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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2554.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Arabski
republiki Egipt

2555.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Saudovi Arabiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Arabski republiki Egipt

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Saudovi Arabiji

Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt, odpoklicujem s 13. avgustom 2014.

Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji s
sedežem v Kairu, odpoklicujem s 13. avgustom 2014.

Št. 501-04-7/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 501-04-8/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu
Oman

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) izdajam

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Hašemitski kraljevini Jordaniji
Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji s
sedežem v Kairu, odpoklicujem s 13. avgustom 2014.
Št. 501-04-11/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Sultanatu Oman
Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v
Kairu, odpoklicujem s 13. avgustom 2014.
Št. 501-04-9/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2557.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
arabskih emiratih

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Združenih arabskih emiratih
Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih s
sedežem v Kairu, odpoklicujem s 13. avgustom 2014.
Št. 501-04-10/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2558.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v
Hašemitski kraljevini Jordaniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) izdajam

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2559.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi
Kuvajt

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Državi Kuvajt
Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Kairu,
odpoklicujem s 13. avgustom 2014.
Št. 501-04-12/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2560.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi
Katar

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Državi Katar
Dr. Roberta Kokalja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu,
odpoklicujem s 13. avgustom 2014.
Št. 501-04-13/2014-2
Ljubljana, dne 24. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2561.

Sklep o razrešitvi častnega generalnega
konzula Republike Slovenije v Bitoli

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o razrešitvi častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Bitoli
I.
Razreši se Mihajlo Mojsov, častni generalni konzul Republike Slovenije v Bitoli.

Št.

1. Mojca Modic Zule, rojena 24. 1. 1948, se imenuje za
državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva
v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka Mojca Modic Zule na sedežu
Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 1. 9. 2014.
Št. 70201-3/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2030-0041
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Vlada Republike Slovenije

Odločba o imenovanju mag. Lučke Seibert
za državno pravobranilko na sedežu
Državnega pravobranilstva v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 in 46/13) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, številka: 110-20/2014 z dne
2. 7. 2014, na 66. redni seji dne 17. 7. 2014 izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Mag. Lučka Seibert, rojena 8. 1. 1958, se imenuje za
državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva
v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka mag. Lučka Seibert na sedežu
Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 1. 9. 2014.
Št. 70201-4/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2030-0040
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2563.

Odločba o imenovanju Mojce Modic Zule
za državno pravobranilko na sedežu
Državnega pravobranilstva v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-

6617

ODLOČBO

Št. 50101-35/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-1811-0073

2562.

Stran

ščeno besedilo, 77/09 in 46/13) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, številka: 110-20/2014 z dne
2. 7. 2014, na 66. redni seji dne 17. 7. 2014 izdala naslednjo

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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MINISTRSTVA
2564.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o nacionalnih etalonih

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o nacionalnih etalonih
1. člen
V Pravilniku o nacionalnih etalonih (Uradni list RS,
št. 51/07 in 63/08) se v prvem odstavku 9. člena beseda »šestih« nadomesti z besedo »devetih«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Nosilec nacionalnega etalona, ki ima ob uveljavitvi
tega pravilnika veljavno odločbo o priznanju za nosilca nacionalnega etalona, lahko od urada zahteva izdajo nove odločbe o
priznanju nosilca nacionalnega etalona, najpozneje tri mesece
pred iztekom njene veljavnosti.
(2) Urad na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka izda
novo odločbo za obdobje treh let brez ponovnega preverjanja
izpolnjevanja pogojev za priznanje.
(3) Urad in nosilec nacionalnega etalona skleneta dodatek
k pogodbi iz 10. člena pravilnika, s katerim uredita medsebojne
pravice in obveznosti za čas veljavnosti nove odločbe.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014
Ljubljana, dne 18. julija 2014
EVA 2014-2130-0034
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Stran
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij
veterinarjev

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04
– ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 –
ZdZPVHVVR) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena Zakona o
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora
in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 21/02, 92/07, 85/09, 55/12 in 32/14) izdaja minister za
kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
1. člen
V Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08 in 7/11) se prvi odstavek 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o
priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9.
2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/55/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o
spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju
prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL
L št. 354 z dne 18. 12. 2013, str. 132), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2005/36/ES), določa vsebinske pogoje za priznavanje
poklicnih kvalifikacij veterinarjev, ki so pridobili naziv veterinar
v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu:
EGP) ali Švicarske konfederacije.«.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, mora o prijavi
obvestiti upravo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava), in Veterinarsko zbornico«.
4. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »Veterinarsko
upravo RS« nadomesti z besedo »Upravo«.
5. člen
V šestem odstavku 22. člena se besedilo »Veterinarska
uprava RS« nadomesti z besedo »Uprava«.

»

6. člen
V Prilogi 2 se v preglednici za vrstico

France

»

Diplôme d'Etat de
docteur vétérinaire

»10. člen
Republika Slovenija prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja,
ki jih je izdala nekdanja Jugoslavija, ali katerih usposabljanje
se je začelo v Sloveniji pred 25. junijem 1991 in na Hrvaškem
pred 8. oktobrom 1991, kadar organi navedenih držav članic
potrdijo, da imajo taka dokazila na njihovem ozemlju enako
pravno veljavnost kakor dokazila, ki jih sami izdajajo za dostop
do poklicnih dejavnosti veterinarja. Takemu potrdilu mora biti
priloženo potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe
dejansko in zakonito opravljale take dejavnosti na njihovem
ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred datumom
izdaje potrdila.«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Ponudnik storitev mora najmanj deset delovnih dni
pred prvim opravljanjem občasnih storitev prijaviti opravljanje
veterinarskih dejavnosti ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, v nujnih primerih pa najpozneje v roku treh dni od začetka opravljanja storitev in v prijavi navesti vrsto veterinarske
dejavnosti, trajanje in kraj opravljanja veterinarskih dejavnosti.
(2) Ponudnik storitev prijavo iz prejšnjega odstavka pisno
ali elektronsko odda na predpisanem obrazcu s priloženimi
dokazili iz 18. člena tega pravilnika.

«

doda nova vrstica, ki se glasi:

Hrvatska Diploma „doktor
veterinarske
medicine/doktorica
veterinarske
medicine“

Veterinarski
fakultet
Sveučilišta
u Zagrebu

1. julij 2013

«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-65/2014
Ljubljana, dne 18. julija 2014
EVA 2014-2330-0127
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
(dokazila, pridobljena v Jugoslaviji)

21. december 1980

2566.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o metodologiji za določanje nadomestil za
služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v
lasti Republike Slovenije

Za izvrševanje 153.a člena Zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1,
57/08, 57/12 in 100/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o metodologiji za določanje nadomestil
za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih
v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za določanje nadomestil za
služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11 in 18/13) se za drugim odstavkom 4. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih
neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države
katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, za gradnjo
objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov
na javno infrastrukturo, ki služijo izvajanju obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina nado-

Uradni list Republike Slovenije
mestila za služnost na teh zemljiščih določi v višini 5 odstotkov
višine nadomestila, določenega po prvem odstavku tega člena.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Temeljna vrednost zemljišča se določi v skladu s
cenami nepremičnin, ki jih na podlagi predpisa, ki ureja način
izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin, objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije na svoji spletni strani, in
sicer za zadnje objavljeno obdobje, izraženo v euro/m2.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-600/2013
Ljubljana, dne 28. julija 2014
EVA 2013-2330-0218
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

2567.

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne
Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo, na predlog Združenja delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije GIZ, Celovška cesta 71, Ljubljana, ki
ga zastopa Igor Antauer, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, ki jo zastopa Daniel Lamperger, in Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, Dalmatinova
4, Ljubljana, ki ga zastopa Martin Muršič, na podlagi drugega
odstavka 12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naslednji

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, sklenjene dne 24. 10. 2013, na
vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo skladno z
zakonom obrtno dejavnost po veljavnih predpisih.
Št. 10101-14/2008-16
Ljubljana, dne 22. julija 2014
Peter Pogačar l.r.
Generalni direktor

BANKA SLOVENIJE
2568.

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

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

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih
pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
(Uradni list RS, št. 81/11, 93/11, 68/12, 84/12, 106/12, 16/13,

Št.
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Stran
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32/13, 57/13, 21/14 in 43/14) se tretji odstavek točke 5 (A)
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Za namen točke 5 (A). 5 tega sklepa se Helenska republika in Republika Ciper štejeta za državi članici euroobmočja, ki
spoštujeta program Evropske unije/Mednarodnega denarnega
sklada."
2. V drugem odstavku točke 5 (A). 1 se besedna zveza "v
višini 16 %" nadomesti z besedno zvezo "v višini 10 %".
Tretji odstavek točke 5 (A). 1 se nadomesti z besedilom,
ki se glasi: "Za listinjene vrednostne papirje iz prvega odstavka
tega poglavja, ki nimajo dveh bonitetnih ocen najmanj "enojni
A", se uporablja odbitek pri vrednotenju v višini 22 %."
V zadnjem stavku petega odstavka točke 5 (A). 1 se
besedna zveza "v višini 32 %" nadomesti z besedno zvezo "v
višini 22 %".
Za petim odstavkom točke 5 (A). 1 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: "Listinjeni vrednostni papirji z določbami o
neprekinjenosti servisiranja, skladnimi s podtočko (7) poglavja
5 (A). 1 iz točke 6. Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list
68/2012), ki so bili na listi primernega finančnega premoženja
pred 1. oktobrom 2013, ostanejo primerni do 1. oktobra 2014."
Šesti odstavek točke 5 (A). 1 postane sedmi odstavek,
podtočka (7) pa se nadomesti z besedilom, ki se glasi: "(7)
»določbe o neprekinjenosti servisiranja« pomenijo določbe v
pravni dokumentaciji listinjenega vrednostnega papirja, ki jih
sestavljajo določbe o nadomestnem izvajalcu servisiranja ali
določbe o iskalcu nadomestnega izvajalca servisiranja (če
ni določb o nadomestnem izvajalcu servisiranja). V primeru
določb o iskalcu nadomestnega izvajalca servisiranja je treba
imenovati iskalca nadomestnega izvajalca servisiranja in ga
pooblastiti, da najde ustreznega nadomestnega izvajalca servisiranja v 60 dneh od dogodka, ki sproži imenovanje iskalca,
da se zagotovi pravočasno plačilo in servisiranje listinjenega
vrednostnega papirja. Te določbe morajo vključevati tudi dogodke, ki sprožijo postopek zamenjave izvajalca servisiranja,
ki lahko temeljijo na bonitetnih ocenah in/ali ne temeljijo na
bonitetnih ocenah, npr. neizpolnjevanje obveznosti trenutnega
izvajalca servisiranja."
3. Tretji odstavek točke 5 (A). 2 se nadomesti z besedilom, ki
se glasi: "V izjemnih primerih lahko Banka Slovenije, ob predhodni
odobritvi Sveta ECB, sprejema bančna posojila: a) za katere je
kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj, v skladu s
prvim in drugim odstavkom te točke, sprejela druga NCB, b) ki jih
ureja pravo katerekoli druge države članice EU z izjemo Slovenije
in c) ki so vključena v sklad bančnih posojil ali zavarovana z nepremičninami, če je pravo, ki ureja bančno posojilo ali zadevnega
dolžnika (ali garanta, kjer relevantno), pravo katerekoli druge
države članice EU z izjemo Slovenije."
4. Za točko 5 (A). 2 doda nova točka 5 (A). 3, ki se glasi:
"5 (A). 3 DOLOČENI KRATKOROČNI DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI
Banka Slovenije se lahko odloči, da v zavarovanje terjatev
Eurosistema sprejema določene kratkoročne dolžniške instrumente, ki ne izpolnjujejo kriterijev primernosti za tržno finančno
premoženje iz točke 5.1.1 tega sklepa. V tem primeru Banka
Slovenije določi kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje
tveganj, pod pogojem, da izpolnjujejo minimalne standarde, ki
jih določi Svet ECB in o tem posebej obvesti nasprotne stranke.
Kratkoročni dolžniški instrumenti iz te točke pomenijo
dolžniške instrumente, katerih zapadlost ob izdaji in kadarkoli
pozneje je največ 365 dni.
Kratkoročni dolžniški instrumenti morajo izpolnjevati kriterije primernosti za tržno finančno premoženje iz poglavja
5.1.1 tega sklepa, razen kriterijev, ki odstopajo. Ti kriteriji, ki
odstopajo in jih kratkoročni dolžniški instrumenti morajo izpolnjevati so sledeči:
a) Izdani so s strani nefinančnih družb (opredeljenih z European System of Accounts 1995-ESA 95), ki so ustanovljene v
euroobmočju. Garant kratkoročnega dolžniškega instrumenta
(če obstaja) mora biti prav tako nefinančna družba, ustanovljena v euroobmočju, razen, če za skladnost tega instrumenta
z določbami o izpolnjevanju visokih bonitetnih standardov iz
točke d) tega odstavka to jamstvo ni potrebno.
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b) Niso sprejeti v trgovanje na trgu, ki je sprejemljiv za
Eurosistem, kakor je to določeno v točki 5.1.1.5 tega sklepa.
c) Denominirani so v eurih.
d) Izpolnjujejo zahteve glede visokih bonitetnih standardov, ki jih določi Banka Slovenije in se uporabljajo namesto
zahtev iz točke 5.3.1 in 5.3.2 tega sklepa.
Banka Slovenije lahko v skladu z zgornjimi odstavki sprejema kratkoročne dolžniške instrumente, ki so izdani v euroobmočju pri drugi NCB ali pri centralni depotni družbi, ki jo je
Eurosistem pozitivno ocenil v skladu s standardi in postopki
ocenjevanja, ki so opisani v Okviru ocenjevanja uporabniških
zahtev Eurosistema, in je ustanovljena v državi članici euroobmočja, v kateri je ustanovljena druga NCB, in sicer samo v
skladu z dvostranskim sporazumom z drugo NCB."
Ostale točke poglavja 5 (A) se ustrezno preštevilčijo.
5. Obstoječi točki 5 (A). 5, ki se preštevilči v 5 (A). 6, se
na koncu doda besedilo in tabela, ki se glasita:
"Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje
v celoti jamči institucionalna enota centralne ravni Republike
Ciper, se uporabljajo sledeči posebni odbitki:

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2014 je znašala 1531,66 EUR in je bila odstotkovno na enaki ravni kot za april 2014.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2014 je znašala 1000,69 EUR in je bila odstotkovno na enaki ravni kot za april 2014.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–maj
2014 je znašala 1529,01 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–maj
2014 je znašala 999,76 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–maj
2014 je znašala 1529,87 EUR.
Št. 9611-200/2014/4
Ljubljana, dne 25. julija 2014
EVA 2014-1522-0021
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Ciprske državne obveznice

Preostala
zapadlost
(leta)

Odbitki pri instrumentih s fiksnim
ali variabilnim kuponom

Odbitki pri brezkuponskih
instrumentih

0-1
1-3
3-5
5-7
7 - 10
> 10

14,5
27,5
37,5
41,0
47,5
57,0

14,5
29,5
40,0
45,0
52,5
71,0

Preostala
zapadlost
(leta)

POROČILO
o gibanju plač za maj 2014

Bančne obveznice z jamstvom države in obveznice nefinančnih
družb z jamstvom države
Odbitki pri instrumentih s fiksnim
ali variabilnim kuponom

Odbitki pri brezkuponskih
instrumentih

23,0
37,0
47,5
51,5
58,0
68,0

23,0
39,0
50,5
55,5
63,0
81,5

0-1
1-3
3-5
5-7
7 - 10
> 10

6. Besedilo točke 8.1.4 se spremeni tako, da se glasi:
"Če nasprotna stranka v dvanajstmesečnem obdobju od
prve kršitve stori tretjo kršitev iz točke 8.1.2 tega sklepa, se
izvrševanje okvirne pogodbe začasno zadrži glede sodelovanja
nasprotne stranke v prihodnjih operacijah na odprtem trgu in
nasprotna stranka plača tudi pogodbeno kazen iz točke 8.1.2
tega sklepa."
7. Ta sklep začne veljati 20. 8. 2014, razen točke 6, ki
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 29. julija 2014
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Boštjan Jazbec l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2569.

