotoka
v bližini OPPN. Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe
izkoriščanja postavljene provizorije in vse ostanke začasnih
deponij.
(2) Nevarnost razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja,
ki se izcejajo, se do predaje pooblaščeni organizaciji lovijo v
posebno posodo, preprečiti se mora spiranje zaradi padavin.
Dovoz in pretakanje goriva se opravlja na za to določenem
mestu, ploščad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom (lovilna skleda), urejen je lovilec olj, zaradi preprečitve razlivanja
in brez direktnega odtoka v tla. Prepovedana je menjava olja v
motorjih in drugih napravah izven za to določenega prostora,
olja je prepovedano spuščati v tla. Olja se zbirajo in oddajajo
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pooblaščenemu zbiralcu. Vsa delovna oprema in delovni stroji
morajo biti tehnično brezhibni (ne smejo puščati olja ali goriva),
brezhibnost se mora redno kontrolirati skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme.
Skladiščenje goriva in maziva ter hranjenje kemičnih in drugih
sredstev v peskokopu je dovoljeno v manjših količinah, v skladu
s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.
(3) Nevarnost zaradi razstreljevanja: poškodovane razstrelilne naboje ali naboje, pobrane iz zatajenih min, ni dovoljeno raztresati po materialu, uničevanje razstrelilnih nabojev je
možno le z eksplozijo po za to predpisanih postopkih.
(4) Splošni ukrepi: vsi zaposleni se poučijo o nevarnosti
izlitja naftnih derivatov in postopkih ravnanja v primeru tovrstne
nesreče (izkopi, absorpcijska sredstva). Potrebno je redno kontrolirati gradbeno mehanizacijo in čistiti usedalnik. Če v času
odkopa ali gradnje pride do razlitja olja ali goriva iz delovnega
stroja na nevodotesno utrjena tla, se kontaminirana zemljina
takoj odstrani s pomočjo ustreznih sredstev (npr. absorbentov),
ustrezno embalira (v sode) in preda pooblaščeni organizaciji za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.

(2) Prepovedano je zasipavanje in odlaganje materiala v
okoliške gozdove.
(3) Izdela se projekt sanacije in rekultivacije, ki mora imeti
določene roke za izvajanje posameznih faz.
(4) Dinamika del pri izkoriščanju mora biti tako usklajena,
da je obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatravitve in
zasaditve čim krajše. Gozdno drevje se lahko odstrani največ
8 mesecev pred začetkom eksploatacije.
(5) Po končani eksploataciji se tla za sanacijo pripravijo
v roku 6 mesecev.

15. člen
(varstvo zraka)
(1) Pred vožnjo po javnih cestah se očistijo kolesa tovornih vozil, da se blato ne raznaša po cestah in se s tem dodatno
ne praši ozračja. V času izvajanja del se bo onesnaženost
zraka povečala le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti
delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve
zraka s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na
dinamiko del je to onesnaževanje majhno. Določene količine
prahu nastajajo pri odkopavanju, premetavanju ter nakladanju
in vgrajevanju materiala. Zaradi naravne vlažnosti materiala so
te količine majhne in praktično zanemarljive.
(2) V primeru dolgotrajne suše in v primeru vetrovnega
vremena je treba vozne površine in deponije materialov vlažiti.
Glede na relativno majhne površine ni pričakovati pomembnejšega zapraševanja okolice.

21. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Nagib pobočja in terase se prilagodijo plastnicam
okoliškega terena, prehod brežin v obstoječi teren se oblikuje
zvezno, z zaokroženim reliefom.
(2) Etaže in osnovni plato se po končanem izkoriščanju
in ureditvi reliefa zasadijo z ustreznimi vrstami vegetacije. Pri
zasajanju nižjih etaž se uporabljajo avtohtone grmovne in drevesne vrste, pri zasajanju višjih etaž pa toploljubne drevesne
vrste in grmovne vrste. Zunanji rob teras se zasadi s plezalkami, kot so srobot, šipek, robida. Celotna površina se takoj po
končani ureditvi reliefa zatravi.
(3) Na severozahodni strani peskokopa se na območju
OPPN zasadi gosto avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost peskokopa in ohranja
krajinske značilnosti območja.

16. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem času od
7. do 18. ure. Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično
opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in
nadzorovani.
(2) Gozdno zemljišče v okolici peskokopa se uvrsti v
IV. območje varstva pred hrupom, okolico peskokopa oziroma
najbližje stanovanjske objekte pa v III. območje varstva pred
hrupom z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa Lnoč = 50 (dBA)
oziroma Ldvn = 60 (dBA).
(3) Glede na to, da se večina hrupnih dejavnosti opravlja
znotraj peskokopa, vpliv hrupa sega le od 50 m do 100 m izven
meja pridobivalnega prostora in ne doseže območja najbližje
kmetije, oziroma vplivi ne presegajo dopustnih vrednosti.
(4) Na območju OPPN bo v skladu z zakonom, ki ureja
rudarstvo, izvajan monitoring hrupa.
17. člen
(varstvo tal)
(1) Zagotavlja se gospodarno ravnanje s tlemi.
(2) Vsi viški rodovitnega dela tal z območja urejanja se
namenijo rekultivaciji v času sanacije tal, odstranjeni humus
se deponira in hrani v obliki etaž višine do 2,5 m z nabrazdano
površino in zatravitvijo s travnimi mešanicami in deteljo.
(3) Sanacija peskokopa in poraba rodovitnega dela tal se
izvaja sproti z eksploatacijo.
18. člen
(varstvo vegetacije)
(1) Pri širitvi peskokopa ni dovoljeno posegati v gozd
izven območja OPPN.

19. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN in v njegovem vplivnem območju ni
območij varovanja narave.
20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN in v njegovem vplivnem območju ni
objektov območij varovanja kulturne dediščine.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Potres: glede na predvidene globine vrtin in količine
uporabljenega razstreliva pričakovane hitrosti vibracije ne bodo
presežene dovoljene vrednosti potresa.
(2) Požar: požarno varstvo vseh objektov na območju
urejanja se uredi v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Prometni sistem cest omogoča dostop do peskokopa
in objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo
in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje
za varen umik ljudi in premoženja. Vsak delovni stroj ima v
svoji opremi zagotovljene gasilne aparate. V kontejnerjih so
nameščeni gasilni aparati.
(3) Obramba in zaščita: na območju OPPN niso potrebni
ukrepi s področja obrambe in zaščite.
(4) Poplave: na območju OPPN ni nevarnosti poplav. V
bližini peskokopa teče potok Ješka, ob katerem so redke poplave, vendar ne segajo na območje OPPN.
(5) Zaščita pri miniranju: pri razstreljevanju v peskokopih je
potrebno upoštevati veljavne predpise za tovrstna dela, navodila
proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev ter določila standardov za zagotovitev potresne varnosti pri razstreljevanju. Miniranje se izvaja na podlagi rudarskega projekta za izvajanje del.
(6) Skladno z določbami pravilnika o tehničnih normativih
se za vsako razstreljevanje izdela načrt miniranja, ki vsebuje:
– razpored in globino vrtin,
– način polnjenja minskih vrtin, količino razstreliva v vrtini
in na milisekundni interval ter skupno količino razstreliva v
minskem polju,
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– način injiciranja in aktiviranja,
– nevarne cone zaradi razstreljevanja (cone ogroženosti
zaradi razmeta, zračnega udara in potresa pri miniranju),
– varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti okolice,
– na skici minskega polja navedene razdalje in smer do
najbližjih objektov.
(7) Za vsako miniranje se določi odgovorni vodja, ki poskrbi za pravilno izvajanje del razstreljevanja po tehnični dokumentaciji in zakonskih predpisih, obveščenost okolice o razstreljevanju in ukrepih za varnost ter za namestitev stražarjev
za fizično zaščito ob miniranju. Za vsako miniranje mora biti ob
koncu sestavljen zapisnik, v katerem se ugotavlja uspešnost
miniranja, ustreznost varnostnih ukrepov ter posebnosti, ki
so se eventualno zgodile (škoda ali kak drugi nevaren pojav).
(8) Zaradi nevarnosti pred razmetom miniranega materiala mora biti v času miniranja – proženja minskega polja
zaprt promet po transportnih kamnolomskih poteh, stroji pa
umaknjeni na varno oddaljenost. Pri miniranju je potrebno
paziti, da odmet, oziroma razmet skal in drobirja ne poškoduje
vegetacije izven pridobivalnega prostora peskokopa. V ogroženem področju se morajo ljudje in mobilna oprema umakniti
s prostega izven ogroženega področja ali v varen zaklon. Za
varen zaklon se šteje vsak zidan objekt z AB ploščo oddaljen
od mesta miniranja najmanj 100 m.
(9) Za zagotavljanje varnosti pred zračnim udarom je treba z opustitvijo izvajanja razstreljevanja z detonacijsko vrvico s
tehničnimi ukrepi zmanjšati zvočni efekt miniranja na minimum.
Če se vrvica vseeno uporabi, se jo prekrije s plastjo peska.
(10) Za zagotavljanje varnosti pred strupenimi in dušljivimi
učinki miniranja je treba po vsakem miniranju počakati, da se
poleže prah in se razkadijo plini in šele potem izvršiti pregled
delovišča. Zaradi nevarnosti toplotnega učinka je treba neposredno okolico minskega polja očistiti ter odstraniti vse vnetljive
snovi (suho listje, suha trava, suhe veje, papir itd.).
7. NAČRT PARCELACIJE
23. člen
(načrt parcelacije)
Izvede se nova parcelacija, tako da se celotno območje
OPPN združi v eno parcelo.
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26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Pri širini in višinah delovnih in sanacijskih etaž je v
primeru pojava neugodnih geomehanskih razmer dovoljena
toleranca ± 2 m. S spremembo višine etaž se lahko spremeni
tudi naklon brežin.
(2) Kote etažnih ravni so le približne in se lahko zaradi tehnologije dejavnosti od predvidenih razlikujejo tudi meter ali dva.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(začasna namembnost zemljišč)
Zemljišča, ki ne bodo odkopana, se uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
28. člen
(hramba OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu
Občine Šmartno pri Litiji in sedežu Upravne enote Litija. V
primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Lokacijski
načrt za peskokop Vetrnik (Uradni list RS, št. 51/04).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-1/2012-58
Šmartno pri Litiji, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
24. člen
(etapnost gradnje)
Na območju OPPN se izkop izvaja po zaporedju, ki bo
določen v izvedbenemu načrtu.
25. člen
(obveznosti investitorja)
(1) Pri miniranju se zagotovi varnost vseh objektov v neposredni bližini območja peskokopa.
(2) Pred eksploatacijo investitor opravi geološke raziskave terena na območju, kjer še niso bile narejene, in upošteva
rezultate le-teh. Med potekom eksploatacije in po njej se območje peskokopa sanira.
(3) Ob odkopu materiala na robovih peskokopa izvajalec
zavaruje gozdni rob z ureditvijo brežine in postavitvijo zaščitne
ograje.
(4) Izvajalec uredi začasno deponijo odkopanega humusa
in predvidi deponijo za odlaganje eventualno onesnaženega
materiala.
(5) Pred začetkom poseka dreves investitor ali izvajalec
del o tem obvesti pristojni zavod za gozdove, ki označi drevje
za krčitev.
(6) Investitor ali izvajalec del pri sanaciji in rekultivaciji
omogoči strokovni nadzor pristojnega zavoda za gozdove.
(7) Občasne oziroma periodične meritve hrupa ob obratovanju vse razpoložljive mehanizacije v peskokopu bodo izvedene glede na veljavno rudarsko in okoljsko zakonodajo.