Poročilo o gibanju plač za maj 2014

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

2570.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2014

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, junij 2014
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu junija 2014 v primerjavi z majem
2014 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2014
je bil –0,007.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca junija 2014 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2014 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,012.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2014 v primerjavi z majem 2014 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2014 je bil 0,015.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2014 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2014 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,008.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2014 v primerjavi s povprečjem leta
2013 je bil 0,002.
Št. 9621-105/2014/5
Ljubljana, dne 21. julija 2014
EVA 2014-1522-0020
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republika Slovenija
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OBČINE
BELTINCI
2571.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega načrta za stanovanjsko naselje
»Za Ogradi« v Beltincih

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12 in 35/13)
in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09)
je župan Občine Beltinci sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
načrta za stanovanjsko naselje »Za Ogradi«
v Beltincih
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Beltinci določa postopek
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:
OPPN) za stanovanjsko naselje na severovzhodnem delu Beltincev.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski
predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Predmet obdelave je nepozidano stavbno zemljišče na
severovzhodnem delu naselja Beltinci.
Na osnovi Dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86),
Družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–
1990 (Uradne objave, št. 24/86), spremenjenih prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska
Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97,
59/98, 57/99, 88/00, 40/03, 87/04 in 37/05), Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11,
75/11 in 37/13) je območje vsebinsko opredeljeno kot območje
za izdelavo zazidalnega načrta. V naravi so travniške in kmetijske površine in deloma tudi že pozidano.
(2) Ker gre za večjo površino, ki predvideva stanovanjsko
pozidavo s spremljajočimi dejavnostmi, se za območje izdela
OPPN, ki bo celostno reševal vsebino in ureditev območja ter
predvidel racionalno umestitev prometne in ostale infrastrukture, optimalno parcelacijo za predvideno pozidavo ter določil
pogoje za umestitev in oblikovanje objektov v prostoru.
(3) Predmetni OPPN je osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc.
št. del 1087/5, 1089/1, 1090/1, 1090/2, 1091/5, 1096/6,
1096/7, 1096/8, 1096/9, 1341/1, 1341/2, 1343, 1344/1, 1344/2,
1348/10, 1348/11, 1348/12, 1348/2, 1348/5, 1348/7, 1348/8,
1348/9, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1352/1, 1352/2, 1352/3,
del 1354, 1355/1, 1355/3, 1355/4, 1355/5, 1356/1, 1356/2,
1358/1, 1358/2, 1358/3, 1359, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1363,
1364, 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4,
1367/5, 1370/1, 1370/2, del 1370/3, 1371, 1374/2, 1377/1,
1378/2, 1381, 1382/1 in del 3935, vse k.o. Beltinci.
Območje se s treh strani stika obstoječega naselja, na
severovzhodni strani pa z odprto kmetijsko krajino. Za potrebe

izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov, uskladitve z lastniki
zemljišč in drugih zunanjih ureditev, se lahko v območje vključijo ali izključijo tudi druge sosednje parcele.
(2) Območje urejanja je v velikosti približno 3,9 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana,
upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Načrtovana prostorska ureditev se izdela na način, da
vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in
okoljevarstvene rešitve.
(2) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo
tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev
urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se
v postopku priprave OPPN izkazalo, da so potrebne.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
(1) priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: Objava Sklepa o začetku priprave OPPN
2. Faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN – 30 dni;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe
o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – 40
dni;
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– 30 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje;
– usklajevanje smernic – 15 dni po pridobitvi smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 15 dni;
4. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pripravi javno naznanilo javne razgrnitve in javne
razprave OPPN – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– javna razgrnitev OPPN – 30 dni;
– izdelava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne
obravnave – 7 dni;
– uskladitev in obravnava stališč do pripomb z občino –
15 dni;
– sprejem stališč do pripomb na občinskem svetu.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči
do pripomb in predlogov – 30 dni;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 40 dni;
– usklajevanje mnenj – 7 dni;
– izdelava usklajenega predloga OPPN – 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na
občinskem svetu;
– objava odloka v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju
na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega
akta – 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in
57/12) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se
podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
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2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
3. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
4. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec cestnega omrežja),
5. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.,
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja),
6. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
7. TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (upravljavec kabelske televizije),
8. PETROL PLIN d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag
zagotovi Občina Beltinci iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-5/2014-1
Beltinci, dne 21. julija 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

2572.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 31. in 37. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Uradni
list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13), 17., 18., 20.a člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 120/05)
in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09)
je Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 11. 7.
2014 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
cene programov predšolske vzgoje in plačila
staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtec Beltinci
1. člen
V sklepu Občinskega sveta Občine Beltinci št. 03201/2012-18-228/V z dne 31. 7. 2012 o določitvi-uskladitvi cene
programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci (v nadaljevanju: sklep;

Uradni list Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 62/12 z dne 17. 8. 2012) se črta besedilo
2. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občina Beltinci cene dnevnega programa Vrtca Beltinci
staršem iz območja Občine Beltinci dodatno subvencionira
in sicer: 20 EUR/mesec cene dnevnega programa za otroke
vključene v oddelke I. starostnega obdobja s tem, da se pri
tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev v vrtcu, katerih
sredstva v višini z odločbo centra za socialno delo določenega
plačila vrtca za starše otrok, zagotavlja država.«
2. člen
V 5. členu sklepa se za prvim odstavkom doda novi drugi
odstavek in besedilo:
»Popolna oprostitev plačila dnevnega programa vrtca
velja za daljšo odsotnost otroka iz vrtca, za kar se šteje neprekinjena odsotnost otroka iz vrtca mesec dni, zaradi bolezni,
ki jo starši oziroma skrbniki otrok dokazujejo z zdravniškim
potrdilom; to oprostitev plačila vrtca Vrtec zaračuna v breme
proračuna Občine Beltinci.«
3. člen
Za 6. členom sklepa se doda novi 6.a člen in besedilo:
»Starši oziroma skrbniki otrok iz območja Občine Beltinci
do vključno 5. plačilnega razreda lahko uveljavljajo znižanje
plačila za en plačilni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše
ali za nakup stanovanja.
Za proučevanje zadev s področja ugotavljanja preverjanja
dokazil in ugotavljanje upravičenosti do dodatnih ugodnosti
pri znižanju plačila vrtca za starše oziroma skrbnike otrok iz
območja občine in podajo mnenj oziroma izjav o tem centru za
socialno delo, ki odloča o znižanem plačilu vrtca, se pooblati
občinsko upravo Občine Beltinci.«
4. člen
Ostali členi sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine
Beltinci št. 032-01/2012-18-228/v z dne 31. 7. 2012 ostanejo
nespremenjeni in se kot taki uporabljajo še naprej.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.
Št. 032-01/2014-31-412/V
Beltinci, dne 11. julija 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

ČRNOMELJ
2573.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Črnomelj

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 1. 8. 2014 /

Stran
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2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v
mestu Črnomelj,
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu
Črnomelj.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Črnomelj in ceste med naselji
v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Črnomelj in
ceste med naselji v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih
občinah so:

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek ceste

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

1.

054051

R3 660 R3 660 Črnomelj – R1 218 Dragatuš

R1 218

7.852

V

2.

054071

R1 218 R1 218 Črnomelj – R1 217 Hajka

054390

865

V

3.

054072

054390 R1 218 Črnomelj – R1 217 Hajka

R1 217

6.388

V

4.

054081

R3 660 R3 660 Črnomelj – RT 919 Griblje

RT 919

7.894

V

5.

054091

R3 660 R3 660 Tribuče – Bojanci – R1 218 Vinica

R1 218

11.723

V

6.

054101

R1 218 R1 218 Stara Lipa – Drežnik – RT 919

RT 919

2.689

V

7.

054111

R1 218 R1 218 Vinica – Učakovci – RT 919 Razvaje

RT 919

4.542

V

8.

054121

R3 659 R3 659 Sodevci – Gornji Radenci – RT 919

RT 919

5.513

V

9.

054131

R1 218 R1 218 Hrast pri Vinici – Perudina
– LC 054090

054090

2.548

V

10.

054141

R1 218 R1 218 Kvasica – Tanča gora – R3 658

R3 658

3.933

V

11.

054151

054070 LC 054070 Stražnji vrh – Naklo – Otovec
– R1 216 Lokve

R1 216

4.896

V

12.

054161

R1 218 R1 218 Črnomelj – Stranska vas (Občina Semič)

255100

3.872

V

13.

054371

RT 919 RT 919 – Damelj

Damelj

1.374

V

14.

054381

R1 217 R1 217 – Dobliče (most) – Jelševnik
– LC 054070

054070

1.926

V

15.

054391

R1 216 R1 216 – obvoznica Črnomelj – LC 054070

054390

860

V

16.

054392

054390 R1 216 – obvoznica Črnomelj – LC 054070

054390

677

V

V…vsa vozila

Preostala
dolžina odseka
v sosednji
občini [m]

2.256
– Semič

SKUPAJ: 67.552 m
5. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) v mestu Črnomelj so:

Zap.
št.

Številka
odseka

1.

054021

2.

054171

054181
3.
V…vsa vozila

Začetek
odseka

Potek ceste

R1 218 Črnomelj – Zadružna c. – Ul. pod lipo
– R1 218 Črnomelj
R1 216 R1 216 Črnomelj – Čardak – LC 054070
R1 216 Črnomelj (Ul. 21. oktobra)
R1 216
– LZ 054170 VVZ Čardak
R1 218

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

R1 218

953

V

054070

568

V

054170

481

V

SKUPAJ: 2.002 m

Preostala
dolžina odseka v sosednji
občini [m]

Stran
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6. člen
Mestne ceste (LK) v mestu Črnomelj so:
Zap.
št.

Vrsta
prometa

Začetek
odseka

1.

054011

R1 218 R1 218 Črnomelj – ŽP Črnomelj

HŠ 1

135

V

2.

054041

R3 660 R3 660 – Črnomelj – PC Majer

HŠ 27

541

V

Potek ceste

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Številka
odseka

3.

054061

R1 218 R1 218 Črnomelj – Kidričeva ulica

HŠ 27

597

V

4.

054191

R1 218 R1 218 Črnomelj (Iskra) – Kovinar

HŠ 34

302

V

5.

054211

054050 LC 054050 Črnomelj – ZN Drage

HŠ 16

434

V

6.

054221

R1 218 R1 218 Črnomelj – Grajska cesta

HŠ 1

552

V

7.

054231

R1 218 R1 218 Črnomelj – ZN Kočevje

HŠ 1

209

V

8.

054241

R1 218 R1 218 Črnomelj – Nova Loka
– R1 218 Črnomelj

R1 218

517

V

9.

054251

R1 218 R1 218 Črnomelj – Na bregu
– R3 660 Črnomelj

R3 660

290

V

10.

054261

R1 218 R1 218 Črnomelj – Na utrdbah – R3 660 Črnomelj

R3 660

175

V

11.

054271

R1 218 R1 218 Črnomelj – Ul. Mirana Jarca
– R1 218 Črnomelj

R1 218

243

V

12.

054281

R1 218 R1 218 Črnomelj – Otona Župančiča – LZ
054020 Zadružna c.

054020

277

V

13.

054291

R1 218 R1 218 Črnomelj – LZ 054020 Sadež

054020

612

V

14.

054301

054020 LZ 054020 Zadružna c. – Pristave – LK
054290 Sadež

054290

323

V

15.

054311

054170 LZ 054170 Cankarjeva – Partizanska pot –
LC 054070 heroja Starihe

054070

314

V

R1 216

194

V

HŠ 7

277

V

16.

054312

054310 LK 054210 heroja Starihe – R1 216

17.

054321

054170 LZ 054170 Cankarjeva ulica – Zelena pot

18.

054331

R1 218 R1 218 Črnomelj – Pod smreko – R1 216 Črnomelj

R1 216

247

V

19.

054341

R1 216 R1 216 Črnomelj – Ul. padlih borcev – LK
054010 ŽP

054010

308

V

20.

054351

R1 218 Metliška cesta – R1 218 Črnomelj
– LK 054010 ŽP

054010

437

V

21.

054361

054350 LK 054350 Metliška cesta – Trdinova ulica

HŠ 27

198

V

V…vsa vozila

Preostala
dolžina odseka v sosednji
občini [m]

SKUPAJ: 7.182 m
7. člen
Javne poti (JP) v mestu Črnomelj so:

Zap.
št.

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

Trdinova ulica – Pod gozdom – ZN obrtna
cona

HŠ 3

361

V

Trdinova ulica – Pod gozdom – ZN obrtna
cona

HŠ 38

302

V

554011 Ulica Pod gozdom

554012

286

V

554022

554021 Ulica Pod gozdom

HŠ 18

47

V

554023

554021 Ulica Pod gozdom

HŠ 24

50

V

554041

054350 Metliška cesta (odcep Cimerman)

HŠ 36

141

V

Številka
odseka

Začetek
odseka

554011

054360

554012

554011

3.

554021

4.
5.
6.

1.
2.

Potek ceste

7.

554051

054010 Železničarska cesta

HŠ 36

434

V

8.

554052

554051 Železničarska cesta

HŠ 30

43

V

9.

554061

054050 Prečna ulica

054210

222

V

10.

554071

054020 Zadružna cesta (odcepa)

HŠ 8e

97

V

11.

554072

554071 Zadružna cesta (odcepa)

HŠ 10c

49

V

Preostala
dolžina odseka v sosednji
občini [m]
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Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

R3 660 Grajska cesta – Na bregu – R3 660

054210

220

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

12.

554081

Potek ceste

13.

554091

054020 Griček – CBO

HŠ 13

254

V

14.

554101

054020 CBO

HŠ 18

275

V

15.

554141

054020 Ulica 11. avgusta

HŠ 18

253

V

16.

554151

054320 Zelena pot (odcep 1)

HŠ 13

58

V

17.

554161

054320 Zelena pot (odcep 2)

HŠ 19a

82

V

18.

554171

054300 Ulica bratov Klemenc

HŠ 21

150

V

19.

554172

554171 Ulica bratov Klemenc (odcep Škof)

HŠ 5

97

V

20.

554181

054290 Vrtna ulica

054290

256

V

21.

554182

554181 Vrtna ulica

HŠ 4

42

V

22.

554183

554181 Vrtna ulica

HŠ 7

65

V

23.

554184

554181 Vrtna ulica

HŠ 23

52

V

24.

554191

054280 Kurirska steza

HŠ 1

104

V

25.

554201

R1 218 Ulica Pod lipo (odcep)

054020

57

V

26.

554211

054280 OŠ Milke Šobar Nataše

HŠ 8

86

V

27.

554221

054280 Šolska ulica

054020

177

V

28.

554231

554232 PC Majer (odcepi)

HŠ 17

153

V

29.

554232

054040 PC Majer (odcepi)

HŠ 21

158

V

30.

554233

054040 PC Majer (odcepi)

554231

139

V

31.

554234

054040 PC Majer (odcepi)

554231

128

V

32.

554241

054040 PC Majer

HŠ 23

96

V

33.

554251

054040 PC Majer – Eki

HŠ 25

59

V

34.

554261

054040 PC Majer – Ločka cesta (odcepi)

HŠ 5

119

V

35.

554262

554261 PC Majer – Ločka cesta (odcepi)

HŠ 27

83

V

36.

554263

554261 PC Majer – Ločka cesta (odcepi)

HŠ 21

66

V

37.

554271

R3 660 Grad Majer

HŠ 3

418

V

38.

554281

R3 660 Ločka c. – Veterinarska postaja – Butorajska c.

054050

447

V

39.

554291

054210 Gubčeva ulica

054050

144

V

40.

554301

054210 Krpanova ul. – Linh. ul. – Ul. Ob lozi
– Bevkova ul.

054210

490

V

41.

554302

554301 Krpanova ul. – Linhartova ul.

HŠ 4

75

V

42.

554303

554301 Bevkova ulica

054210

95

V

43.

554311

054220 Pri stadionu

054220

180

V

44.

554321

R1 218 Pri mostu

HŠ 9

130

V

45.

554331

054060 Kidričeva ulica (odcep)

HŠ 9

56

V

46.

554341

054240 Kidričeva ul. – Nova Loka

554351

73

V

47.

554351

054060 Nova Loka (pri trgovini)

054240

92

V

48.

554352

554351 Nova Loka (pri trgovini)

HŠ 9

89

V

49.

554361

054240 Ul. Marjana Kozine

HŠ 12a

210

V

50.

554362

554361 Ul. Marjana Kozine

HŠ 24

129

V

51.

554371

054240 Ul. Danila Bučarja

556621

214

V

52.

554372

554371 Ul. Danila Bučarja

HŠ 29

29

V

53.

554381

054230 Čopova ulica

HŠ 18

120

V

54.

554391

R1 218 Viniška cesta – Na bregu

054250

39

V

55.

554441

054250 Na bregu (odcepi)

HŠ 20

189

V

56.

554442

054250 Na bregu (odcepi)

HŠ 28

100

V

57.

554443

554441 Na bregu (odcepi)

HŠ 34

89

V

58.

554444

054441 Na bregu (odcepi)

054250

55

V

59.

554451

R1 218 Viniška cesta (odcep)

HŠ 33a

45

V

60.

554471

054340 Ul. padlih borcev (odcep)

HŠ 5

57

V

Stran
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

61.

554481

R1 216 Semiška cesta (nad železnico)

Potek ceste

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

HŠ 14

309

V

62.

554491

R1 216 Semiška cesta (pri DSO)

HŠ 17

84

V

63.

554501

054170 Cankarjeva ulica (stan. bloki)

HŠ 2a

85

V

64.

554511

R1 218 Ul. Heroja Starihe – Kolodvorska cesta

054310

101

V

65.

554521

054180 Kajuhova ul. (odcep)

HŠ 6b

91

V

66.

554531

054180 Ul. Čardak (stan. hiše)

054170

200

V

67.

554532

554531 Ul. Čardak (stan. hiše)

HŠ 9

50

V

68.

554533

554531 Ul. Čardak (stan. hiše)

HŠ 10

36

V

69.

554534

554531 Ul. Čardak (stan. hiše)

HŠ 9

56

V

70.

554541

054320 Zelena pot (stari del)

HŠ 20

196

V

71.

554551

054320 Prešernova cesta

554531

313

V

72.

554552

554551 Prešernova cesta

HŠ 12b

125

V

73.

554561

054070 Ul. Heroja Starihe (odcep do stan. blokov)

HŠ 18

58

V

74.

556171

R1 218 R1 218 – Kanižarica (del)

HŠ 27a

100

V

75.

556181

R1 218 R1 218 – Kanižarica – most čez Dobličico

HŠ 28

208

V

76.

556581

054220 Vodnikova ulica

054060

169

V

77.

556591

054220 Nazorjeva ulica

054060

161

V

78.

556601

054220 Tomšičeva ulica

054060

169

V

79.

556611

054220 Trubarjeva ulica

054060

177

V

80.

556621

054230 ZN Kočevje – Nova Loka

054240

296

V

81.

556631

054240 Nova Loka – del

HŠ 23a

100

V

82.

556641

054240 Ul. Heroja Jožeta Mihelčiča

054240

175

V

83.

556651

054180 Ul. Moše Pijade – DSO

HŠ 19c

196

V

84.

556661

054210 LK 054210 – Bevkova ulica

HŠ 16

113

V

85.

556662

556661 LK 054210 – Bevkova ulica

HŠ NH

44

V

86.

556663

556661 LK 054210 – Bevkova ulica

HŠ 14

41

V

87.

556701

556761 Mala ulica

HŠ NH

74

V

88.

556751

054020 Črnomelj – Vojinska c. – medtno pokopališče

gozdna c.

1.032

V

89.

556761

054020 Črnomelj – Opetov dol – JP 556751 Vojna vas

556751

659

V

90.

556771

054180

206

V

216

povezovalna cesta Črnomelj

V…vsa vozila

SKUPAJ: 14.450 m

so:

Zap.
št.

Številka
odseka

Preostala
dolžina odseka v sosednji
občini [m]

8. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Črnomelj in med naselji

Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

Začetek
Potek ceste
odseka

Konec
odseka
HŠ 3a

86

V

ČN

272

V

216

V

1.

554111

556751 Vojinska cesta (odcep)

2.

554121

556751 Vojna vas – ČN

3.

554131

554121 Vojna vas (odcep)

556751

4.

554571

R1 218 R1 218 Vranoviči (odcep)

HŠ 21

59

V

5.

554581

R1 218 R1 218 Vranoviči (odcep žaga)

HŠ 2a

155

V

6.

554591

R1 218 R1 218 – Zastava

HŠ 1a

1.996

V

7.

554601

556751 Vojna vas – Dolenja vas – Žagarci

HŠ 14

1.735

V

8.

554602

554601 Vojna vas – Dolenja vas – Žagarci

HŠ 4

113

V

9.

554611

054080 LC 054080 – Čudno selo

HŠ NH

542

V

10.

554612

554611 LC 054080 – Čudno selo

554611

178

V

11.

554621

054080 LC 054080 – Desinec

HŠ 13

861

V

Preostala
dolžina
odseka
v sosednji
občini [m]
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Dolžina
odseka v
občini [m]

Vrsta
prometa

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
Potek ceste
odseka

Konec
odseka

12.

554622

554621 LC 054080 – Desinec

HŠ 18

111

V

13.

554623

554621 LC 054080 – Desinec

HŠ 12

113

V

14.

554624

554621 LC 054080 – Desinec

HŠ 10

243

V

15.

554625

554621 LC 054080 – Desinec

554624

78

V

16.

554631

054080 LC 054080 – Pavičiči

HŠ 28

1.764

V

17.

554632

554631 LC 054080 – Pavičiči

HŠ 15

158

V

18.

554641

054080 LC 054080 – Cerkvišče (del)

HŠ 22

1.014

V

19.

554642

554641 LC 054080 – Cerkvišče (del)

HŠ 11

112

V

20.

554643

554642 LC 054080 – Cerkvišče (del)

HŠ 7

56

V

21.

554644

554641 LC 054080 – Cerkvišče (del)

gosp. p.

159

V

22.

554651

554641 Cerkvišče (odcepi)

HŠ 14

224

V

23.

554652

554653 Cerkvišče (odcepi)

HŠ 21

125

V

24.

554653

554641 Cerkvišče (odcepi)

HŠ 3

233

V

25.

554654

554651 Cerkvišče (odcepi)

HŠ 25b

138

V

26.

554655

554651 Cerkvišče (odcepi)

HŠ 20

126

V

27.

554661

RT 919 RT 919 – Doljne Griblje

554661

791

V

28.

554662

554661 RT 919 – Doljne Griblje

HŠ 67

84

V

29.

554663

554661 RT 919 – Doljne Griblje

554681

273

V

30.

554664

554661 RT 919 – Doljne Griblje

RT 919

218

V

31.

554671

RT 919 RT 919 Griblje – Brinsko selo

054080

500

V

32.

554672

554671 RT 919 Griblje – Brinsko selo

054080

141

V

33.

554673

554671 RT 919 Griblje – Brinsko selo

054080

91

V

34.

554674

554671 RT 919 Griblje – Brinsko selo

HŠ 58

157

V

35.

554681

RT 919 RT 919 Griblje – Srednje Griblje

HŠ 69a

197

V

36.

554682

554681 RT 919 Griblje – Srednje Griblje

RT 919

214

V

37.

554691

RT 919 RT 919 Griblje – pokopališče

cerkev

306

V

38.

554692

554691 RT 919 Griblje – pokopališče

554701

161

V

39.

554701

RT 919 RT 919 Griblje – Griblje – Gornje Griblje

554711

292

V

40.

554711

RT 919 RT 919 Griblje – Gornje Griblje

HŠ 9a

398

V

41.

554712

554711 RT 919 Griblje – Gornje Griblje

HŠ 8

136

V

42.

554721

RT 919 RT 919 Griblje – počitniške hišice

HŠ NH

99

V

43.

554731

RT 919 RT 919 Griblje – kopališče

HŠ 25d

315

V

44.

554741

RT 919 RT 919 – Dragoši

HŠ 6

207

V

45.

554751

RT 919 RT 919 – Fučkovci (del)

HŠ 6

66

V

46.

554761

RT 919 RT 919 – Fučkovci (del) – R III 919

RT 919

174

V

47.

554771

RT 919 RT 919 – Fučkovci (kopališče)

Kolpa

554

V

48.

554781

RT 919 RT 919 – Jankoviči (del)

HŠ 26

237

V

49.

554791

R3 660 R3 660 – Jankoviči (del)

HŠ 10

359

V

50.

554801

R3 660 R3 660 – Jankoviči (del)

HŠ 8

452

V

51.

554811

R3 660 R3 660 – Jankoviči (Šoštariči)

HŠ 3

405

V

52.

554821

R3 660 R3 660 – Bedenj (del) – R3 660

R3 660

816

V

53.

554822

554821 R3 660 – Bedenj (del) – R3 660

HŠ 15a

215

V

54.

554831

R3 660 R3 660 – Bedenj (del)

HŠ 20

372

V

55.

554841

R3 660 R3 660 – Pribinci

HŠ 15

1.336

V

56.

554842

554841 R3 660 – Pribinci

HŠ 4

229

V

57.

554843

554841 R3 660 – Pribinci

HŠ 12

518

V

58.

554844

554841 R3 660 – Pribinci

HŠ 13

93

V

59.

554851

054090 LC 054090 Tribuče – Šikonijsko selo

HŠ 26

515

V

60.

554861

R3 660 R3 660 – Tribuče – Vlaščansko selo

HŠ 59

1.326

V
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61.

554862

554861 R3 660 – Tribuče – Vlaščansko selo

554871

260

V

62.

554871

054090 Tribuče – R3 660

554861

395

V

63.

554872

554871 R3 660 – Tribuče

R3 660

347

V

64.

554881

R3 660 R3 660 – Tribuče (del)

HŠ 2d

251

V

65.

554891

R3 660 R3 660 – Tribuče (del)

HŠ 2f

133

V

66.

554901

R3 660 R3 660 – Dolenjci (del)

HŠ 17

618

V

67.

554911

R3 660 R3 660 – Dolenjci (del)

HŠ 21

64

V

68.

554921

R3 660 R3 660 – Dolenjci (del)

HŠ 19

445

V

69.

554931

R3 660 R3 660 – Pobrežje

HŠ 4

1.261

V

70.

554941

R3 660 R3 660 – Preložnik – Velika sela

HŠ 9

1.989

V

71.

554942

554941 R3 660 – Preložnik – Velika sela

HŠ 35

319

V

72.

554943

554941 R3 660 – Preložnik – Velika sela

HŠ 12

332

V

73.

554951

R3 660 R3 660 – Adlešiči (tovarna) – R3 660

R3 660

393

V

74.

554961

R3 660 R3 660 – Adlešiči (del)

HŠ 2

260

V
V

75.

554971

R3 660 R3 660 – Adlešiči (del)

HŠ 9a

238

76.

554981

R3 660 R3 660 – Adlešiči (kopališče)

Kolpa

774

V

77.

554991

R3 660 R3 660 – Adlešiči (del) – R3 660

R3 660

298

V

78.

554992

554991 R3 660 – Adlešiči (del) – R3 660

HŠ 25

116

V

79.

554993

554991 R3 660 – Adlešiči (del) – R3 660

HŠ 28

233

V

80.

555011

R3 660 R3 660 – Adlešiči (pokopališče) – Mala sela

HŠ 3

1.052

V

81.

555021

555011 Mala sela (del)

HŠ 4

417

V

82.

555022

555021 Mala sela (del)

HŠ 6

226

V

83.

555023

555021 Mala sela (del)

HŠ 5

68

V

84.

555031

R3 660 R3 660 – Gorenjci (del)

HŠ 5

359

V

85.