ZAGORJE OB SAVI
57.

Tehnični pravilnik o objektih in napravah
za odvajanje in čiščenje odpadnih
in padavinskih voda

Na podlagi 1. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 111/13), 16. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12
in 19/13) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne
19. 12. 2013 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje uporabe in obvezna uporaba drugih predpisov)
(1) S tem pravilnikom se urejata tehnična izvedba in uporaba objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in
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industrijskih odpadnih ter padavinskih vod na območju Občine
Zagorje ob Savi.
(2) Določila tega pravilnika se morajo upoštevati pri upravnih postopkih, načrtovanju, projektiranju, gradnji novih in rekonstrukciji obstoječih objektov, stavb ter naprav, komunalnem
opremljanju, upravljanju in uporabi kanalizacijskega sistema ter
tudi drugih komunalnih vodov, ki s svojim obstojem, delovanjem
ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na kanalizacijski
sistem.
(3) Poleg določil tega pravilnika je treba obvezno upoštevati tudi:
– vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za
tovrstno dejavnost,
– slovenske (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske (EN)
in mednarodne (ISO) standarde, ki so navedeni v posameznih
poglavjih tega pravilnika,
– organizacijske predpise in navodila za delo, ki so navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika.
2. člen
(opredelitev kanalizacijskih sistemov po namenu
in obsegu uporabe)
(1) Kanalizacijski sistemi so objekti, naprave in omrežja,
namenjeni zbiranju in odvajanju odpadnih in padavinskih vod z
določenega območja v naprave za čiščenje odpadnih voda ali
v naravni odvodnik padavinskih vod. Po namenu uporabe se
delijo na javne kanalizacijske sisteme in zasebne kanalizacijske
sisteme. Po namenu odvajanja je lahko kanalizacijski sistem
mešan, če se po kanalizacijskem sistemu odvajata odpadna in
padavinska voda skupaj, ter ločen, če se v kanalizacijski sistem
odvaja komunalna odpadna voda ločeno od padavinske vode,
ki se odvaja po posebni cevi v naravni odvodnik ali pa v ponik.
(2) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni
čistilni napravi.
(3) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne
vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
(4) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali
več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
3. člen
(sestavni deli kanalizacijskih sistemov)
Sestavni deli kanalizacijskih sistemov so:
– javno kanalizacijsko omrežje in objekti na omrežju (jaški, padavinski požiralniki, lovilci peska, lovilci lahkih tekočin,
lovilci maščob, lovilci olja, črpališča, razbremenilniki, združitveni objekti, zadrževalni bazeni, regulacijski objekti telemetrijske
postaje, nadzorni centri), ter objekti in naprave za čiščenje
odpadne vode (komunalne čistilne naprave, male komunalne
čistilne naprave od 50 do 2000 PE). Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode. So praviloma v lasti Občine Zagorje ob Savi, z
njimi pa upravlja izvajalec gospodarske javne službe odvajanja
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in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Zagorje ob Savi.
– zasebna kanalizacija, kanalizacijski priključki, obstoječe
greznice, male čistilne naprave do 50 PE(MKČN) in nepretočne greznice kot sestavni del objekta, so v lasti in upravljanju
uporabnika.
II. TEHNIČNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO
IN OBNOVO
4. člen
(zavezujoča osnovna izhodišča)
Kanalizacijski sistem mora biti projektiran in grajen tako,
da zagotavlja optimalno odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode ob najmanjših stroških izgradnje, vzdrževanja in
obratovanja. Pri načrtovanju, gradnji in obnovi kanalizacijskih
sistemov se mora zagotavljati zaščito zdravja ljudi in obratujočega osebja, zaščito odvodnika in čistilne naprave pred
hidravlično in okoljsko preobremenitvijo, zaščito podtalnice,
zagotovitev primerne zmogljivosti kanalizacije in naprav za
čiščenje, zagotovitev varnih delovnih pogojev, trajnost, pravilno
delovanje in vzdrževanje ter nadzorovanje, statično in dinamično nosilnost kanalizacije, vodotesnost, ter omejitev pogostosti
preplavitve na predpisano vrednost.
5. člen
(izbira vrste sistema)
Izbira vrste sistema za odvod komunalne odpadne in
padavinske vode po namenu odvajanja je odvisna od vrste
sistema, ki na določeni aglomeraciji že obstaja, od zmogljivosti in kakovosti naravnega odvodnika, vrste dotokov v sistem,
potrebe po čiščenju, topografije zemljišča, obstoječih čistilnih
naprav ter drugih lokalnih pogojev.
6. člen
(geomehanske raziskave)
V fazi projektiranja je potrebno z geomehanskimi raziskavami pridobiti podatke o obtežbah kanalov in objektov na njih,
nevarnosti drsin, posedanju, toku in gladini podtalnice, obremenitvah bližnjih objektov in cest, poprejšnji uporabi zemljišča
(vključujoč rudarstvo) ter na podlagi izsledkov določiti možnost
gradnje z alternativnimi vrstami gradnje, uporabe posameznih
vrst cevi, možnost uporabe peščene posteljice cevi ter načine
stabilizacije brežin jarkov in zasipa gradbenih jarkov. Od pristojnih vodnogospodarskih služb je potrebno pridobiti podatke
o nivojih in pogostostih poplav ter biološkem in hidrološkem
stanju vodotoka.
7. člen
(projektne osnove)
(1) Osnovo za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in
naprav za čiščenje odpadne in padavinske vode predstavljata količina in kakovost odvedene vode. Pri sušnemu odtoku
predstavlja količina odpadne vode osnovo za dimenzioniranje
kanalizacije za odpadno vodo in za izračun sušnega odtoka
pri dimenzioniranju zbiralnikov mešanega sistema. Količina
sušnega odtoka se izračuna ob upoštevanju predvidenega števila uporabnikov in normirane porabe vode v višini 150 l/os/dan
za prebivalce in 50 l/os/dan za zaposlene. Količina tehnološke
odpadne vode in odpadne vode iz obrti se določi na podlagi
merjenih ali ocenjenih vrednosti iz porabe vode. Količina tuje
vode se upošteva kot 100 % sušni odtok ali kot specifična infiltracija zemljišča 0,10-0,15 l/s/ha. Urni maksimum za določitev
sušnega odtoka je odvisen od števila prebivalcev in zaposlenih
na obravnavanem območju, izražen v % dnevnega pretoka in
navadno znaša 1/8–1/18 dnevne potrošnje. Pri hidravličnem
dimenzioniranju padavinske in mešane kanalizacije se mora
upoštevati pogostnost nalivov iz tabele 1.
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(2) Intenzivnost in trajanje naliva za posamezno območje
se določi tako, da je trajanje naliva enako trajanju odtoka.
Koeficient odtoka se določi glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča. Upoštevati je treba zmanjšanje odtoka zaradi
podaljšanja časa zbiranja (zakasnitve) ali akumulacijske sposobnosti kanalske mreže in objektov za zadrževanje odtoka.
Kanalizacija mora biti načrtovana tako, da pri določenem nalivu
ne poplavlja.
Tabela 1: Upoštevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov (po standardu SIST EN 752-2)
Pogostost nalivov 1 (1 x v »n« letih)