555041

R3 660 R3 660 – Gorenjci (del)

HŠ 10

557

V

86.

555042

555041 R3 660 – Gorenjci (del)

HŠ 11

82

V

87.

555051

R3 660 R3 660 – Vrhovci – R3 660

R3 660

519

V

88.

555052

555051 R3 660 – Vrhovci – R3 660

HŠ 6

228

V

89.

555061

R3 660 R3 660 – Marindol (del)

555071

574

V

90.

555062

555061 R3 660 – Marindol (del)

555071

220

V

91.

555063

555061 R3 660 – Marindol (del)

R3 660

82

V

92.

555071

R3 660 R3 660 – Marindol (del)

pokop.

928

V

93.

555072

555071 R3 660 – Marindol (del)

HŠ 30

89

V

94.

555081

R3 660 R3 660 – Marindol (del)

HŠ 32

430

V

95.

555091

R3 660 R3 660 – Miliči (del)

HŠ 16

79

V

96.

555101

R3 660 R3 660 – Miliči (del)

HŠ 12

469

V

97.

555102

555101 R3 660 – Miliči (del)

cerkev

526

V

98.

555111

R3 660 R3 660 – Žuniči (del)

HŠ 15a

312

V

99.

555112

555111 R3 660 – Žuniči (del)

R3 660

116

V

100.

555121

555111 R3 660 – Žuniči (del)

HŠ 13b

189

V

101.

555122

555121 R3 660 – Žuniči (del)

HŠ 19

472

V

102.

555131

RT 919 RT 919 – Paunoviči

HŠ 8

398

V

103.

555141

RT 919 RT 919 – Vidnjeviči

HŠ 2a

248

V

104.

555151

RT 919 RT 919 – Škavurini

HŠ 63

425

V

105.

555161

RT 919 RT 919 – Novoseli

HŠ 59

624

V

106.

555171

RT 919 RT 919 – Preloka (del) – RT 919

RT 919

280

V

107.

555181

555171 Preloka (pokopališče)

555181

442

V

108.

555182

555181 Preloka (pokopališče)

cerkev

133

V

109.

555191

RT 919 RT 919 – Preloka (del)

HŠ 4

84

V
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HŠ 10

93

V

555213

1.723

V

Konec
odseka

112.

555212

555211 RT 919 – Jakovini

HŠ 57

170

V

113.

555213

555211 RT 919 – Jakovini

HŠ 45

484

V

114.

555221

RT 919 RT 919 – Grduni

HŠ 15

509

V

115.

555222

555221 RT 919 – Grduni

HŠ 18

66

V

116.

555231

RT 919 RT 919 – Dejani

HŠ 9

252

V

117.

555241

RT 919 RT 919 – Balkovci

HŠ 4

388

V

118.

555251

RT 919 RT 919 – Doljne Zilje

HŠ 48

225

V

119.

555261

RT 919 RT 919 – Srednje Zilje (del)

HŠ 37

110

V

120.

555271

RT 919 RT 919 – Srednje Zilje (del)

HŠ 35

106

V

121.

555281

RT 919 RT 919 – Srednje Zilje (del)

HŠ 29

83

V

122.

555291

RT 919 RT 919 – Gornje Zilje (cerkev)

HŠ 11

420

V

123.

555292

555291 RT 919 – Gornje Zilje (cerkev)

cerkev

502

V

124.

555301

RT 919 RT 919 – Gornje Zilje (del)

HŠ 8

324

V

125.

555311

RT 919 RT 919 – Podklanec (del)

HŠ 28

53

V

126.

555321

RT 919 RT 919 – Podklanec (del) – RT 919

HŠ 33

612

V

127.

555322

RT 919 RT 919 – Podklanec (del) – RT 919

HŠ 24

135

V

128.

555331

RT 919 RT 919 – Golek (del)

HŠ 8

655

V

129.

555341

RT 919 RT 919 – Golek (cerkev)

555331

1.103

V

130.

555342

555341 RT 919 – Golek (cerkev)

HŠ 6

59

V

131.

555343

555341 RT 919 – Golek (cerkev)

HŠ 12a

82

V

132.

555344

555341 RT 919 – Golek (cerkev)

HŠ 35

758

V

133.

555351

RT 919 RT 919 – Vinica (Benetič)

HŠ 69

336

V

134.

555361

054090 LC 054090 – pokopališče (parkirišče) – Vinica

555341

265

V

135.

555362

555361 Vinica – pokopališče (parkirišče)

R1 218

153

V

136.

555371

R1 218 R1 218 – Ogulin – LC 054090

054090

132

V

137.

555381

R1 218 R1 218 – Vinica (del) – RT 919

RT 919

172

V

138.

555391

R1 218 R1 218 – Vinica (kamp)

HŠ 19a

564

V

139.

555401

RT 919 RT 919 – Sečje selo – LC 054110

054110

231

V

140.

555402

555401 JP 555401 – Sečje selo 7b

HŠ 7b

151

V

141.

555411

R1 218 R1 218 – Drenovec (romsko naselje)
– LC 054090

054090

654

V

142.

555421

R1 218 R1 218 – Drenovec (del)

HŠ 35

116

V

143.

555431

R1 218 R1 218 – Drenovec (del)

HŠ 3

201

V

144.

555441

054130 LC 054130 – Perudina (del)

HŠ 10

78

V

145.

555451

054130 LC 054130 – Perudina (del)

HŠ 15

239

V

146.

555452

555451 LC 054130 – Perudina (del)

HŠ 19

60

V

147.

555461

054090 LC 054090 – Bojanci (del)

HŠ 11

218

V
V

148.

555471

054090 LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090

HŠ 39

351

149.

555472

555471 LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090

054090

347

V

150.

555473

555472 LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090

cerkev

237

V

151.

555474

555471 LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090

555473

99

V

152.

555481

054090 LC 054090 – Bojanci (del)

555471

499

V

153.

555482

555481 LC 054090 – Bojanci (del)

555471

40

V

154.

555491

054100 LC 054100 – Drežnik – LC 054100

HŠ 10

430

V

155.

555492

555491 LC 054100 – Drežnik – LC 054100

054100

271

V

156.

555501

054100 LC 054100 – Nova Lipa – LC 054100

054100

920

V

157.

555502

555501 LC 054100 – Nova Lipa – LC 054100

HŠ 15

215

V
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158.

555511

R1 218 R1 218 – Stara Lipa (del)

HŠ 12

244

V

159.

555521

R1 218 R1 218 – Stara Lipa (del)

HŠ 20

551

V

160.

555531

R1 218 R1 218 – Gornji Suhor

HŠ 13

563

V

161.

555532

555531 R1 218 – Gornji Suhor

HŠ 2a

130

V

162.

555533

555531 R1 218 – Gornji Suhor

HŠ 12

143

V

163.

555541

R1 218 R1 218 – Doljni Suhor (del)

HŠ 18

396

V

164.

555551

R1 218 R1 218 – Doljni Suhor (del)

HŠ 5

75

V

165.

555561

R1 218 R1 218 – Mali Nerajec

HŠ 11

172

V

166.

555562

555561 R1 218 – Veliki Nerajec – R1 218

HŠ 6

28

V

167.

555563

555561 R1 218 – Mali Nerajec

HŠ NH

68

V

168.

555571

R1 218 R1 218 – Belčji vrh

HŠ 41

1.835

V

169.

555572

555571 R1 218 – Belčji vrh

HŠ 36

189

V

170.

555573

555571 R1 218 – Belčji vrh

555581

101

V

171.

555574

555571 R1 218 – Belčji vrh

HŠ 37

93

V

172.

555581

555571 Belčji vrh – Knežina

HŠ 10

867

V

173.

555582

555581 Belčji vrh – Knežina

HŠ 16

142

V

174.

555583

555581 Belčji vrh – Knežina

HŠ 18

205

V

175.

555591

R1 218 R1 218 – Mala Lahinja

HŠ 7

2.519

V

176.

555592

555591 R1 218 – Mala Lahinja

HŠ 9

266

V

177.

555601

R1 218 R1 218 – Veliki Nerajec – R1 218

R1 218

966

V

178.

555602

555601 R1 218 – Veliki Nerajec – R1 218

555601

234

V

179.

555611

R1 218 R1 218 – Pusti Gradec

HŠ 8

1.285

V

180.

555612

555611 R1 218 – Pusti Gradec

HŠ 1

109

V

181.

555621

054050 LC 054050 – Šipek

HŠ 5

436

V

182.

555631

054050 LC 054050 – Velika Lahinja (del) – LC 054050

054050

245

V

183.

555632

054050 LC 054050 – Velika Lahinja (del) – LC 054050

555631

86

V

184.

555641

054050 LC 054050 – Velika Lahinja (del)

185.

555651

054050 LC 054050 – Butoraj

186.

555661

187.
188.

HŠ 7

63

V

cerkev

203

V

054050 LC 054050 – Doljni Butoraj – Zorenci

HŠ 6

1.550

V

555662

054050 LC 054050 – Doljni Butoraj – Zorenci

555661

330

V

555671

054050 LC 054050 – Podlog

HŠ 8

239

V

189.

555672

555671 LC 054050 – Podlog

HŠ 7

263

V

190.

555681

R1 218 R1 218 – Dragatuš (šola) – LC 054050

054050

528

V

191.

555682

555681 R1 218 – Dragatuš (šola) – LC 054050

054050

105

V

192.

555683

555681 R1 218 – Dragatuš (šola) – LC 054050

054050

88

V

193.

555691

054050 Dragatuš (center) – LC 054050

555681

121

V

194.

555692

555691 Dragatuš (center) – LC 054050

054050

79

V

195.

555701

R1 218 R1 218 – Dragatuš (del) – LC 054050

054050

211

V

196.

555711

R1 218 R1 218 – Obrh (del)

HŠ 15a

1.083

V

197.

555721

555711 Obrh (del)

HŠ 21

455

V

198.

555722

555721 Obrh (del)

HŠ 5a

60

V

199.

555723

555721 Obrh (del)

HŠ 12a

146

V

200.

555731

R1 218 R1 218 – Zapudje

HŠ NH

2.937

V

201.

555732

555731 R1 218 – Zapudje

HŠ 28

288

V

202.

555733

555731 R1 218 – Zapudje

HŠ 8

150

V

203.

555734

555731 R1 218 – Zapudje

HŠ 11

160

V

204.

555735

555731 R1 218 – Zapudje

HŠ 14

122

V

205.

555741

R1 218 R1 218 – Breznik

HŠ 10

1.039

V

206.

555751

R1 218 R1 218 – Sela pri Dragatušu – Golek

HŠ 9

1.818

V
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207.

555752

555751 R1 218 – Sela pri Dragatušu – Golek

555751

770

V

208.

555761

054110 LC 054110 – Prokšljev mlin

HŠ 1

98

V
V

209.

555771

054110 LC 054110 – Učakovci (kopališče)

mlin

298

210.

555781

054110 LC 054110 – Učakovci (del)

HŠ 3

33

V

211.

555791

054110 LC 054110 – Učakovci – Vukovci – Otok

mlin

1.968

V

212.

555792

555791 LC 054110 – Učakovci – Vukovci – Otok

HŠ 36

176

V

213.

555793

555794 LC 054110 – Učakovci – Vukovci – Otok

HŠ 14

1.962

V

214.

555794

555791 LC 054110 – Učakovci – Vukovci – Otok

HŠ 11

188

V

215.

555801

054110 LC 054110 – Učakovci (del) – LC 054110

054110

233

V

216.

555811

555791 Kovačji grad (del)

HŠ 6

168

V

217.

555812

555811 Kovačji grad (del)

HŠ 2

43

V

218.

555821

054370 RT 919 – Damelj – Kot

HŠ 5

1.829

V

219.

555822

555821 RT 919 – Damelj – Kot

054371

325

V

220.

555831

RT 919 RT 919 – Draga – Damelj

HŠ 9

1.457

V

221.

555832

555831 RT 919 – Draga – Damelj

054370

1.888

V

222.

555841

RT 919 RT 919 – Sinji vrh (del)

HŠ 34

90

V

223.

555851

RT 919 RT 919 – Sinji vrh (del)

HŠ 40

825

V

224.

555852

555851 RT 919 – Sinji vrh (del)

HŠ 36

109

V

225.

555853

555851 RT 919 – Sinji vrh (del)

HŠ 38

118

V

226.

555861

RT 919 RT 919 – Sinji vrh (trgovina)

razcep

284

V

227.

555871

RT 919 RT 919 – Sinji vrh (del)

HŠ 27a

301

V

228.

555881

RT 919 RT 919 – Gorica

HŠ 4

1.109

V

229.

555882

555881 RT 919 – Gorica

cerkev

83

V

230.

555883

555881 RT 919 – Gorica

HŠ 3

87

V

231.

555891

RT 919 RT 919 – Breg

HŠ 3

877

V

232.

555901

RT 919 RT 919 – Špeharji

HŠ 11

90

V

233.

555902

555901 RT 919 – Špeharji

HŠ 8

44

V

234.

555911

RT 919 RT 919 – Hrib

HŠ 9

283

V

235.

555912

555911 RT 919 – Hrib

HŠ 3

91

V

236.

555913

555911 RT 919 – Hrib

HŠ 11

56

V

237.

555921

054120 LC 054120 – Sr. Radenci – D. Radenci – LC
054120

HŠ 2

243

V

238.

555922

555921 LC 054120 – Sr. Radenci – D. Radenci – LC
054120

054120

910

V

239.

555931

054120 LC 054120 – Radenci (kopališče)

Kolpa

249

V

240.

555941

054120 LC 054120 – Gornji Radenci

054120

257

V

241.

555942

555941 LC 054120 – Gornji Radenci

HŠ 13

71

V

242.

555951

R3 659 R3 659 – Prelesje – RT 918

RT 918

237

V

243.

555961

RT 918 RT 918 – Prelesje (Madronič)

HŠ 10

101

V

244.

555971

R3 658 R III 658 – Stari trg (del)

HŠ 44

73

V

245.

555981

R3 658 R3 658 – Stari trg (del) – R3 659

R3 659

409

V

246.

555991

R3 658 R3 658 – Deskova vas – R3 658

R3 658

208

V

247.

556011

R3 658 R3 658 – Kovača vas

HŠ 7

491

V

248.

556021

R3 658 R3 658 – Zagozdac

cerkev

165

V

249.

556022

556021 R3 658 – Zagozdac

HŠ 3

51

V

250.

556031

R3 658 R3 658 – Gornja Podgora – Doljna Podgora

HŠ 2

1.746

V

251.

556032

556031 R3 658 – Gornja Podgora – Doljna Podgora

HŠ 6

177

V

252.

556033

556031 R3 658 – Gornja Podgora – Doljna Podgora

HŠ 9

60

V

253.

556041

R3 658 R3 658 – Finki – Tanča gora – LC 054140

054140

1.472

V

Stran
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Vrsta
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254.

556042

556041 R3 658 – Finki – Tanča gora – LC 054140

HŠ 47

204

V

255.

556051

R1 218 R1 218 – Tanča gora – LC 054140

054140

750

V

256.

556061

054140 LC 054140 – Tanča gora (del)

HŠ 11

60

V

257.

556071

054140 LC 054140 – Tanča gora (del) – LC 054140

igrišče

317

V

258.

556072

556071 LC 054140 – Tanča gora (del) – LC 054140

054140

363

V

259.

556081

054140 LC 054140 – Tanča gora (del)

HŠ 21b

103

V

260.

556091

R1 218 R1 218 – Dragovanja vas (del)

HŠ 15

690

V

261.

556092

556091 R1 218 – Dragovanja vas (del)

556101

95

V

262.

556101

556091 Dragovanja vas (del)

556091

220

V

263.

556102

556101 Dragovanja vas (del)

cerkev

355

V

264.

556111

R1 218 R1 218 – Jerneja vas – Dobliče – R1 217

R1 217

2.363

V

265.

556112

556111 R1 218 – Jerneja vas – Dobliče – R1 217

HŠ 2

104

V

266.

556121

R1 217 R1 217 – Dobliče

HŠ 5

140

V

267.

556122

556121 Dobliče – R1 217

R1 217

118

V

268.

556131

R1 217 R1 217 – Stari Blatnik

HŠ 13b

122

V

269.

556141

R1 218 R1 218 – Kanižarica (stara kolonija)

HŠ 29a

355

V

270.

556151

R1 218 R1 218 – Kanižarica (del)

HŠ 16a

137

V

271.

556152

556151 R1 218 – Kanižarica (del)

HŠ 36b

158

V

272.

556161

R1 217 R1 217 – Kanižarica (del)

HŠ 6b

158

V

273.

556191

054070 LC 054070 – Svibnik – LC 054070

054070

535

V

274.

556192

556191 LC 054070 – Svibnik – LC 054070

556191

303

V

275.

556201

R1 217 R1 217 – Grič – Doblička gora – R1 217

R1 217

1.249

V

276.

556202

556201 R1 217 – Grič – Doblička gora – R1 217

R1 217

861

V

277.

556211

R1 217 R1 217 – Doljni Grič

HŠ 5

167

V

278.

556212

556211 R1 217 – Doljni Grič

HŠ 6

135

V

279.

556221

R1 217 R1 217 – Gornji Grič

HŠ 13

140

V

280.

556231

R1 217 R1 217 – Doblička gora – Stražnji vrh

054070

2.795

V

281.

556232

556231 R1 217 – Doblička gora – Stražnji vrh

054070

400

V

282.

556233

556231 R1 217 – Doblička gora – Stražnji vrh

054380

1.452

V

283.

556234

556231 R1 217 – Doblička gora – Stražnji vrh

556233

481

V

284.

556241

054070 LC 054070 – Doblička gora (del) – LC 054070

054070

651

V

285.

556251

054380 LC 054380 – Jelševnik

HŠ 18a

427

V

286.

556252

556251 JP 556251 – Jelševnik – LC 054380

054380

176

V

287.

556261

054150 LC 054150 – Maverlen – Rožič vrh
– LC 054070

054070

1.529

V

288.

556271

054070 LC 054070 – Stražnji vrh (del)

HŠ 15

603

V

289.

556281

054150 LC 054150 – Rožič vrh (gasilski dom)

HŠ 1

233

V

290.

556291

054150 LC 054150 – Naklo (del)

HŠ 1

275

V

291.

556301

054150 LC 054150 – Naklo – Rodine

556391

1.181

V

292.

556311

054070 LC 054070 – Snečji vrh

HŠ 3a

583

V

293.

556321

054070 LC 054070 – Zajčji vrh

HŠ 1

301

V

294.

556331

054070 LC 054070 – Doljna Paka

HŠ 9

780

V

295.

556341

054070 LC 054070 – Tušev dol

HŠ 9

1.007

V
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296.

556342

556341 LC 054070 – Tušev dol

556341

299

V

297.

556343

556341 LC 054070 – Tušev dol

HŠ 8

50

V

298.

556351

R1 218 R1 218 – Kvasica

R1 218

245

V

299.

556352

556351 R1 218 – Kvasica

HŠ 10

102

V

300.

556361

556341 Tušev dol – Talčji vrh

556371

1.370

V

301.

556371

054150 LC 054150 – Talčji vrh (del)

HŠ 2

260

V

302.

556372

556371 LC 054150 – Talčji vrh (del)

556361

52

V

303.

556381

R1 216 R1 216 – Lokve -Otovec

HŠ 3

696

V

304.

556382

556381 R1 216 – Lokve

HŠ 6f

111

V

305.

556391

054150 LC 054150 – Otovec – Rodine

556401

2.456

V

306.

556401

054150 LC 054150 – Velike Rodine

cerkev

2.232

V

307.

556402

556401 LC 054150 – Velike Rodine

HŠ 22

347

V

308.

556411

054150 LC 054150 – Sela pri Otovcu

HŠ 17

870

V

309.

556412

556411 LC 054150 – Sela pri Otovcu

HŠ NH

438

V

310.

556413

556411 LC 054150 – Sela pri Otovcu

HŠ 21

232

V

311.

556421

R1 216 R1 216 – Rožanec (del)

HŠ 7

658

V

312.

556422

556421 R1 216 – Rožanec (del)

556431

288

V

313.

556431

R1 216 R1 216 – Rožanec (del)

HŠ 20

643

V

314.

556432

556431 R1 216 – Rožanec (del)

556422

125

V

315.

556441

R1 216 R1 216 – Gornja Paka

HŠ 10a

919

V

316.

556451

R1 216 R1 216 – Lokve (spomenik)

spomenik

625

V

317.

556452

556451 R1 216 – Lokve (spomenik)

HŠ 24

127

V

318.

556461

R1 216 R1 216 – Lokve (Brezov gaj)

HŠ 13

92

V

319.

556471

R1 216 R1 216 – Lokve (pekarna)

HŠ 6a

129

V

320.

556481

R1 217 Romsko naselje Jama – Kanižarica

HŠ 70

564

V

321.

556482

556481 Romsko naselje Jama – Kanižarica

HŠ 80

112

V

322.

556491

R1 216 R1 216 – Lokve (romsko naselje – žaga)

HŠ 70

87

V

323.

556501

R1 216 R1 216 – Lokve (romsko naselje – del)

HŠ 58

91

V

324.

556511

R1 216 R1 216 – Lokve (romsko naselje – gornji del)

HŠ 37

58

V

325.

556521

R1 216 R1 216 – Petrova vas (del) – Mihelja vas
– R1 216

R1 216

1.403

V

326.

556522

556521 R1 216 – Petrova vas (del) – Mihelja vas
– R1 216

HŠ 9

173

V

327.

556531

556521 Petrova vas

HŠ 8b

453

V

328.

556532

556531 Petrova vas

HŠ 11

278

V

329.

556541

R1 216 R1 216 – Pokopališče – Petrova vas

cerkev

235

V

330.

556542

556541 R1 216 – Pokopališče – Petrova vas

556521

255

V

331.

556551

556561 Ručetna vas

p. 729/6

420

V

332.

556552

556551 Ručetna vas

HŠ NH

177

V

333.

556561

R1 216 R1 216 – Ručetna vas – Ručetna gora

HŠ 41

647

V

334.

556571

R3 660 R3 660 – Dolenjci, stara cesta – RT 919

RT 919

197

V

335.

556671

054130 LC 054130 – Hrast (del)

HŠ 12

246

V

336.

556741

RT 919 Vinica – Stari trg ob Kolpi – Selce pri Špeharjih

razcep

698

V

V…vsa vozila

SKUPAJ: 147.684 m

Stran
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9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-3/2014-92(507) z dne 10. 4. 2014.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj (Uradni
list RS, št. 73/98, 103/03 in 10/07).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2014
Črnomelj, dne 10. julija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2574.

Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene
službe na primarni ravni v Občini Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 –
ZPACP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na
29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o določitvi mreže javne zdravstvene službe
na primarni ravni v Občini Črnomelj

Uradni list Republike Slovenije
3. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI
5. člen
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravlja
Javni zavod Zdravstveni dom Črnomelj, v katerega sodita tudi
Zdravstvena postaja Semič in Zdravstvena postaja Vinica, ter
zasebni zdravstveni delavci.
6. člen
(zdravstveni dom)
Občina Črnomelj je ustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in za območje Občine Črnomelj in Občine Semič ter
zagotavlja:
– osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema: splošne
ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in
mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij,
– nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto,
– dežurno službo,
– reševalne prevoze,
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,
– medicino dela, prometa in športa in
– druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev
celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
kot n.pr. upravne in servisne službe, dajanje nepremičnin v najem.
7. člen
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti)
Na območju občine, v skladu z določili zakona, ki ureja
lekarniško dejavnost, opravlja lekarniško dejavnost Javni zavod
Dolenjske lekarne Novo mesto, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Javni zavod iz prejšnjega odstavka opravlja lekarniško
dejavnost v Lekarni Črnomelj, ki jo je organiziral kot svojo
organizacijsko enoto v naselju Črnomelj.
8. člen

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina)
določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na
območju občine.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot
izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI
4. člen
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni)
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso
vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.

(zdravstvena postaja)
Na območju občine je v naselju Vinica ustanovljena Zdravstvena postaja Vinica, v kateri se izvaja:
– splošna/družinska medicina;
– zobozdravstvena ambulanta za otroke, mladino in odrasle;
– osnovne diagnostične preiskave – 1 tedensko;
– patronažna služba.
Za zagotavljanje drugih dejavnosti, ki se opravljajo v
okviru osnovne zdravstvene dejavnosti, se Zdravstvena postaja
Vinica povezuje z Zdravstvenim domom Črnomelj.
9. člen
(zasebni zdravstveni delavci)
Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost
na območju občine na podlagi koncesije opravljajo domače in
tuje pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo z zakonom, ki ureja
zdravstveno dejavnost oziroma zakonom, ki ureja lekarniško
dejavnost, določene pogoje.
Na območju občine se na podlagi koncesije v okviru
osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:
– dejavnost splošne medicine,
– specialistična ambulantna in dispanzerska dejavnost,
– dejavnost zobozdravstva za odrasle,
– dejavnost zdravstvene nege in patronažna služba,
– prevozi z in na dialize.
Na območju občine se lekarniška dejavnost opravlja tudi
na podlagi podeljene koncesije, v naselju Črnomelj in v podružnični lekarni v naselju Vinica.

Uradni list Republike Slovenije
4. KADRI ZA ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI V OBČINI
10. člen
(kadri)
Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti mora zdravstveni dom iz 6. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci zagotoviti naslednje število kadrov:
1. za dejavnost družinske medicine: 8,82 zdravnikov
splošne medicine oziroma zdravnikov specialistov družinske
medicine, 9,7 zdravstvenih tehnikov in 0,5 diplomirane medicinske sestre;
2. za dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov: 2,59 pediatrov, 1,28 zdravstvenih tehnikov in 2,62
diplomiranih medicinskih sester;
3. za dejavnost zdravstvenega varstva žensk: 1 ginekolog, 0,2 zdravstvenega tehnika in 1 diplomirane medicinske
sestre;
4. za dejavnost zobozdravstva: 9,29 doktorjev dentalne
medicine in 9,29 zdravstvenih tehnikov;
5. za dejavnost patronažne službe: 7,8 diplomirane medicinske sestre;
6. za dejavnost fizioterapije: 3,06 diplomirane fizioterapevtke;
7. za dejavnost zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje
1,74 diplomirane medicinske sestre.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2014
Črnomelj, dne 10. julija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2575.

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje javne službe
lekarniške dejavnosti za območje Občine
Črnomelj

Na podlagi 25. v zvezi z 28. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS,
št. 36/04 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na
29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti
za območje Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
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Stran

6635

2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja negospodarske javne službe lekarniške dejavnosti (v nadaljevanju: javna služba) za območje
Občine Črnomelj (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnost, ki je predmet javne službe,
– območje opravljanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za opravljanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– nadzor nad opravljanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in opravljanje
javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnost javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega zagotavljanje preskrbe prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij
na območju naselij Občine Črnomelj, z zdravili. Preskrba z
zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter
magistralno pripravo zdravil.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje opravljanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju Občine Črnomelj.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
Storitve javne službe lahko vsak prosto uporablja na
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo področje
lekarniške dejavnosti.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
(javno pooblastilo)
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za opravljanje javne službe.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN,
KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO
7. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje lekarniške dejavnosti ter podzakonskimi
predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.

Stran

6636 /

Št.

59 / 1. 8. 2014

(2) Koncesionar je fizična oseba, če izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne
službe.
(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen
za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne
službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če
so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti:
– program opravljanja dejavnosti javne službe.
VI. OBSEG MONOPOLA
8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe se
podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno pravico za opravljanje
dejavnosti javne službe na celotnem območju Občine Črnomelj,
za katero mu je podeljena koncesija z javnim razpisom.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o
koncesiji.
10. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za dobo 15. let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne
službe s prodajo storitev in dobrin uporabnikom in iz drugih
virov.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
12. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja občinska
uprava Občine Črnomelj in Občinski svet Občine Črnomelj.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
občinska uprava Občine Črnomelj.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
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14. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razvezo.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razvezo pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razvezi pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede
na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot negospodarska javna služba ali kot koncesionirana
negospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
16. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava Občine Črnomelj in
ga objavi župan Občine Črnomelj.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Repblike Slovenije in na spletni strani občine.
17. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
18. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
19. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj
visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
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(2) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

ko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.

XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

XIV/5 ODGOVORNOST KONCEDENTA
ZA RAVNANJE KONCESIONARJA

20. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

26. člen

(1) Koncesionarja izbere Občinska uprava Občine Črnomelj z upravno odločbo, na podlagi predloga strokovne komisije
iz drugega odstavka 19. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

(vrsta odgovornosti)
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne
službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam
na območju občine.

XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV POGODBE
O KONCESIJI

XIV/6 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

21. člen

(zavarovanje)

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za
škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti
javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.

Pogodbo o koncesiji sklene župan Občine Črnomelj.
XIV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

27. člen

XIV/1 PRENOS KONCESIJE
XV. KONČNA DOLOČBA

22. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih, določenih z zakonom ali zaradi
razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s
soglasjem koncesionarja.