Kraj

1v1
1v2
1v2

Podeželje
Stanovanjska območja
Mestni centri, industrijska in obrtna območja
s preskusom poplavljanja
Mestni centri, industrijska in obrtna območja brez
preskusa poplavljanja
Podzemni prometni objekti, podvozi

1v5
1 v 10
1 Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve
8. člen
(hitrosti odpadne vode v cevi)

Najmanjša dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu je
0,4 m1/s pri sušnem pretoku. Največja dovoljena hitrost odpadne vode je 3 m1/s. Občasno je ta hitrost lahko tudi višja (do
6 m/s), če izbrani material to omogoča brez poškodb ostenja.
9. člen
(globine cevi)
Najmanjša začetna globina kanalov za odpadno vodo
mora omogočati priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov
gravitacijsko odvajanje in znaša 1,20 m. Najmanjša začetna
globina kanalov za padavinsko vodo mora omogočati priključitev cestnih požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in znaša
0,80 m. Pri projektiranju je potrebno slediti naravnemu padcu
terena. Najmanjši padci javne kanalizacije so določeni z upoštevanjem najmanjših dovoljenih hitrosti in morajo preprečevati
odlaganje in zastajanje trdnih delcev. Če to ni mogoče, je treba
predvideti ukrepe za stalno čiščenje kanalov.
10. člen
(premeri cevi)
(1) Cevi javne kanalizacije se označujejo v mm (DN), kar
pomeni nazivni notranji premer cevovoda, in so standardnih dimenzij: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1100, 1200, 1400. Premer cevi kanalizacije se določi na podlagi
hidravličnih zahtev, pogojev glede vzdrževanja in najmanjše
možnosti zamašitve. Najmanjši premer cevi javne kanalizacije
znaša 150 mm. Najmanjši premer cevi tlačnih vodov iz črpališč
znaša 80 mm. Ustreznost dimenzij cevi kanalizacije je treba
dokazati s hidravličnim računom, pri katerem se za največje
vrednosti polnitev upoštevajo naslednje vrednosti:
– kanal za odpadno vodo – do 50 % polnitev pri največjem
sušnem odtoku,
– kanal za padavinsko vodo – do 70 % polnitev pri projektiranem nalivu,
– kanal mešanega tipa – do 70 % polnitev pri projektiranem nalivu in maksimalnem sušnem odtoku.
(2) Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim,
kemijskim, biološkim in drugim vplivom,
– so izdelane vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku
z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede
fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
– zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let,

Pogostost poplav 1
(1 x v »n« letih)
1 v 10
1 v 20
1 v 30
1 v 30
1 v 50

– so v skladu s projektno dokumentacijo,
– so standardnih dimenzij (DN), kar pomeni nazivni notranji premer glede na notranji premer cevovoda,
– so bile dane v promet skladno s predpisi o gradbenih
proizvodih,
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s SIST EN
1610.
11. člen
(mehanski vplivi na cevi)
Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene tako, da so zaščitene pred mehanskimi vplivi kot so obtežbe, vibracije, posedanje tal. Kanalizacija za odpadne vode šteje za najbolj globoko
zakopani komunalni vod, zato morajo biti cevi kanalizacije
lokacijsko vgrajene po principu prioritete tako, da je v primeru
okvare možen strojni izkop s strojem z orodjem za izkop s širino
najmanj 40 cm. Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni
možna poznejša intervencija z izkopom, morajo biti cevi kanalizacije položene v prehodnih kolektorjih ali kinetah. Odločitev
o obbetoniranju kanala mora bazirati na statični presoji kanala.
S statičnim izračunom je treba dokazati stopnjo varnosti pred
porušitvijo po veljavnih standardih. Najmanjša nazivna obodna
togost ostenja cevi mora znašati SN 8 kN/m2. Cevi morajo biti
izdelane po standardu EN 1401-1.
12. člen
(dostopnost in varovanje)
Objekti in naprave javnega kanalizacijskega omrežja morajo biti projektirani in izvedeni tako, da v normalnih pogojih ni
možen pristop ali kakršnokoli delovanje nepooblaščenih oseb
in živali. Vse naprave in objekti na omrežju se varujejo tehnično
in samo v posebnih primerih tudi fizično, kar se posebej določi
v tehnični dokumentaciji.
13. člen
(vgrajeni materiali)
(1) Material, iz katerega je izdelano ostenje cevovodov,
mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim,
kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov). Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki
pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti, ne smejo spreminjati kakovosti vode. Material, iz
katerega so izdelane cevi, se izbere glede na namen, obtežbo,
hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki
mora znašati najmanj 50 let.
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(2) Za gradnjo novih ter obnove obstoječih kanalizacij je
dovoljeno uporabiti naslednje materiale:
– za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: se do
dimenzije cevi DN 250 uporabi polivinil klorid, polietilen, armirani poliester (GRP in CC GRP), nodularna litina, keramika, jeklo,
za cevi DN 300 in več se uporabi armirani poliester (GRP in CC
GRP), nodularna litina, keramika,
– za odvod padavinske vode: poleg navedenih je možno
uporabiti tudi betonske cevi z integriranim tesnilom.
14. člen
(križanja)
(1) Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi kanalizacija poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja
morajo potekati pravokotno, izjemoma lahko znaša kot prečkanja osi kanalizacije in drugega podzemnega voda največ 45°.
(2) Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec,
ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost,
zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma
kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi, obvezno pa
to velja za vodovodno napeljavo.

(2) V primeru, ko vodovod poteka nad kanalizacijo, na
vodoprepustnem zemljišču, mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi pa odmaknjeni od zunanje stene
kanalizacije, najmanj 2 m. Vertikalni odmik ne sme biti manjši
od 0,4 m.
16. člen
(horizontalni odmiki)
(1) Odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali
podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno
po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek
30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki
se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°.

15. člen
(vertikalni odmiki)
(1) V primerih, ko vodovod poteka pod kanalizacijo, mora
biti vodovodna cev vgrajena v zaščitno cev, ustji zaščitne cevi
pa morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije
najmanj 3 m. V primeru možnosti nadzora drenirane vode sta
ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi
kanalizacije, 0,8 m na vsako stran. Vertikalni odmik ne sme biti
manjši od 0,4 m.
Komunalni vod
Plinovodi, elektrokabli, javna razsvetljava,
telekomunikacijski vodi
Toplovod
Vodovod
Vodovod
Plinovodi, elektrokabli, javna razsvetljava,
telekomunikacijski vodi
Toplovod

Najmanjši odmik od dreves znaša 2 metra in okrasnega
grmičevja 1 meter.

Globina komunalnega voda v odvisnosti
od kanala
Večja ali enaka

0,5 m

Večja ali enaka
Manjša ali enaka (sanitarni in mešani kanal)
Manjša ali enaka (padavinska kanalizacija)
Manjša

0,5 m
1,0 m
0,5 m
1,0 m

Manjša

0,5 m

(2) Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov, lahko tudi
drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN
805 v točki 9.3.1, in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav ne smejo biti manjši od 0,4 m,
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav ne smejo biti manjši od 0,4 m,
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m, v tem primeru je
potrebno med izkopom zagotoviti stabilnost prisotnih naprav in
podzemnih napeljav.
(3) Pri načrtovanju objektov in stavb je potrebno upoštevati varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, kot je
opredeljeno v uredbi o območju za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja.
17. člen
(prečkanja)
(1) Nadzemno prečkanje se lahko izvede preko samostojne mostne konstrukcije ali preko cestne mostne konstrukcije.
Cevovod kanalizacije je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal

Odmik

vgrajen v kineti, mora imeti montažne pokrove po celi dolžini
konstrukcije. V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije
mostne konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način
pritrditve kanala, kompenzacijo dilatacij ter toplotno izolacijo
cevovodov z zaščito pred UV žarki.
(2) Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo
po navodilih upravljavca vodotoka. Cevi morajo biti pod strugo in brežino vodotoka obbetonirane z AB debeline najmanj
15 cm. Prečkanje struge mora biti označeno z označevalnimi
tablicami, ki jih predpisujejo upravljavci vodotoka. Pred in za
prečkanjem vodotoka morata biti načrtovana revizijska jaška
za čiščenje cevi.
(3) Na poplavnih območjih morajo biti pokrovi revizijskih
jaškov vodotesni, najmanj na 100 metrov mora biti pokrov dvignjen nad koto poplav in izveden s prezračevalnimi odprtinami.
(4) Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni
cevi, pri čemer morata biti ustji zaščitne cevi izven gradbenega nasipa železniškega tira, in se na obeh koncih zaključiti v
revizijskem jašku. V primeru jeklenih cevovodov je potrebno
predvideti zaščito proti blodečim električnim tokovom.
(5) Podzemno prečkanje javnih, lokalnih in regionalnih
cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je
kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi in
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upravljavec javne ceste. Podzemno prečkanje avtocest se
izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic.
18. člen
(odvajanje padavinske odpadne vode)
Za odvajanje padavinske odpadne vode iz objektov, na
območjih kjer ni javne kanalizacije, mora lastnik pridobiti geološko geotehnično poročilo, s katerim je določen način odvajanja
padavinske odpadne vode.