28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2014
Črnomelj, dne 10. julija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

XIV/2 VIŠJA SILA
23. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občin v
nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
XIV/3 ODGOVORNOST KONCESIONARJA
ZA RAVNANJE ZAPOSLENIH
24. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
XIV/4 ZAČASEN PREVZEM
25. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lah-

2576.

Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in
57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10 in 51/10),
62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12),
4. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07),
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in
24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne
9. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja
izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja objektov
in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije
(v nadaljevanju: javna služba).
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Vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem
odloku obsega vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije na območju Občine
Črnomelj, razen če z zakonom ali s tem odlokom ni določeno
drugače.
2. člen
(način izvajanja)
Izbirna lokalna gospodarska javna služba vzdrževanja
urejanja objektov in naprav javne razsvetljave se zagotavlja s
podeljevanjem koncesije osebi zasebnega prava, ki jo izvaja
izvajalec javne službe – koncesionar na podlagi tega odloka
in koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli enemu izvajalcu.
Koncendent po tem odloku je Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije)
Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji
objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in
javnih cest:
– elektroomarice,
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno
delovanje javne razsvetljave.
Za svetlobno prometno signalizacijo po tem odloku se
štejejo naslednji objekti in naprave:
– semaforji,
– druga prometna svetlobna signalizacija (svetlobni prometni znaki, radarji, talna osvetlitev prometnih površin ipd.)
4. člen
(lastninska pravica)
Objekti in naprave javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije so objekti gospodarske javne infrastrukture, s
statusom grajenega javnega dobra v lasti in upravljanju občine,
kolikor ni z zakonom ali s tem odlokom drugače določeno.
5. člen
(uporaba javnih dobrin)
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih
površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna
služba, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod
enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti
izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne
službe ter na napake na napravah, objektih in omrežju in
oblikovati predloge ter pobude za njegovo boljše in učinkovitejše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno
odgovoriti v roku 30 dni in odgovor istočasno poslati v vednost
koncendentu.
II. VZDRŽEVANJE IN VARSTVO OBJEKTOV
IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE
6. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije)
Javna služba obsega vzdrževanje naprav, objektov in
omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe
oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega
nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s
tem povezane druge obveznosti občine, zlasti pa:
1. zamenjava svetil in svetilk,
2. zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
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3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo,
4. čiščenje svetilk in redno vzdrževanje drogov in drugih
delov javne razsvetljave,
5. investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
6. intervencije na javni razsvetljavi,
7. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v
skladu s programi občine,
8. priprava poročila o realizaciji letnega programa,
9. izvedba nalog po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
10. vodenje katastra in kontrolne knjige,
11. izvedba novoletne okrasitve v skladu s programom,
ki ga potrdi občina,
12. izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
13. podajanje tehničnih smernic pred izdajo smernic k
prostorskim aktom v zvezi z javno razsvetljavo,
14. podajanje tehničnih pogojev pred izdajo projektnih
pogojev na projektno dokumentacijo,
15. vzdrževanje prometne signalizacije (semaforji, »biči«,
osvetljeni prometni znaki, radarji, talna osvetlitev,…),
16. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti
povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne
razsvetljave,
17. vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih
odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo),
18. druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje
redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje
v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem
letu določi z letnim programom javne službe.
7. člen
(interventno izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje
javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak
oziroma poškodb v roku 8 ur po ugotovitvi napake oziroma
po ustnem obvestilu uporabnikov ali pristojnih organov. Za
pomembne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne
razsvetljave se šteje predvsem celodnevno delovanje naprav
ter takšne okvare, napake in poškodbe na svetlobni prometni
signalizaciji, ki ogrožajo prometno varnost.
Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj pomembne
okvare posameznih naprav pa v roku 7 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
8. člen
(letni program – načrt vzdrževanja javne razsvetljave)
Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa –
načrta vzdrževanja javne razsvetljave, ki ga izdela koncesionar
vsako leto do konca meseca septembra za naslednjo leto. Plan
potrdi Občina Črnomelj.
Načrt vzdrževanja javne razsvetljave mora biti pripravljen
ločeno za javno razsvetljavo in ločeno za svetlobno prometno
signalizacijo v in vsebuje predvsem:
– program izvajanja javne službe,
– obseg in ceno storitev,
– program varčevanja z energijo,
– obseg predvidenega investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju
zmanjšanja porabe električne energije,
– obseg predvidenega rednega – tekočega vzdrževanja
s stroškovno oceno in cenikom,
– predloge za posodobitve svetlobne prometne signalizacije,
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– predloge izgradenj novih naprav javne razsvetljave in
zamenjav neustreznih svetilk po posameznih območjih Občine
Črnomelj in izračun potrebnih sredstev za to.
9. člen
(poročilo o realizaciji letnega programa)
Koncesionar je dolžan najkasneje do 28. februarja vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki
mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama.
10. člen
(naloge po uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja)
Koncesionar je dolžan v skladu z določili uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (v nadaljevanju:
uredba) izvajati naloge, ki jih mora po uredbi izvajati upravljavec javne razsvetljave, predvsem pa izdelati načrt javne razsvetljave, ki vključuje monitoring, ter ga posredovati lastniku in
pristojnemu ministrstvu.
11. člen
(vodenje katastra javne službe)
S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo
za vodenje katastra javne službe.
Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse
spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.
12. člen
(vsebina katastra)
Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in krmilni
vodi, priklopna mesta za potrebe novoletne okrasitve …), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Črnomelj. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega
zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega
geografskega informacijskega sistema.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v
celoti v posest občini.
Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki,
za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled
samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim
organom in pristojnim inšpektorjem.
13. člen
(kontrolna knjiga)
Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh
izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja javne
službe, najmanj pa naslednje:
– naprava, na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih
iz katastra),
– opis dela,
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno,
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev koncedentu do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
14. člen
(organizacija novoletne okrasitve)
Koncesionar je v skladu s programom, ki ga pripravi pooblaščeno javno podjetje, sprejme pa koncedent, dolžan sode-
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lovati pri vzpostavitvi, vzdrževanju in odstranjevanju novoletne
okrasitve v času od 1. decembra do 10. januarja.
15. člen
(pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima pooblastila za:
– izključno pravico izvajati javno službo na območju Občine Črnomelj,
– vodenje katastra javne službe,
– izdajanje tehničnih smernic in pogojev pred izdajo smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij, ki jih izda soglasodajalec – občina,
– sodelovanje na tehničnem prevzemu oziroma pregledu,
– druga pooblastila v skladu z zakonom.
16. člen
(poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave je, razen koncesionarju, dovoljeno samo s soglasjem
koncedenta.
17. člen
(prepovedana ravnanja)
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
– poškodovanje objektov in naprav javne razsvetljave,
– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode
na objektih in napravah javne razsvetljave in svetlobno prometne signalizacije,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov
in naprav javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
– onemogočiti dostop do objektov in naprav javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi
neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,
– delovanje novoletne osvetlitve izven obdobja od 1. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta,
– opravljanje dejanj, ki bi lahko kakor koli ogrozila delovanje javne razsvetljave.
III. KONCESIJSKI AKT
18. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov
oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na
področju javne službe,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev
za delo,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem lastnega dela,
– da se obveže zavarovati pred odgovornostjo za škodo,
ki jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji osebi ali koncendentu,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
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– da predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
19. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje pravice in
obveznosti:
– opravljati javno službo v svojem imenu in za svoj račun
na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe ter potrjenih
planov,
– izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu
z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– zagotavljati dežurstvo,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
– voditi evidence in kataster v zvezi z javno službo,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte,
letna poročila in predloge letnih programov, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– zagotavljati koncedentu strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja javne službe.
Posamezne storitve na področju izvajanja javne službe je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob
upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi
veljavnimi predpisi.
20. člen
(nepredvidljive okoliščine)
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi
višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so
nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
21. člen
(ločeno knjigovodstvo)
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja
še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno knjigovodsko evidenco po določilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe.
Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenih knjigovodskih
evidenc za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za
storitve, opravljene na območju Občine Črnomelj.
22. člen
(izbor koncesionarja)
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:
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– predmet in območje koncesije;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s
tem odlokom;
– merila, ki bodo vplivala na izbor kandidata;
– rok za prijavo na razpis in način prijave;
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava;
– rok za izbiro koncesionarja;
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi
nobeden kandidat;
– ostale pogoje, ki so v skladu z veljavno zakonodajo.
O izbiri koncesionarja odloči upravni organ občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba.
O pritožbi odloča župan/ja.
Koncendent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko
pogodbo v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba o izbiri
koncesionarja dokončna.
Če koncesijska pogodba v roku iz prejšnjega odstavka ni
sklenjena, se postopek izbire koncesionarja razveljavi.
Postopek podelitve koncesije poteka v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javnih naročilih, Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o javno
zasebnem partnerstvu.
23. člen
(koncesijska pogodba)
5 let.

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo

Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v
roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi in zakonskimi določili, koncesija
lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi.
Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa
h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega
koncesionarja.
Koncendent je dolžan objaviti javni razpis za podelitev
koncesije najkasneje 1 leto pred iztekom roka, za katerega je
bila podeljena prejšnja koncesija, koncesija pa stopi v veljavo
najprej ob izteku tega roka.
24. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesija začne veljati z dnem, ki je v koncesijski pogodbi
določen kot datum pričetka izvajanja koncesije, s katero se
podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in
koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan/ja občine.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.
25. člen
(prenos koncesije, razmerja do podizvajalcev)
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncendenta.
V izjemnih primerih določenih s koncesijsko pogodbo,
lahko koncesionar ob izrecnem soglasju koncendenta sklene z
drugim usposobljenim izvajalcem, ki izvaja storitve javne službe, pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko
podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncendenta
in uporabnikov ter javnosti, nastopati v svojem imenu in za
svoj račun.
26. člen
(financiranje)
Javna služba se financira iz proračuna Občine Črnomelj
in iz drugih virov.
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Javna služba se financira iz cene storitev za opravljanje
javne službe, ki jo oblikuje koncesionar v skladu z veljavno
zakonodajo in soglasjem koncendenta. Pogoji za spreminjanje
cen se določijo s koncesijsko pogodbo.
Program letnega vzdrževanja je prilagojen razpoložljivim
sredstvom občine.
27. člen
(način plačila koncesionarja)
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaračunava
neposredno Občini Črnomelj.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
28. člen
(odgovornost koncesionarja)
Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih
členov, odgovoren izvajalec javne službe.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo je pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
Enako je koncesionar odgovoren tudi za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje koncendentu ali drugim pravnim ali
fizičnim osebam.
Koncesionar je dolžan v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti iz naslova
splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge
nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote,
določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti
(za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe
uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora
imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine
Črnomelj.
29. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava Občine Črnomelj.
Koncendent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje
javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja.
Zaradi izvedbe nadzora mora koncesionar osebam, ki
se izkažejo s pooblastilom župana, omogočiti nadzor, vstop v
svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti oziroma
posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem
strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi
z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
Koncendent izvrši napovedan nadzor poslovanja s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 8 dni pred izvedbo.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, izvajati pa se mora
praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Koncendent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi
nenapovedan nadzor.
O izvedenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncendenta oziroma
koncendentov pooblaščenec.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
30. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
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– z odkupom koncesije in
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe
v režijo.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja ali
likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo oziroma izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra.
31. člen
(spremembe okoliščin)
Koncesionar je dolžan koncendenta nemudoma obvestiti
o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncendenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture.
Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi
spremembe prizadet interes koncendenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe,
lahko koncendent koncesijo odvzame.
32. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,
medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski pogodbi.
33. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
roku določenem s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot dva dni zaporedoma oziroma za več kot pet
dni v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov,
predpisov, koncesijske pogodbe ali izvršljivih odločb, izdanih
na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ne vodi svojega poslovanja skladno z
21. členom tega odloka,
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih
postavk,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev
koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost vzdrževanja
javne razsvetljave in svetlobno prometne signalizacije preneha
izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če
koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitev.
34. člen
(višja sila)
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene okoliščine,
ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje
strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer
pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega
značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali njenem delu, na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, koncendent pa je dolžan koncesio-
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narju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške,
ki nastanejo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v teh pogojih.
35. člen
(pravice uporabnikov v primeru prenehanja
koncesijskega razmerja)
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema koncesije ali razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti
prizadete pravice uporabnikov. Zato mora koncesionar javno
službo opravljati, dokler koncendent ne zagotovi izvajanja javne službe na drug način oziroma podpiše pogodbe z drugim
koncesionarjem.
36. člen
(upravna odločba za odvzem koncesije)
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda
pristojni organ občinske uprave. Posledica odvzema je razdrtje
koncesijske pogodbe. Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča župan/ja.
37. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako,
da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil
za namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe.
S koncesijsko pogodbo se določijo način, obseg in pogoji
odkupa. Če z odkupom ne soglaša koncedent, odkup koncesije
ni mogoč.
Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi prisilen.
Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov,
ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan
plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o
razlastitvi.
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– krši obveznosti iz 19. člena,
– ne ukrepa interventno skladno s 7. členom odloka,
– na izvaja nalog po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (10. člen),
– pravočasno ne zagotovi izvedbe novoletne okrasitve
(14. člen),
– ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na
predpisan način (11. do 13. člen),
– ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi
izvedbi (8. in 9. člen),
– ne sklene zavarovanja odgovornosti v skladu z 20.,
28. členom odloka,
– ne vodi ločenega knjigovodstva v skladu z 22.,
21. členom odloka.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
41. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine, ki
naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni izvajalec po določilih tega odloka, nepooblaščeno opravljanje storitev z značajem dejavnosti
javne službe na območju Občine Črnomelj.
Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka in nepooblaščeno
opravljanje storitve z značajem dejavnosti javne službe.
Tudi odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka se za
prekršek kaznuje z globo 200 EUR.
42. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz 17. člena tega odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z globo
600 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega
podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje z globo 200 EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IV. NADZOR

43. člen

38. člen

(rok za prvi javni razpis)

(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni oddelek koncedenta in medobčinska inšpekcija, ki je
tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških
ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem
zakonu.
Občina Črnomelj lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi
druge fizične ali pravne osebe.
39. člen
(finančni nadzor)

Prvi javni razpis za izbor koncesionarja za predmetno
javno službo se objavi v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka.
44. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2014
Črnomelj, dne 10. julija 014

Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja ureja
koncesijski akt. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
V. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude (5. člen),
– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju s
26., 25. členom,

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2577.

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi
Krajinskega parka Kolpa

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in
111/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah Odloka o razglasitvi
Krajinskega parka Kolpa
1. člen
V Odloku o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni
list RS, št. 82/98) se v 8. členu pri navedbi »Etnološki spomeniki« črta tretja alineja, ki se glasi: »KS 7 Fučkovci – Hiša
Fučkovci 15 (EŠD 10091)«. Dosedanja peta do deveta alineja
postanejo četrta do osma alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 616-1/1996
Črnomelj, dne 10. julija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2578.

Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in
plačilu komunalnega prispevka za območje
Občine Črnomelj

Na podlagi šestega odstavka 21. člena in drugega odstavka 21.a člena Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/13, 24/14) in
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) je Občinski svet Občine
Črnomelj na 29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka za območje
Občine Črnomelj
1. člen
VSEBINA PRAVILNIKA
Ta pravilnik določa:
– olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
– podrobnejša merila za odobritev olajšave pri plačilu
komunalnega prispevka;
– postopek odobritve določene vrste olajšave in zavarovanje dolga iz naslova obročnega plačila komunalnega prispevka.
2. člen
OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Olajšavi po tem pravilniku sta:
– Obročno plačilo komunalnega prispevka na podlagi
četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) (v nadaljevanju: Pravilnik) in 21.a člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju Odlok);
– Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka na
podlagi petega in šestega odstavka 21. člena Odloka.
3. člen
OBROČNO PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
(1) Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Pravilnika, se
obročno plačevanje na vlogo zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, dovoli po naslednjih kriterijih:
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a) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe različnih vrst gradenj objekta, kot so: novogradnje, rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave, se lahko odmerjeni komunalni prispevek
plača v največ 6 mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 150 €.
b) kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno
priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo po
uradni dolžnosti, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača
v največ 36-ih mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega
obroka ne sme biti manjša od 50 €.
(2) Način zavarovanja obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, je določen v 4. členu tega pravilnika.
(3) Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih
obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg plačila komunalnega prispevka. V tem primeru Občina Črnomelj takoj
unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
vloži vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka kadarkoli
do dne zapadlosti obveznosti komunalnega prispevka v plačilo.
V vlogi za obročno plačilo komunalnega prispevka je potrebno
navesti utemeljene razloge za vložitev vloge in na vlogi označiti
predlog za način zavarovanja dolga.
(5) Vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka lahko vloži tudi zavezanec za plačilo komunalnega prispevka s
statusom mlade družine. Po tem pravilniku se za mlado družino
šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev
ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in
še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let
se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži vloga.
Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti
obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike. Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka s statusom
mlade družine, ki zaprosi za obročno plačilo komunalnega
prispevka, ni potrebno posebej navajati utemeljenih razlogov
za vložitev vloge.
(6) O vlogi za obročno plačevanje komunalnega prispevka
odloči občinska uprava Občine Črnomelj in o tem obvesti zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
4. člen
ZAVAROVANJE DOLGA IZ NASLOVA OBROČNEGA
PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan obročno plačilo komunalnega prispevka do občine ustrezno zavarovati.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
zavaruje obročno plačilo dolga na enega od naslednjih načinov,
in sicer z:
– zastavo premoženja (nepremičnine, vrednostni papirji,
kapitalske naložbe ipd.);
– zavarovanjem pri zavarovalnici;
– bančno garancijo, izdano v korist občine;
Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarska overitev
in zapisi, sodni stroški ipd.), bremenijo zavezanca za plačilo
komunalnega prispevka.
(3) Podrobnejši način zavarovanja dolga, višina posameznega obroka, rok za plačilo posameznih obrokov in ostale
morebitne medsebojne obveznosti, morajo biti opredeljene v
pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka, ki jo
skleneta Občina Črnomelj in zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je hkrati prosilec za obročno plačevanje
komunalnega prispevka.
5. člen
DELNA OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
(1) Za možnost olajšave plačila komunalnega prispevka
v višini 60 % od končne vrednosti zaračunanega komunalnega
prispevka, lahko zaprosi investitor, ki je hkrati zavezanec za
plačilo komunalnega prispevka in ki ima namen investirati v:
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a) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom industrijske dejavnosti (šifra 12510 po CC-SI). Sem sodijo
naslednji objekti:
– tovarne,
– delavnice,
– klavnice,
– pekarne,
– pivovarne,
– montažne hale,
– tiskarne,
– avtomehanična delavnica,
– mizarske in podobne delavnice;
b) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom skladiščenja proizvodov (šifra 12520 po CC-SI). Sem sodijo naslednji objekti:
– rezervoarji in cisterne,
– rezervoarji za nafto in plin,
– žitni silosi,
– silosi za cement in druge suhe snovi,
– hladilnice,
– specializirana skladišča,
– pokrite skladiščne površine.
c) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom kmetijske dejavnosti (šifra 1271 po CC-SI). Sem sodijo naslednji
objekti:
– stavbe za rastlinsko pridelavo (rastlinjaki za vrtnine
in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe),
– stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki,
staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali),
– stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče,
kleti, vinske kleti, zidanice, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki
in podobne stavbe za spravilo pridelka),
– stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, (sirarne, sušilnice sadja, rib in podobno),
– druge ne-stanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za
shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije kot so
lope, kolnice in podobno).
d) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom poslovne dejavnosti (stavbe javne uprave, šifra 12201 po CC-SI).
Sem sodijo naslednji objekti:
– stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih
organov in lokalnih skupnosti (sodišča, parlament, policijske
postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno), centri za
socialno delo in podobno;
e) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom pokopališke dejavnosti (šifra 12722 po CC-SI); Sem sodijo naslednji objekti:
– krematoriji, mrliške vežice ter spremljajoče stavbe;
f) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom za dejavnost, ki se lahko opravlja v stavbah s klasifikacijo 12740 po
CC-SI: Sem spadajo naslednji objekti:
– prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za
zaščito, reševanje in pomoč,
– nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno,
– zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice,
– pokrita vojaška in podobna strelišča,
– zaklonišča,
– pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna
kuhinja, ute in podobno.
(2) Na podlagi petega odstavka 21. člena Odloka lahko za olajšavo pri odmeri komunalnega prispevka zaprosijo
tudi krajevne skupnosti in vsa društva, ki delujejo v javnem
interesu in ki nameravajo investirati v objekt, ki v pretežnem
deležu (več kot 50 % po dejanski rabi objekta) predstavlja
ne-stanovanjski objekt za potrebe delovanja posameznega
društva v javnem interesu ali izkazanega interesa krajevne
skupnosti. V tem primeru občinski svet s sklepom odloči o
olajšavi obračunanega komunalnega prispevka v višini 60 %
od končne vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka.

Uradni list Republike Slovenije
(3) V vlogi za delno oprostitev komunalnega prispevka
za investitorje iz prvega odstavka tega člena, mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka navesti ekonomsko-socialne razloge (npr. nameravano ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest v občini, investitor je prevzemnik
kmetijskega gospodarstva), s katerimi opravičuje možnost
znižanja komunalnega prispevka. Vloga z obrazložitvijo
mora biti vložena na občinsko upravo v roku največ 15 dni
po vročitvi odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Vloga
je lahko vložena tudi v času postopka izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Podrobni kriteriji in merila za
določitev višine delne oprostitve komunalnega prispevka, so
določeni v 6. členu tega Pravilnika.
(4) Občinski svet občine Črnomelj lahko na podlagi
utemeljenih razlogov, ki so podani v vlogi iz tretjega odstavka
tega člena, in ob upoštevanju izpolnjevanja meril in pogojev
iz 6. člena tega pravilnika, dovoli olajšavo izračuna komunalnega prispevka za objekte v prvem odstavku tega člena, v
višini 60 % od končne vrednosti zaračunanega komunalnega
prispevka. Občinska uprava v tem primeru na prvi stopnji
izda odločbo z ustrezno znižanim zneskom komunalnega
prispevka.
(5) V primeru, kadar je investitorju priznana olajšava
za plačilo komunalnega prispevka že po izdaji odmerne odločbe in plačilu celotnega zneska komunalnega prispevka s
strani investitorja, se lahko sorazmerni delež olajšave vrne
investitorju na podlagi sklepa o vračilu sorazmernega deleža komunalnega prispevka. Sklep o vračilu sorazmernega
deleža komunalnega prispevka mora biti sprejet na podlagi
kriterijev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
6. člen
(kriteriji in merila za delno oprostitev plačila
komunalnega prispevka)
(1) Investitor iz prvega odstavka 5. člena tega Pravilnika, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
in ki vloži vlogo za delno oprostitev komunalnega prispevka,
mora imeti registrirano dejavnost v naslednjih oblikah:
– samostojni podjetnik (s.p.);
– družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
– delniška družba (d.d.);
– družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.);
– nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima status kmeta.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
vloži vlogo za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka v primeru novogradnje, rekonstrukcije, dozidave in
nadzidave objekta, za katerega je zavezan za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Investitor mora k vlogi za delno oprostitev podati
izjavo, v kateri je navedeno:
– število obstoječih delovnih mest, ki se z nameravano
investicijo ohranjajo;
– število predvidenih oziroma novih delovnih mest,
ki bodo realizirana v roku, ki je opredeljen v pogodbi med
občino Črnomelj in zavezancem za plačilo komunalnega
prispevka.
(3) Občina Črnomelj lahko preveri število trenutno in na
novo zaposlenih na podlagi razpoložljivih uradnih evidenc.
(4) Vse medsebojne obveznosti in razmerja med zavezancem za plačilo komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena in Občino Črnomelj, se uredijo v medsebojni
pogodbi. Pogodba se sklene po odobritvi delnega znižanja
plačila komunalnega prispevka.
(5) Če je končni izračun komunalnega prispevka za
zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, ki je podal vlogo za delno znižanje komunalnega prispevka, nižji ali enak
znesku 2.000,00 €, občinska uprava izda odmerno odločbo
s končnim zneskom. Možnost delne oprostitve na končni
znesek komunalnega prispevka v tem primeru ni možna.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(1) Znižanje višine komunalnega prispevka po tem pravilniku se šteje za državno pomoč.
(2) Državna pomoč se bo obravnavala skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
in skladno z Uredbo o posredovanju podatkov o dodeljenih
državnih pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS,
št. 61/04, 22/07, 50/14).
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II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-33/2000
Črnomelj, dne 9. julija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2014
Črnomelj, dne 10. julija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2579.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US,
57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na
29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

SKLEP
I.
Na nepremičninah parc. št. 2796/1, k.o. 1556 – Stara
Lipa se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-250/2008
Črnomelj, dne 9. julija 2014

KOBILJE
2581.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice – ZEVP-1 je Občinska volilna
komisija Občine Kobilje dne 23. 7. 2014 sprejela

SKLEP
o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev
župana in članov Občinskega sveta Občine
Kobilje, ki bodo 5. oktobra 2014
Za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine
Kobilje, ki bodo 5. oktobra 2014, se določi naslednje volišče:
04701001 – volišče št. 1 – za območje celotne Občine
Kobilje, v sejni sobi Centra za izvajanje kulturne dejavnosti
Občine Kobilje, Kobilje 56.
Na istem volišču se bo izvajalo tudi predčasno glasovanje
ter glasovanje za invalide.
Izid glasovanja po pošti se bo ugotavljal na sedežu Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje.
Št. OVK 1/2014
Kobilje, dne 23. julija 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Mirela Bertalanič l.r.

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2580.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 –ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US,
57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na
29. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel

SKLEP
I.
Na nepremičninah parc. št. 2628/0, k.o. 1541 – Loka se
ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih
volitev župana in članov Občinskega sveta
Občine Kobilje, ki bodo 5. oktobra 2014