Št.

3 / 10. 1. 2014 /

Stran

241

(2) V RVV se po potrebi vgrajujejo tudi zapornice, regulacijske prelivne stene in njim primerne inštalacije. V takšnih
primerih je treba objekt RVV oskrbeti z nizkonapetostnim električnim priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata. V tem primeru je potrebno poleg osnovnega
krmilja na samem objektu zagotoviti tudi prenos signalizacije
vstopa, nivoja, položajnih signalizacij in napak delovanja v
nadzorni center.
22. člen
(zadrževalni bazeni)

III. OBJEKTI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE
ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
19. člen
(osnovni namen)
Objekti na kanalizacijskem omrežju so namenjeni zagotovitvi odvajanja, ročnega ali strojnega vzdrževanja cevovodov,
čiščenju in izvajanju nadzora nad delovanjem kanalizacijske
mreže, čistilnih naprav in drugih objektov. V javno kanalizacijo
je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne
vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne
vode in na njihovo delovanje.
20. člen
(revizijski jaški)
(1) Revizijski jaški (RJ) se gradijo na mestih, kjer cevovod menja smer, naklon ali prečni prerez kanala, in na mestih
združitve dveh ali več kanalov. Največje dovoljene razdalje med
RJ znašajo za kanale DN 150 do DN 300 – 40,0 m, za kanale
DN 400 do DN 500 – 60,0 m, za kanale DN 600 do DN 1400 –
80,0 m in za kanale nad DN 1500 – 100,0 m.
(2) V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega
in iztočnega kanala večja od 0,5 m, se izvede prepadni, sferični
oziroma kaskadni RJ. V kaskadnem RJ se izvede stopnjo iz
kolena, ravnega dela cevi in iz odcepnega kosa. Stopnja se
izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi,
kot je osnovni kanal. V primeru, ko hitrosti odpadne vode v
kanalu prekoračijo 6 m/s, je na vertikalnih lomih treba izvesti
umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjša
energija curka na stene RJ.
(3) RJ se izvajajo premera najmanj DN 600 mm, pri čemer
se, po potrebi, vgradita prehodni kos in vstopni. Pokrovi na RJ
morajo biti iz litega železa, dimenzij 600 mm in na obtežbo načrtovani po standardu EN 124. Vstopne lestve iz nerjavečega
jekla je treba vgraditi v RJ na kanalih prereza več kot 1400 mm.
Armiranobetonski venec pokrova jaška javne kanalizacije na
prometnih površinah mora imeti ustrezen certifikat oziroma
izjavo o skladnosti. Pri združevanju kanalov s premerom nad
DN 400 mm morata kanala na vtoku oklepati kot, ki je enak ali
manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena
priključitev pod kotom v loku v koritnici.
21. člen
(razbremenilniki visokih vod)
(1) Razbremenilniki visokih vod (RVV) so objekti za odvod
padavinske vode iz kanalske mreže v naravni vodonosnik. Grajeni morajo biti tako, da se odvod padavinske vode v naravni
vodonosnik začne šele po zadržanju čistilnega vala. Pretežni
del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem prvi
močno onesnaženi val, je treba namreč zadržati v zadrževalnih
bazenih in ga po končanem nalivu postopno odvajati na očiščenje v centralno čistilno napravo. RVV je treba dimenzionirati na
podlagi biološkega in ekološkega stanja naravnega vodnega
odvodnika ter ustreznih predpisov. RVV morajo vsebovati razbremenilno komoro s prelivno steno, dušilno komoro z vgrajeno
dušilko (dušilna zapornica, težnostna dušilka ipd.), dotočni in
iztočni kanal iz dušilne komore, ter iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne komore v odvodnik.

Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za začasno zadržanje dela padavinskega odtoka in odvod ostale
padavinske vode z namenom zmanjšanja največjega padavinskega odtoka, zmanjšanja presekov cevi dolvodnih kanalov ter
zadržanja in delnega čiščenja prvega vala močno onesnažene
padavinske vode. Pri dimenzioniranju je potrebno upoštevati
določila ATV 128. Zadrževalni bazeni vsebujejo enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora), akumulacijo (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni pretok, akumulacijski
prostor, prelivna stena, potopljene stene in drugo), enote na
iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito vodo z iztokom v
odvodnik in drugo). V bazene je treba vgraditi čistilne elemente
(avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s
kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna akumulacije, črpalke
in mešala za usedline ter drugo), regulacijski elementi (senzorji
za merjenje pretoka in nivoja, dušilke, zapornice in drugo), ter
opremo za nadzor delovanja naprav (brezžični ali kabelski sistem zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne
službe, skupaj z anteno). Za normalno obratovanje mora imeti
zadrževalni bazen zagotovljen tlačni sistem za izpiranje sten
bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda, nizkonapetostni električni priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega
napajanja iz mobilnega agregata ter pri pokritih akumulacijah,
sistem za prisilno prezračevanje akumulacijskega prostora.
23. člen
(črpališča)
Črpališča so objekti za prečrpavanje odpadne vode na
višji nivo, če tega ni možno zagotoviti težnostno. Gradijo se na
zemljiščih, ki morajo biti dostopna mehanizaciji za vzdrževanje
in čiščenje. Imeti morajo zagotovljeno parkirišče za eno večje
in eno manjše vozilo. Biti mora ograjeno, pokrov mora biti nad
poplavnim nivojem. Črpališče se izvede klasične vodnjaške
oblike (okroglo), premera najmanj 200 cm. Gradnja nadzemnega objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa
se pokrije le s pokrovom z zaklepanjem. Objekt črpališča mora
biti opremljen s sistemom prisilnega prezračevanja. Električna omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in
napajanja objekta mora biti postavljena v neposredni bližini
črpalnega bazena, na betonski podstavek, izveden po predpisih oziroma zahtevah dobavitelja električne energije. Akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode
tudi pri najmanjšem in največjem dotoku, čas akumuliranja
med vklopoma črpalke je največ 2 uri. Pri izračunu najmanjše
črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število vklopov črpalk na uro glede na
karakteristike črpalk. Premer tlačnega voda mora biti najmanj
DN 80 mm. Najmanjše potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri
predvideni zmogljivosti črpalke znašajo za vertikalne vode v
= 1 m/s, in za horizontalne vode: v = 0,7 m/s. Največja hitrost
v tlačnem vodu pri delovanju obeh črpalk hkrati znaša: vmax
= 2 m/s. Avtomatske grablje je treba nameščati pri črpališčih z
dotokom, večjim od 30 l/s, medtem ko se stiskalnice odpadkov
namešča le izjemoma, pri večjih črpališčih. Zmogljivost črpalk
se določi na podlagi največjega dotoka v akumulacijski bazen.
Črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se
rezervne črpalke vklapljajo izmenično. Oprema za krmiljenje,
nadzor in prenos podatkov mora vključevati števec obratovalnih
ur (ali števec števila vklopov) za vsako črpalko. Ob objektu je
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treba postaviti antene za prenos podatkov o meritvah, stanjih in
alarmih v nadzorni center. Krmiljenje prezračevalnega sistema
se izvede preko krmilnika tehnologije, signal delovanja pa se
prenaša preko sistema daljinskega prenosa podatkov v nadzorni center vzdrževalne službe. Električno napajanje, upravljanje
in kontrola delovanja naprav morajo biti izvedeni v prostostoječi
ali stenski električni omarici, postavljeni v nadzemnem delu ali
na betonskem podstavku ob črpališču (zaščita IP 55). Če je
dolžina tlačnega voda večja od 20 m, je treba na dostopnem
mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za
nujne primere čiščenja. Globina vkopa tlačne cevi znaša najmanj 0,8 m. Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti
s hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak
vod, daljši od 20 m in predviden način varovanja tlačnega voda
pred vodnim udarom.
24. člen
(čistilni prekucniki)
Čistilni prekucniki so objekti za samodejno izpiranje kanalske mreže v primerih, kadar se kanalska mreža zaradi hitrosti,
ki so manjše od 0,3 m/s, sama po sebi ne izpira dovolj. Delovanje jaška s prekucnikom mora omogočiti, da v kanalu pride
večkrat na dan do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo od 0,7 m/s. Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, mora
prenesti vse predvidene obtežbe (zemeljski pritisk, prometna
obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora biti vodotesen.
Imeti mora vstopno odprtino pokrito s primernim pokrovom. Tla
v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v kanal, ki se izpira.
V objekt se namesti posoda – prekucnik. Prekucnik je posoda
iz nerjaveče debelejše pločevine, ki se vseskozi polni in prazni.
Predvidoma se polni z vodo iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa
z odpadno vodo. Princip delovanja je zasnovan na spremembi
težišča polne posode glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno težišče posode in akumulirane vode postavi v
točko, v kateri je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni
tok izplakne usedline v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz
primernega materiala, ki v odpadni vodi ne oksidira.
25. člen
(lovilci peska)
Lovilci peska so objekti za preprečevanje vnašanja peska
in drugih hitro usedljivih snovi v kanalizacijski sistem. Vgrajeni
morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilniki,
deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem
sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z
izločevalniki lahkih tekočin ali maščob. Dimenzionirajo se tako,
da izločajo hitro usedljive snovi pri največjem možnem pretoku.
Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden
način odstranjevanja usedlin. Lovilci peska, ki se vgrajujejo kot
predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti.
26. člen
(lovilci lahkih tekočin)
Lovilci lahkih tekočin so objekti za izločanje lahkih tekočin
s specifično težo, manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni
dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omrežje. Vgrajujejo se pred izpustom v vodonosnik, če se
odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja možnost razlitja lahkih tekočine. Vgrajujejo se tudi v interno kanalizacijsko
omrežje pred priključkom na mešano ali ločeno kanalizacijsko
omrežje. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in
morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih lahkih
tekočin. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje
ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti
omogočen nadzor upravljavca javnega sistema. Lovilci lahkih
tekočin, ki se vgrajujejo kot prefabricirani izdelki, morajo imeti
spričevalo o ustreznosti. Gradnja je obvezna na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki ležijo na vplivnih območjih
vodarn, v primeru, ko se padavinska voda odvaja v ponikalnico,
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v garažah in na pralnih ploščadih, ter na parkiriščih za tovorna
vozila in avtobuse.
27. člen
(lovilci maščob)
Lovilci maščob so objekti za izločanje maščobe iz odpadne vode in se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko
omrežje povsod tam, kjer jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti
v kanalizacijo. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo
imeti predviden način odstranjevanja izločenih maščob. Če so
vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje uporabnik,
mora biti upravljavcu omogočen nadzor nad delovanjem. Lovilci
maščob, ki se vgrajujejo kot prefabricirani izdelki, morajo imeti
spričevalo o ustreznosti. Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih
lokalih je obvezna.
28. člen
(komunalne čistilne naprave)
(1) Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje
odpadne vode po veljavnih predpisih in standardih. Objekti in
naprave morajo biti projektirani na uporabno dobo 50 let za
gradbene objekte ter 30 let za električno in strojno opremo, ki
mora zagotavljati varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin,
trdnih odpadkov in odvečnega blata. Pri zasnovi čistilne naprave mora projektant upoštevati podatke o sestavi odpadne vode,
iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in korozivnih
snovi, podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije,
kot so nivo podtalnice, poplavna območja naravnih vodonosnikov, temperatura, vlažnost, smer, jakost in pogostost vetrov.
(2) Komunalna čistilna naprava mora zagotavljati predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in fosforjevih spojin, ter varno in ekonomično odstranjevanje odvečnega
blata in drugih odpadkov. Za ČN zmogljivosti nad 5000 PE
je treba pravilnost dimenzioniranja dokazati z računalniško
simulacijo. Na ČN mora biti vzpostavljeno vzorčenje odpadne
vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz kateregakoli
elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo procesa
in emisij.
(3) Konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z
vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota, dosežena mora
biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi
iz vode, blata, atmosfere, plinov ter proti temperaturi oziroma
temperaturnim spremembam, dosežena mora biti varnost proti
vzgonu, ko so objekti prazni, ter vodotesnost. Vsi vgrajeni materiali morajo biti iz nerjavečega jekla, oprema kot so grablje,
puhala, zračni paneli, črpalke, ožemalci, pralci, strgala, merilno-regulacijska oprema in električna ter elektronska oprema,
pa mora biti iz najvišjih kakovostnih razredov. Zagotovljena
morajo biti avtomatska merjenja pretokov, nivojev, temperatur,
vsebnosti kisika ter drugih parametrov za avtomatsko regulacijo
procesov.
(4) Prve meritve, obratovalni monitoring in evidence izvaja
upravljavec čistilne naprave, kot to določa Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih
za njegovo izvajanje. Mejne vrednosti parametrov odpadne
vode pri sekundarnem in terciarnem čiščenju morajo ustrezati
določilom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav. Blato iz komunalne čistilne naprave je odpadek. V primeru uporabe blata v kmetijstvu je potrebno upoštevati Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu.
29. člen
(male komunalne čistilne naprave)
(1) Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo
od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko
razgradnjo na naslednji način:
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– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah
v skladu s standardom SIST EN 12255-5,
– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v
skladu s standardom SIST EN 12255-6,
– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s
standardom SIST EN 12255-7,
– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski čistilni napravi z vertikalnim tokom.
(2) Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo
čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljnjem
besedilu: MKČN) se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne
odpadne vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SIST EN
12566-1 do SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi
standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za prej očiščeno komunalno
odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema
za infiltracijo v tla.
(3) Prve meritve, obratovalni monitoring, oceno obratovanja in evidence izvaja izvajalec javne službe kot je to določeno
v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
30. člen
(nepretočne greznice)
(1) Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na
komunalno čistilno napravo. Usedalnik je gradbeni proizvod,
namenjen izločanju usedljivih snovi zaradi predčiščenja komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi.
(2) Greznica mora biti postavljena na takšnem mestu, da
lahko izvajalec javne službe s posebnim vozilom za praznjenje
grezničnih muljev do nje dostopa in prazni vsebino usedalnika. Od stojnega mesta vozila ne sme biti oddaljena več kot
20 metrov. Z greznico upravlja uporabnik, greznične mulje pa
redno, in najmanj enkrat na tri leta na čiščenje na ČN odvaža
izvajalec javne službe. Stroške odvzema, prevoza in čiščenja
plača uporabnik v skladu s predpisi.
31. člen
(vzdrževanje MKČN in greznic)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba malih
čistilnih naprav ali greznic. Izvajalec javne službe je dolžan
zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretočnih greznic,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih greznic,
d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odpadnih voda.
(2) Praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN se za
obstoječe pretočne greznice in male KČN izvaja najmanj enkrat
na tri leta, na podlagi plana praznjenja greznic, ki ga pripravi
izvajalec javne službe. Izvajalec javne službe uporabniku storitev o praznjenju greznice oziroma o odvozu blata iz male KČN
izda potrdilo.
(3) Stroške prevzema in predelave blata ter odplak se plačuje v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski
organ v skladu z veljavno zakonodajo.
32. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode iz MKČN)
Za odvajanje komunalne odpadne vode iz MKČN, na območjih kjer ni javne kanalizacije, mora lastnik pridobiti geološko
geotehnično poročilo, s katerim je določen način odvajanja
komunalne odpadne vode iz MKČN.
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33. člen
(kanalizacijski priključki)
(1) Kanalizacijski priključek je del stanovanjske stavbe ali
drugega objekta, ki je v lasti uporabnika in je namenjen odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode do javnega kanalizacijskega omrežja ali naravnega odvodnika. Vsebuje priključni
spoj na javni in interni cevovod kanalizacije ter priključni cevovod. Priključni spoj na cevovod javne kanalizacije se izvede z
vtočnim fazonskim kosom pod kotom 45° v smeri toka vode v
javnem kanalu, in sicer praviloma nad niveleto gladine stalnega pretoka v javnem kanalu. Priključni spoj priključne cevi na
interno kanalizacijo se izvede v revizijskem jašku, praviloma na
parcelni meji med javnim in zasebnim zemljiščem, oziroma na
zunanji strani stene stavbe, če revizijskega jaška na kanalizacijskem priključku ni ali ga ni možno izvesti. Revizijski jaški na
kanalizacijskih priključkih do globine dna priključne cevi 1,30 m
pod zemljiščem so lahko notranjega premera 400 mm, globlji
jaški pa morajo biti notranjega premera 600 mm. Najmanjši
presek kanalizacijskega priključka je DN 150 mm. Priporočljiv
najmanjši padec kanalizacijskega priključka je 20 ‰.
(2) V primeru, da razmere ne omogočajo izvedbe priporočljivega najmanjšega padca, se lahko padci nivelet kanalizacijskih priključkov določajo po naslednji metodologiji:
DN

Odpadne vode

150
Nad 200
Polnitev h/d DIN
1986, drugi del

1: DN
1: DN
0,5

Padavinske vode
ali mešani sistem
1: DN
1: DN
0,7

(3) Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti
večji od 5 %. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stope (kaskade).
(4) Odvod odpadnih komunalnih voda se lahko izvede
neposredno, če je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri
so ali bodo nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad
koto pokrova bližjih revizijskih jaškov na javnem kanalu. Če
je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so ali bodo nameščeni sanitarni elementi, nižja od kote pokrova najbližjega
revizijskega jaška na javnem kanalu, povišane za 10 cm, se
odpadne vode iz više lociranih prostorov ali objektov prek
interne kanalizacije vodijo ločeno do zunanjega revizijskega
jaška na kanalizacijskem priključku. Iz kletnih prostorov pa se
ločeno odvaja odpadne vode preko ustrezno dimenzioniranega
internega črpališča do istega zunanjega revizijskega jaška. Odsek tlačnega voda iz internega črpališča mora potekati višje od
kote pokrova najbližjega revizijskega jaška na javnem kanalu.
Če to ni možno, mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna
zaklopka z vsaj dvema med seboj neodvisnima zaporama,
pri čemer mora zapirati ena zapora samodejno pri zajezitvah
(povratna loputa), drugo zaporo pa je možno nadzorovano
odpreti oziroma zapreti. Izjemoma je pri ločenih sistemih javne
kanalizacije možna neposredna priključitev odvoda odpadnih
voda iz kletnih prostorov, katerih kota tal je do 50 cm pod koto
pokrova najbližjega revizijskega jaška na javnem kanalu – kota
temena javnega kanala na tem mestu pa je najmanj 80 cm pod
koto tal kleti z uporabo nepovratnih zaklopk, kot je to navedeno
v prejšnjem odstavku. Tovrstne rešitve se lahko predvidijo in
izvedejo le v zasebnih stavbah, kjer je to v osebnem interesu
lastnika stavbe. V tem primeru mora biti sestavni del dokumentacije tudi podpisana izjava uporabnika, da v celoti krije stroške
ob morebitni preplavitvi objekta. Za skupinske kanalizacijske
priključke veljajo isti tehnični pogoji projektiranja in izvedbe, kot
za javno kanalizacijo.
(5) Če je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije možno izvesti odvod odpadnih in tudi padavinskih voda,
se interna kanalizacija za odpadne komunalne in padavinske
vode obvezno izvede ločeno, tako da se združita v zadnjem
revizijskem jašku pred priključitvijo na javni kanal.
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(6) Kanalizacijski priključek se mora izvesti po projektni
dokumentaciji in ob upoštevanju projektnih pogojev in soglasja
k priključitvi. Ob končani gradnji upravljavec izvede pregled
kanalizacijskega priključka in napiše zapisnik o prevzemu,
oziroma zapisnik o odpravi pomanjkljivosti. Po prejemu pisne
izjave investitorja o odpravi pomanjkljivosti upravljavec izvede
vnovični pregled. Sestavni del zapisnika je geodetski elaborat
kanalizacijskega priključka, izdelan po veljavni zakonodaji in
potrjen od pooblaščenega geodeta ter zapisnik o tlačni preizkušnji cevovodov in revizijskih jaškov.
IV. MERJENJA IN PRESKUSI
34. člen
(merjenje količin v cevovodu)
(1) Količina odpadne vode se določi na podlagi količin odvzete pitne vode iz javnega ali zasebnega vodovoda ter količin
odvzete pitne vode iz drugih virov pitne ali tehnološke vode.
Količina odpadne vode se lahko določi tudi na podlagi neposredne meritve odvedene vode v javno kanalizacijo na enega
od predpisanih načinov iz tega pravilnika. Pavšalnih količin
odpadnih vod ni dovoljeno določati. Količina padavinske vode
se določi na podlagi meritve prispevnih strešnih in tlakovanih
površin in podatkov o izdatnosti padavin, kot je predpisano v
državnih predpisih.
(2) Merjenje količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja se izvaja na stalnih merilnih
mestih, nameščenih na vseh iztokih tehnoloških odpadnih voda
pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih čistilnih
napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih voda v
odvodnik ter na mestih, ki so pomembne za določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino tehnoloških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne
naprave so meritve lahko trajne ali občasne. V kanalizacijskih
sistemih in na čistilnih napravah se lahko uporabljajo naslednji
načini merjenja pretoka odpadne vode:
– merjenje v odprtem sistemu, kjer je pretok funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu:
Q = f (h, s, A). Odprt sistem merjenja se uporablja v odprtem
kanalu, kjer voda odteka gravitacijsko;
– merjenje v zaprtem sitemu, kjer je pretok funkcija hitrosti
vodnega toka in preseka cevi Q = f (v, A). Cev, v kateri teče
vodni tok, je popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt
sistem merjenja se uporablja tam, kjer odpadno vodo črpamo
po ceveh;
– merjenje s sledili, kjer se pretok izračuna iz znane
množine dodanega sledila. Za meritev s sledili mora uporabnik
pripraviti poseben načrt izvajanja meritve. Merjenje pretoka s
sledili se izvaja le v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit,
meritev dotoka na čistilne naprave).
(3) Merjenje pretoka odpadne vode se mora izvajati v
skladu s standardi in tehničnimi predpisi. Merilno mesto mora
biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve
mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora biti prilagojeno vrsti dejavnosti onesnaževalca. V primeru spremembe dejavnosti je
treba ustrezno prilagoditi tudi merilno mesto. Izvajalcu meritev
mora biti omogočen dostop do merilnega mesta. V merskem
koritu mora biti preprečen rinjeni in plavajoči transport snovi
(pesek, krpe ipd.). V primerni bližini merilnega mesta mora biti
posebno varno mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega
vzorčevalnika za odpadno vodo, ki ga postavi izvajalec javne
službe, kadar izvaja kontrolne in raziskovalne meritve na kanalizacijskem omrežju in za to potrebuje podatke z določenega
merilnega mesta.
(4) Merilno mesto mora biti varno osvetljeno, tako da je
delo možno tudi ponoči. Ker v kanalizacijskih napravah lahko
nastajajo strupeni in zdravju škodljivi plini, je potrebno omogočiti neovirano (naravno ali prisilno) prezračevanje merilnega
mesta in pri tem upoštevati ustrezne tehnične predpise in
standarde.
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(5) Meritev je lahko ultrazvočna, z vpihovanjem zraka
in s posrednim merjenjem tlaka, z merjenjem globine vode z
neposrednim merjenjem tlaka, s kombinacijo merjenja globine
vode in hitrosti vodnega toka. Upravljavec javne kanalizacije
lahko na stroške uporabnika javne kanalizacije preveri ustreznost naprave.
(6) Merilna naprava mora biti izdelana tako, da je mogoče
na enem ali na večjih prikazovalnikih neposredno odčitati višino
vodne gladine v merilni točki, vrednost pretoka, v predpisanih
enotah, ter kumulativni pretok. Možen mora biti kontinuiran
zapis vrednosti pretoka, v predpisanih enotah na posebnem
tiskalniku (registratorju), ali zapis na tiskalniku nadzornega
sistema (računalnika). Zapisovanje količine pretoka mora biti
tako pogosto, da je s primerno natančnostjo mogoče izdelati
dnevne in letne krivulje pretoka.
(7) Gladine vode in oblika profila morata ustrezati tipu
merilnega mesta. Merjenje nivoja se izvaja na 3-4 vrednosti
Hmax gor vodno od preliva. Dotočno korito mora biti daljše od
2 m oziroma 10Hmax. Pri izdelavi korita je potrebna čim večja
dimenzijska natančnost. Dimenzije dotočnega in odtočnega
kanala morajo biti izvedene tako, da je omogočen neoviran
tok vode (npr. neovirano prelivanje pri merskih prelivih). Padec
korita mora omogočati najmanjšo hitrost pri srednjem dnevnem
dotoku 0,4 m/s (samodejno izpiranje). Širina dotočnega korita
mora znašati vsaj 3 širine preliva, merjeno pri največji višini.
Zaradi varnosti morajo biti vsi kovinski deli, ki so vgrajeni v
merilnem mestu in služijo dostopu, ter varovalne ograje iz
nerjavečega jekla ali iz drugega obstojnega materiala. Merilni
inštrumenti morajo biti montažni, da se v primeru poškodbe
zamenjajo in po uporabi očistijo.
35. člen
(preizkušanje kanalizacije)
Preizkusi in presoje kanalizacijskega omrežja obsegajo
preizkuse tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z vodo po
standardu SIST EN 1610 – poglavje 10 ali DIN 4033, preizkuse
tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z zrakom po standardu
SIST EN 1610 – preizkusni postopek LC, preizkus infiltracije,
preizkus s pregledom pohodnih kanalov, pregled s TV kamero,
določitev sušnega odtoka, nadzor dotokov v sistem, nadzor
nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih
mestih v odvodnik, nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo
plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu, nadzor nad dotokom na čistilno napravo. Izbira vrste preizkusov in presoj je
odvisna od stanja in starosti kanalizacije. Preizkus tesnosti se
opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu. Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča.
Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni
del investicijsko-tehnične dokumentacije.
36. člen
(lastnosti komunalne odpadne vode)
(1) Lastnosti industrijske odpadne vode, način meritve
odvedenih količin in faktorja onesnaženosti ter ceno storitve
opredelita izvajalec javne službe in uporabnik s posebno pogodbo. Kolikor pogodba ni sklenjena, lahko izvajalec javne
službe onemogoči uporabniku odvajanje industrijske odpadne
vode v javno kanalizacijo. Za uporabnike s komunalno odpadno
vodo se neposredno uporabljata odlok in pravilnik in se zato
pogodbe ne sklepajo.
(2) Parametri onesnaženja odpadne vode morajo ustrezati določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki določa najvišje
dopustne koncentracije snovi, ki jih je dovoljeno izpustiti v javno
kanalizacijo. Za posamezne industrijske onesnaževalce veljajo
določila posebnih panožnih uredb in pravilnikov. V primeru, da
odpadne vode na uporabnikovem priključku ne ustrezajo navedenim zahtevam, mora uporabnik s predhodnim čiščenjem,
s spremembo tehnologije ali z drugimi ukrepi doseči izpolnje-
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vanje kriterijev za zadostitev najvišjih dopustnih koncentracij
za izpust v javno kanalizacijo. Za dosego mejnih koncentracij
se odpadne vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo
vodo. Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.
(3) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno
vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za
odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.
Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive snovi le v mejnih koncentracijah, navedenih v državnih predpisih o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo. Za ostale snovi veljajo predpisi
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja. Za dosego mejnih koncentracij se odpadne
vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna
voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico. Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora
biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.
(4) Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna
analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi, določeni v predpisih o
emisijah snovi in toplote.
37. člen
(ugotavljanje stopnje onesnaženosti odpadne vode)
Ugotavljanje stopnje onesnaženosti odpadne vode se
izvajajo skladno z veljavnimi predpisi.
V. OBRATOVANJE, VZDRŽEVANJE IN NADZOR JAVNE
IN ZASEBNE KANALIZACIJE
38. člen
(dostopanje do kanalizacije)
Izvajalec javne službe ima po predhodnem obvestilu lastnika zemljišča ob vsakem času pravico dostopa do vseh
javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih dejavnosti. Pri tem mora skrbeti, da lastniku ne povzroča škode. Če
škoda nastane, jo mora oceniti in lastniku zemljišča izplačati
odškodnino.
39. člen
(škodni primeri)
(1) Vsakdo, ki namenoma ali iz malomarnosti povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju, objektih in
napravah oziroma povzroči škodo zaradi škodljivosti in neustreznosti odpadnih voda, mora to škodo izvajalcu povrniti na
podlagi cenitve.
(2) Vsakemu, ki mu zaradi malomarnosti izvajalca javne
službe kanalizacija povzroči škodo, mora izvajalec javne službe
škodo povrniti na podlagi cenitve.
40. člen
(vzdrževanje kanalizacije)
(1) Izvajalec javne službe mora skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne
kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije mora voditi predpisane evidence. Pri
vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne službe
zagotavljati tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne
kanalizacije, ki obsega sistematične letne preglede revizijskih
jaškov, kontrolo iztokov in priključkov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov
in pripomb uporabnikov javne kanalizacije, sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije, letno deratizacijo ter čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
(2) Izvajalec javne službe mora redno, najmanj enkrat na
tri leta, prazniti greznično blato in mulje iz usedalnikov greznic
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uporabnikov oziroma malih čistilnih naprav uporabnikov in jih
ustrezno očistiti v ČN.
(3) Izvajalec javne službe mora redno odvažati komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic uporabnikov na
ustrezno čiščenje v ČN.
(4) Izvajalec javne službe mora izvajati meritve ali podajati
oceno obratovanja MKČN uporabnikov ter voditi predpisane
evidence.
(5) Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN
mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za
posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.
(6) Uporabnik mora skrbeti za nemoteno obratovanje,
vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe zasebne kanalizacije in kanalizacijskega priključka. Pri vzdrževanju zasebne
kanalizacije in kanalizacijskega priključka mora uporabnik zagotavljati tekoči nadzor stanja, ki obsega občasne preglede
revizijskih jaškov, čiščenje priključnih cevi ter popravilo in obnavljanje kanalizacijskega priključka in zasebne kanalizacije.
(7) Uporabnik mora vzdrževati objekte za čiščenje komunalne odpadne vode ter dopustiti izvajalcu javne službe praznjenje, odvoz in čiščenje blata in gošč iz usedalnikov pretočnih
greznic in MKČN ter redno odvažanje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic. Opravljene storitve mora izvajalcu
javne službe plačati po veljavnih predpisih.
(8) Kataster javne kanalizacije se mora izvajati po predpisu o katastru gospodarske javne infrastrukture.
VI. TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V UPRAVLJANJE
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad gradnjo kanalizacije ali kanalizacijskega priključka izvaja v okviru gradnje nadzornik investitorja. Upravljavec kanalizacije lahko izvaja dodatni nadzor.
42. člen
(tehnični pregled)
Tehnični pregled v smislu teh določil je preverjanje izpolnitve zahtev upravljavca, danih s soglasji in pogoji na podlagi
tega pravilnika in ga opravi pooblaščeni predstavnik na ogledu,
razpisanem s strani upravnega organa.
43. člen
(prevzem v upravljanje)
Upravljavec prevzame v upravljanje samo tisto omrežje in
objekte na omrežju, za katere so pridobljene služnostne pravice, veljavno upravno dovoljenje, projektno tehnična dokumentacija in izvedbena dokumentacija, posnetek s TV kamero, ki je
skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca
javne kanalizacije, kataster gospodarske javne infrastrukture,
meritve in druga s predpisi zahtevana dokumentacija ter je
zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja, vzdrževanja in
reprodukcije. O prevzemu v upravljanje se sklene pogodba.
VII. OSTALO
44. člen
(odpadki iz naprav za čiščenje)
Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode se morajo
odstranjevati v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje
ravnanja z odpadki.
45. člen
(deratizacija)
Deratizacija se mora opravljati na kanalizacijskem omrežju vsaj enkrat letno v skladu s predpisi o deratizaciji.
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46. člen
(kataster javne kanalizacije)

(1) Občina vodi kataster javne kanalizacije v skladu s
predpisi o katastru kanalizacijskega sistema.
(2) Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan
projekt izvedenih del v skladu s predpisi o katastru kanalizacijskega sistema. Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja
kataster izvajalca javne službe.
(3) Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu
javne službe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi objektov predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravljanje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Lastniki obstoječih (pretočnih) greznic, oziroma povzročitelji komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo:
– na območjih, kjer je javna kanalizacija in čistilna naprava ukiniti obstoječo greznico in urediti neposredno odvajanje
v javno kanalizacijo, in sicer do rokov navedenih v Odloku o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 111/13),
– na območjih, kjer ni javne kanalizacije sami na svoje
stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali
zbiranje v nepretočni greznice v skladu z zakonodajo, in sicer
do rokov navedenih v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS, št. 111/13),
– na območjih kjer ni javne kanalizacije morajo imeti
lastniki, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika že zgrajeno MKČN, izvedeno odvajanje odpadne padavinske vode in
odpadne vode iz MKČN, skladno z geološko geotehničnim poročilom iz 18. in 32. člena tega pravilnika, do roka iz 19. člena
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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POPRAVKI
58.

Popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Škofja Loka

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Škofja Loka – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/13) ter na podlagi
drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09,
38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Škofja Loka
Pri objavi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Škofja Loka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/14 dne
6. 1. 2014 sta izpadli prilogi 1 in 2. S tem popravkom se objavita
še prilogi 1 in 2, ki sta del tega popravka.
Št. 3503-1/2008
Škofja Loka, dne 10. januarja 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
Priloga
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O

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
/ NRP
+
+
+
2 +
+
+
+
+
+
1
2
2
2
+
+
+
25 26
+
+ + +
+
+
K1 K2 G

K1 K2 G

+

+

+

VC LN f

+

VC LN f

20,
15

20, 20, 20,
15 15 15

20,
15

20,
15

20,
15

SSa SSs SSv SP SK SKj

SS

SKk,
SB A
A(SKk)
20, 20,
20, 15
15 15

CDc,
CDi,
CDz IP IG IK
A(CDc) A(CDi)
20,
20,
20, 15 20, 15
24 24 24
15
15
CU

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E O K1 K2 G
A(BT)
20,
20, 4, 4,
4,
34 34 34 34 34 34
15
15 24 24
24

8

VC LN f

VC LN f

8

8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
/ NRP
16 16 16 +
16 +
+
16 16
16 16
16
16
16 +

IK
+

IG
+

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
16 16 16 16 16 16 16 +

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
3 3

+

+

+

+

+

O

3

3

PŽ PC PO E

O

PŽ PC PO E

+

+

K1 K2 G

K1 K2 G

+

16 16

VC LN f

VC LN f

1
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6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E O K1 K2 G VC LN f
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
3 3
3 3
3
3 3 3 10 10 10
3 3

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E O K1 K2 G
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 8 8 8 8
8 8
8
8 8 8 37 37

4. OGRAJA
VRSTA OBJEKTA
/ NRP

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E O K1 K2 G VC LN f
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
Stavbe
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9 36 36 13
9 9
Gradbeno inženir9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9
13
9 9
ski objekt
Pomožni cestni
14 14 14 14 14 14 14
14 14
14 14
14
14
14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 + + +
+
+ +
38 38 14
14 14
objekti

+

+

+

+

+

+

O
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1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
+
+
+
2 +
+
+
+
+
+
1
2
2
2
+
+
+
25
+
+

da v razpredelnici ni nobene oznake (je prazno polje), takšnega objekta v tej rabi ni dovoljeno graditi kot nezahtevni oziroma enostavni objekt.

Za posamezne nezahtevne in enostavne objekte, ki jih je dopustno graditi po posameznih rabah je oznaka v razpredelnici »+« oziroma številka pogoja opredeljenega na koncu priloge od 1 do 41. V primeru,

PRILOGA 1 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
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+

CU

CDc,
CDi,
CDz IP
A(CDc) A(CDi)
+
+
+
+

SS

SSa SSs SSv SP SK SKj

SKk,
SB A
A(SKk)

7

CU

+

CU

CDc,
CDi,
CDz IP
A(CDc) A(CDi)

CDc,
CDi,
CDz IP
A(CDc) A(CDi)
+
+
+
+

CDc,
CDi,
CDz IP
A(CDc) A(CDi)
7
7
7, 9 7, 9 +

CU

IG

+

IG

+

IK

+

IK

+

IK

+

+

IG

IK

+

IK

IG

+

IG

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
+
+

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
+
+
+ + + + + +

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
7 33 7 7 7 7 7 +

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
+
+
+ + + + + +

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
+
+
+ + + + + +
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

30 30 30

O

O

O

+

O

+

O

+

O

+

O
39

39

35 +

30

+

30

17. OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
22, 22,
22,
Stavbe
22, 29
22,29
29 29
29
Ribogojnice
+

IG

+

23

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)

PŽ PC PO E

O

29

K1 K2 G

+

+

+

+

VC LN f

19

VC LN f

+ +
17 17

30 30

VC LN f

VC LN f

+

VC LN f

+

VC LN f

+

VC LN f

+

2
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+

IK

+

VC LN f

+

VC LN f

17 +

30

K1 K2 G

K1 K2 G

K1 K2 G

+

K1 K2 G

K1 K2 G

35

K1 K2 G

39

K1 K2 G

+ + + +
+
+ +
17 17 17 17 17 17 17 +

30

PŽ PC PO E

PŽ PC PO E

PŽ PC PO E

+

PŽ PC PO E

+

PŽ PC PO E

+

30 30 30

ZV P

+

PŽ PC PO E

+

PŽ PC PO E

Št.

16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E O K1 K2 G
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
Oglasne površine
19 19 19 19 19 19 19
19 19
19 19
19
19
19 19 19 19
19 19 19
19
19 19 19 19 19 19

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
/ NRP
Prostornina
30 30 30 30 30 30 30
30 30
30 30
30
30
30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
razlivne vode
Bazen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + + +
Namakalni sistemi
17 17 17 17 17 17 17
17 17
17 17
17
17
17 17 17 17
17 17 17 17 17 17

14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
32 32 32 32 32 32 32
32 32
32 32
32
32
32 32 32 32 +
+
+
32 32

13. POMOL
VRSTA OBJEKTA
/ NRP

12. KOLESARSKA POT, PEŠ POT, GOZDNA POT IN PODOBNE
VRSTA OBJEKTA
SKk,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
/ NRP
A(SKk)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE
VRSTA OBJEKTA
SKk,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
/ NRP
A(SKk)
7
7
7
7
7
7
7
7
7

10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9. VODNJAK, VODOMET
VRSTA OBJEKTA
SKk,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
/ NRP
A(SKk)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠKOFJA LOKA

Uradni list Republike Slovenije
Stran

249

CDc,
CDi,
CDz IP
A(CDc) A(CDi)
+
+
+
+

IG

+

IK

+

IK

+

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
+

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
+
+
+ + + + + +

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)

+

+

+

PŽ PC PO E

+

PŽ PC PO E

PŽ PC PO E

O

+

O

O

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

CU

CDc,
CDi,
CDz IP IG IK
A(CDc) A(CDi)
40, 40, 40,
40
40
40
41 41 41

1 – Izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado.
2 – Dovoljeni objekti: uta, senčnica, kolesarnica.
3 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
4 – Izključno ograje, namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje).
5 – Smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.

40

23. PROIZVOD - PREFABRIKAT
VRSTA OBJEKTA
SKk,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
/ NRP
A(SKk)

BT,
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
A(BT)
40,
40,
40 40
+
41
41

+

+

+

+

PŽ PC PO E

+

O

28

+

27

+

21

5

5

K1 K2 G

40

40

VC LN f

18 18

18 18

18,
22
18,
22

18,
22
18,
22

18,
22
18,
22

VC LN f

5

+

VC LN f

21 +

VC LN f

VC LN f

VC LN f

K2 G

5

5

5

21

K1 K2 G

21

K1 K2 G

6

31

K1 K2 G

28

+

27

22. POMOŽNI OBJEKT, NAMENJEN OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P PŽ PC PO E O K1
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
18,
Stavbe
18
18 18 18 18 18 18
18 18
18 18
18
18
18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
22
Gradbenoinženirski
18,
18
18 18 18 18 18 18
18 18
18 18
18
18
18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
22
objekti

21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
Stavbe
Gradbenoinženirski
objekti

+

CU

+

IK

+

+

+

+

11, 11,
12 12

K1 K2 G

3
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-

+

+

IG

+

+

20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT
VRSTA OBJEKTA
SKk,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
A(SKk)
/ NRP
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

IG

+

+

+

+

19. OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
+
+
+
+

+

+

O

Št.

+

+

PŽ PC PO E

250 /

Gradbenoinženirski
objekti
Zbiralnik gnojnice
ali gnojevke
Stolpni silosi
Gozdne prometnice

Stavbe

18. POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)
VRSTA OBJEKTA
SKk,
CDc,
CDi,
BT,
SS SSa SSs SSv SP SK SKj
SB A
CU
CDz IP IG IK
BD ZS ZP ZD ZK ZV P
/ NRP
A(SKk)
A(CDc) A(CDi)
A(BT)
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- 6 – Kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene. Postavitev ograj za pašo
živine dovoljena le, če je paša določena v gozdnogojitvenem načrtu.
- 7 – Parkirna mesta in garaže za osebna in tovorna vozila do 3,50 t.
- 8 – Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče, pa se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi.
- 9 – Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo.
- 10 – Samo za potrebe objektov v A in SK, v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca, v kolikor znotraj A in SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, v
oddaljenosti največ 50,00 m od roba stavbnih zemljišč, pri malih ČN do zmogljivosti 50 PE.
- 11 – Pritličen, enoetažen objekt. V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 50,00 m pasu od roba stavbnih zemljišč, in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt
ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Zazidana površina objektov za potrebe enega kmetijskega gospodarstva lahko doseže največ 40,00 m2. Niso dovoljene gradnje kleti in vinskih kleti.
- 12 – Objekti, površine do vključno 150,00 m2 in višina do vključno 3,00 m - samo rastlinjak.
- 13 – Skladno s funkcijo gozda, površina do vključno 40,00 m2 in višina do 3,50 m.
- 14 – Vsi, razen cestni silos.
- 15 – Vse, razen protihrupne ograje znotraj naselij, ki se postavljajo na podlagi izsledkov protihrupne študije.
- 16 – Samo vkopan ali do velikosti 50,00 m3.
- 17 – Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.
- 18 – Samo pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
- 19 – Objekti za oglaševanje površine do vključno 12,00 m2 in višine do vključno 5,00 m. Objekte za oglaševanje se prednostno namešča na javnih površinah, pri čemer se ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do
drugih javnih površin. Pred postavitvijo objektov je potrebno pridobiti soglasje občinske strokovne službe. Dopustna je postavitev oglaševalskih objektov izven javnih površin, pod pogojem, da so postavljeni znotraj zemljiške
parcele poslovne enote, katere dejavnost se oglašuje, da so prilagojene pešcu in počasnemu prometu. Objektov za oglaševanje se ne sme umeščati na strehe stavb.
- 20 – Dovoljena višina 2,00 m, ograja mora biti nad višino 1,50 m transparentna.
- 21 – Razen ekološki otok.
- 22 – Le do 20,00 m2 površine.
- 23 – Samo za potrebe konjeništva.
- 24 – Ograje ne smejo prekinjati javnih poti. Ograje morajo biti transparentne.
- 25 – V skupni površini do 150,00 m2.
- 26 – Samo en objekt.
- 27 – Višina objektov do 5,00 m, grajene ograje niso dovoljene, grajena gozdna prometnica ni dovoljena.
- 28 – Višina objektov do 5,00 m.
- 29 – Čebelnjaki do 20,00 m2, lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.
- 30 – Zajem pitne in tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250,00 m3) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000,00 m3).
- 31 – Samo krmišča, površina do vključno 40,00 m2.
- 32 – Do 1000,00 m2.
- 33 – Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodomom.
- 34 – Dovoljena višina do 3,00 m, nad višino 1,50 m mora biti ograja transparentna.
- 35 – Razen novih cestnih priključkov, ki so dopustni ob rekonstrukciji lokalne ceste.
- 36 – Ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15,00 m2 in višine 4,00 m - samo čakalnica na postajališču.
- 37 – Dopustno le v primeru agromelioracije.
- 38 – Le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos.
- 39 – Vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30,00 m ali za raziskave.
- 40 – Proizvode – prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Upoštevati je potrebno vse pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja za grajene enostavne ali nezahtevne objekte enake namembnosti, ki so
določeni v splošnih PIP (npr: prefabrikat vrtna lopa se obravnava kot mala stavba).
- 41 – Proizvode – prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti in drugih pogojih za enostavne in nezahtevne objekte. Upoštevati je potrebno
vse pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja, ki veljajo za grajene manj zahtevne objekte enake namembnosti in so določeni v splošnih, podrobnih in posebnih PIP (npr: prefabrikat skladišče 2000,00 m2 se obravnava
kot 1252 skladišča).
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