LJUBLJANA
2582.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
36. seji 7. julija 2014 sprejel
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ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MOL) način opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen
storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe,
– druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek na
javni vodovod, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali
gradbeno inženirskega objekta v skladu z izdanim gradbenim
dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s
trajanjem gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
2. priključno mesto je mesto na vodovodu, kjer je izveden
priključek; na posamezno priključno mesto je lahko priključeno
več uporabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami predpisa, ki ureja področje stanovanj zagotovljena porazdelitev
stroškov med njimi,
3. primarno omrežje je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in naprav od zajema preko priprave, hranjenja
in prečrpavanja pitne vode do sekundarnega omrežja,
4. sekundarno omrežje je omrežje cevovodov ki so namenjeni za neposredno priključevanje objektov na posameznem
poselitvenem območju, vključno z objekti in napravami, kot
so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju ter
zunanji hidranti; del sekundarnega omrežja je tudi skupni priključni vodovod,
5. vodomerno mesto oziroma odjemno mesto je zunanji
ali notranji talni jašek oziroma zidna niša, v katerem se nahaja
obračunski vodomer,
6. začasni priključek na javni vodovod je priključek z
omejenim rokom trajanja na največ dve leti in se lahko izvede
za potrebe enkratnih prireditev ali za potrebe priključevanja nezahtevnih ali enostavnih objektov, ki so postavljeni za določeno
časovno obdobje.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na območju
MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
(2) Izvajalec javne službe je upravljavec javnih vodovodov
na celotnem območju MOL.
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4. člen
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega
sestavni del je tudi program oskrbe s pitno vodo, ki ga izdela
izvajalec javne službe na vsake štiri leta do konca oktobra za
obdobje štirih koledarskih let v skladu s predpisi, ki urejajo
oskrbo s pitno vodo. Program pregleda in uskladi organ Mestne
uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
(1) MOL zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino.
(2) Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hidrantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred požari,
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo
s pitno vodo,
– poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno
vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s
pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode
za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema
iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja
ali koncesije,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju javnega vodovoda,
– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– vzdrževanje fontan in pitnikov,
– podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema
oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, mnenja, projektne naloge) ter načrtovanje objektov za koriščenje in
spremljanje količin in kakovosti vodnih virov,
– modeliranje kakovosti pitne vode v vodovodnih sistemih,
– izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo omrežja,
objektov in naprav javnega vodovoda,
– vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in
priključkov na javni vodovod,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidrantnih omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne
službe,
– nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospodarske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vodovoda,
– druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.
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(3) Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izvajalec javne službe.
(4) V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvajalec javne službe dolžan opravljati tudi naloge na podlagi javnih
pooblastil v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
6. člen
Oskrba s pitno vodo na območju MOL se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodov iz centralnega sistema za oskrbo
s pitno vodo,
2. iz javnih vodovodov iz lokalnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo,
3. iz zasebnih vodovodnih sistemov,
4. kot lastna oskrba s pitno vodo.
7. člen
Območja javnega vodovoda, kjer MOL zagotavlja javno
službo iz javnega vodovoda, so prikazana na temeljni topografski karti, ki je priloga in sestavni del tega odloka.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO
8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe,
3. javna pooblastila izvajalca javne službe.
1. Priključitev na javni vodovod
9. člen
(1) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, če
se v njemu zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo
živali, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja
javna služba (v nadaljnjem besedilu: gradbeno inženirski objekt),
na javni vodovod je obvezna na območju, kjer je javni vodovod
zgrajen. Dolžina priključka na javni vodovod znaša največ 50 m
in se šteje od priključnega mesta do obračunskega vodomera.
(2) Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je priključitev
stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod obvezna v roku šestih mesecev po končani gradnji vodovodnega
omrežja. Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika
obvestiti, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje
za izdajo soglasja k priključitvi.
(3) Priključek na javni vodovod se izvede praviloma za
vsako stavbo ali gradbeno inženirski objekt posebej, lahko pa
ima stavba ali objekt tudi več priključkov.
10. člen
(1) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili
tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega sistema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.
(2) Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne
službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.
(3) Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje
izvajalca javne službe.
(4) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor
nad izvedbo priključka na javni vodovod, v primeru če priključek
izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali investitor pa
mora kriti nastale stroške.
11 člen
(1) Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena
samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z
določili tega odloka.
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(2) Začasni priključek na javni vodovod izvede izvajalec
javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim
soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.
(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor
nad izvedbo začasnega priključka na javni vodovod, v primeru
če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali
investitor pa mora kriti nastale stroške.
12. člen
(1) Gradbiščni priključek na javni vodovod je dovoljen
samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z
določili tega odloka.
(2) Gradbiščni priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z
izdanim soglasjem na stroške investitorja.
(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor
nad izvedbo gradbiščnega priključka na javni vodovod, v primeru če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, investitor pa
mora kriti nastale stroške.
13. člen
(1) Po izvedbi priključka na javni vodovod, začasnega
priključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega
posnetka, ki ga na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi
izvajalec javne službe, se priključek na javni vodovod, začasni
priključek ali gradbiščni priključek evidentira v katastru javnega
vodovoda, ki ga vzdržuje izvajalec javne službe. Po končanih
delih se uporabnika oziroma investitorja evidentira v evidenci
uporabnikov, ki jo vzdržuje izvajalec javne službe.
(2) Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodomerom, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške uporabnika
oziroma investitorja. Stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini.
(3) Meja med priključkom na javni vodovod in interno
vodovodno napeljavo uporabnika je spojni element na iztoku
iz vodomera. Spojni element vzdržuje izvajalec javne službe.
14. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme
dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na
priključek na javni vodovod.
15. člen
(1) Ukinitev priključka na javni vodovod je dovoljena, če
se priključena stavba ali gradbeno inženirski objekt poruši.
Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo
za ukinitev priključka na javni vodovod.
(2) Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec
javne službe v skladu z izdanim soglasjem za ukinitev priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.
16. člen
(1) Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod je
dovoljena po izteku dveh let od izdaje soglasja k začasni priključitvi na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik
posreduje izvajalcu javne službe, ko uporabnik začasnega
priključka ne potrebuje več.
(2) Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod izvede
izvajalec javne službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost
soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem k
začasni ukinitvi priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.
17. člen
(1) Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod je
dovoljena, ko se prične stavba ali gradbeno inženirski objekt
uporabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev gradbiščnega priključka na javni
vodovod.
(2) Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod
izvede izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem k
ukinitvi gradbiščnega priključka na stroške uporabnika.
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18. člen
Izvajalec javne službe ukine priključek na javni vodovod,
začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:
– fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
– spremeni status priključka v katastru,
– spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.
19. člen
Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne
službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez
soglasja izvajalca javne službe.
2. Prekinitev dobave pitne vode
20. člen
Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo uporabniku na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
– če je priključek na javni vodovod izveden brez soglasja
izvajalca javne službe ali v nasprotju s soglasjem izvajalca
javne službe,
– če interna napeljava in/ali druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
– če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali
priključek na javni vodovod ali če spremeni zmogljivost svoje
napeljave ali priključka na javni vodovod,
– če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževanja
priključka na javni vodovod in zamenjave obračunskega vodomera,
– če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih
inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– če ne poravna računa za opravljeno storitev javne
službe niti v roku petnajstih dni po prejemu opomina pred
prekinitvijo dobave pitne vode in je odklop mogoč le temu
uporabniku brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun
za storitev javne službe,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka na javni
vodovod ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca javne službe,
– če ne dovoli obnove priključka na javni vodovod pri
obnovi javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju s pitno vodo,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki
ogroža vodne vire ali dobavo pitne vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena
skladnost in zdravstvena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnaži vodo v interni vodovodni napeljavi,
– če izvajalcu javne službe ne omogoči odčitavanja obračunskega vodomera,
– če izvajalca javne službe v roku osmih dni od nastanka
spremembe ne obvesti o spremembi plačnika, o spremembi
stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske
pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
– če ne omogoči izvajalcu javne službe pridobiti podatkov za vodenje evidence o stavbi ali gradbeno inženirskem
objektu in opremi priključkov na sekundarni vodovod,
– če odvzema pitno vodo pred vodomerno napravo,
– če zahteva zaporo pitne vode in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve
oskrbe s pitno vodo plača uporabnik.
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3. Omejitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda
21. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko uporabnikom omeji oskrbo s pitno vode iz javnega vodovoda v primeru pomanjkanja
pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je
lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, pri čemer
mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred
drugimi rabami vode.
(2) V primeru omejitve oskrbe s pitno vodo izvajalec javne
službe o predvidenem času in trajanju omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike obvesti takoj, ko je to mogoče na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
4. Evidentiranje količin odvzete pitne vode
iz javnega vodovoda, določitev plačnika
ter plačilo storitev javne službe
22. člen
(1) Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne
vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
(2) Za porabljeno pitno vodo izvajalec javne službe izstavi
račun mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene pitne vode,
– povprečne dnevne porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali
– ocenjene količine porabe pitne vode v daljšem časovnem obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
23. člen
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun iz drugega odstavka prejšnjega člena:
– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja
javna služba,
– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta, v delu, kjer se v njih izvajajo državne javne službe ali
javne službe MOL,
– izvajalcu državnih javnih služb ali javnih služb MOL za
namen pranja ali namakanja javnih površin,
– MOL za porabljeno pitno vodo iz hidrantov za gašenje
požarov,
– MOL za porabljeno pitno vodo iz javnih površin, ki je
namenjena splošni rabi.
(2) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer, so dolžni uporabniki izvajalcu javne službe sporočiti,
kdo je prejemnik računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec
javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom v objektih, za katere v skladu s predpisom, ki ureja
stanovanjsko področje, upravnik ni obvezen, če vsi uporabniki
podpišejo delilno razmerje.
(3) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče
ugotoviti dejanske porabe pitne vode, izvajalec javne službe
upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene
pitne vode v obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom
okvare.
24. člen
Objekte in naprave za izvajanje oskrbe s pitno vodo, ki je
na javnih površinah namenjena splošni rabi, vzdržuje izvajalec
javne službe na stroške MOL.
25. člen
(1) Vodomeri na interni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec
javne službe ne vzdržuje in ne odčitava.
(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne službe.
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5. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode
26. člen
Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor skladnosti z
mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem besedilu: skladnost) in zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu in druge naloge, določene v predpisih, ki urejajo pitno vodo.
Rezultati monitoringa in notranjega nadzora pitne vode morajo
biti uporabnikom dostopni pri izvajalcu javne službe.
27. člen
Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in
zdravstvene ustreznosti pitne vode na lastnem odjemnem mestu. V primeru, da je pitna voda na odjemnem mestu skladna s
predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun
za opravljeno storitev.
6. Javna pooblastila izvajalca javne službe
28. člen
(1) Izvajalec javne službe opravlja na območju MOL naslednja javna pooblastila:
1. za pripravo in sprejem prostorskih aktov:
– zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev prostorskih aktov v skladu s predpisi,
– izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom;
2. za pridobitev gradbenih dovoljenj:
– izdaja projektne pogoje,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključitev;
3. za priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov
na javno vodovodno omrežje:
– izdaja soglasja k priključitvi na javni vodovod,
– izdaja soglasja k začasnemu priključku na javni vodovod,
– izdaja soglasja h gradbiščnemu priključku na javni vodovod,
– izdaja soglasja za ukinitev priključka na javni vodovod;
4. za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda:
– izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne
službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo;
5. za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo
vode:
– izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne
službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo;
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu
javne službe za izdajo zgoraj navedenih listin je:
1. za dokumente, smernice in mnenja iz 1. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o prostorskem
načrtovanju;
2. za projektne pogoje iz prve alineje 2. točke prejšnjega
odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov;
3. za soglasje k projektnim rešitvam iz druge alineje 2.
točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov
in predpisi o varstvu okolja;
4. za soglasje za priključitev iz tretje alineje 2. točke
prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov
in predpisi o varstvu okolja;
5. za soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje
za nove in obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte iz
prve alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju
za nove stavbe ali gradbeno inženirske objekte ali dokazilo o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
oziroma soglasja lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekal
priključek za obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte,
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– projekt za izvedbo (PZI) priključka na javno vodovodno
omrežje,
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture,
– izjavo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječe
stavbe ali gradbeno inženirske objekte;
6. za soglasje k začasni priključitvi na javno vodovodno
omrežje iz druge alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje oziroma njihove postavitve,
– projekt za izvedbo (PZI) začasnega priključka na javno
vodovodno omrežje,
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture;
7. za soglasje h gradbiščnemu priključku iz tretje alineje
3. točke prejšnjega odstavka:
– izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju,
– projekt za izvedbo (PZI) priključka za potrebe gradnje
na javno vodovodno omrežje;
8. za soglasje za ukinitev priključka na javni vodovod iz
četrte alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– situacijo z vrisano stavbo ali gradbeno inženirskim
objektom, javnim vodovodom in priključkom s prikazom mesta
ukinitve,
– izjavo, da je stavba ali gradbeno inženirski objekt izpraznjen, ali izjavo o pravnomočno izdanem gradbenem dovoljenju
za rušitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
1. Pravice uporabnikov
29. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe
pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku na javni vodovod,
– povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
– ukinitve priključka na javni vodovod.
2. Obveznosti uporabnikov
30. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– varovati priključek na javni vodovod in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino
in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje vzdrževalnih del na
svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom in priključkom
na javni vodovod,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku na
javni vodovod in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih inštalacij in vodomernega
mesta zaradi odčitavanja, vzdrževanja ali zamenjave obračunskega vodomera, pregleda, odvzema vzorcev vode ali meritve
tlaka na internem omrežju,
– pisno obveščati izvajalca javne službe v roku osmih dni
od nastanka spremembe o spremembi plačnika, o spremembi
stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske
pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem
na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah, ki po predpisih ne potrebujejo upravnika,
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– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi s pitno vodo,
– dovoliti obnovo priključka na javni vodovod in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta
skladno z zahtevami izvajalca javne službe,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca
javne službe,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu pitne
vode iz hidrantov,
– povrniti škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na
javnem vodovodu,
– povrniti škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s pitno
vodo kot posledice njegovega ravnanja,
– pred priključitvijo stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta na javni vodovod pridobiti soglasje izvajalca javne
službe v skladu z določili tega odloka,
– izvesti priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta na javni vodovod v skladu z določili tega odloka,
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera, in sporočati izvajalcu javne službe plačnika,
– nadzirati dejansko porabo pitne vode in jo primerjati s
porabljeno vodo ob priključitvi,
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
31. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
javnih vodovodov in priključkov na javni vodovod mora lastnik
zemljišča, preko katerega je potreben prehod za dostop do
vodovodnega omrežja, objektov ali priključka na javni vodovod,
izvajalcu javne službe dovoliti prehod. Izvajalec javne službe
je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim manjšo škodo in
po opravljenih delih vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in/ali
povrniti nastalo škodo.
3. Odvzemi pitne vode iz javnih hidrantov
32. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob
naravnih in drugih nesrečah in morajo biti vedno dostopni, v
brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne službe na stroške MOL.
33. člen
Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je,
razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje
pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov
za porabljeno pitno vodo, in sicer za:
– čiščenje državnih in občinskih cest,
– protiprašno škropljenje državnih in občinskih cest,
– zalivanje javnih zelenic,
– izpiranje javnih kanalov,
– utrjevanje državnih in občinskih cest ali drugih gradbenih del za potrebe MOL,
– za javne prireditve, ki jih organizira MOL ali javni zavod,
katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL.
34. člen
(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati
pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje
požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči
ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih poveljstvo javne gasilske službe MOL vsake tri mesece
sporoča izvajalcu javne službe podatke o količini odvzete pitne
vode iz hidrantov na javnem vodovodu.
(2) Enote javne gasilske službe MOL za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled
hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja
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hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant.
O ugotovljenih pomanjkljivostih javna gasilska služba MOL
obvesti izvajalca javne službe.
35. člen
(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroške odprave
okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo,
nosi uporabnik.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri
izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.
4. Uporaba javnega vodovoda
36. člen
(1) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe s
pitno vodo drugih uporabnikov in ki ne vpliva na skladnost in
zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
(2) Uporabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega
vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem
oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne napeljave.
(3) Za oskrbo s pitno vodo ni dovoljena uporaba iz drugega vodnega vira.
5. Uporaba priključka na javni vodovod
37. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati ali
kakorkoli posegati v priključek na javni vodovod in obračunski
vodomer.
38. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če meni, da
meritev redne kontrole ni pravilna. Če se pri izredni kontroli
točnosti obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo pitne vode izven dopustnih odstopanj, nosi stroške izredne
kontrole točnosti vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
39. člen
Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode drugemu
uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnažiti pitne vode v
interni vodovodni napeljavi.
40. člen
(1) Stroške prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške celotne izvedbe novega priključka na javni
vodovod nosi uporabnik.
(2) Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegovega popravila ali zamenjave.
41. člen
Stroške okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, nosi uporabnik, razen če so okvare nastale po krivdi
izvajalca javne službe.
6. Obveznosti izvajalcev del
42. člen
(1) Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč,
v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prejšnjega odstavka mora izvajalec del iz prejšnjega odstavka o
nameravanem izvajanju del najmanj trideset dni pred začetkom
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del pisno obvestiti izvajalca javne službe in pridobiti podatke o
poteku javnega vodovoda z namenom uskladitve teh del.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne
službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške nadzora
nosi izvajalec del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali
priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka
tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe
in poravnati vse stroške popravila ali odprave poškodb.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
OBLIKOVANJA CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
43. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna MOL in
– drugih virov.
(2) Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene
predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen
storitev javne službe in jo predloži Svetu ustanoviteljev javnih
podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., v
potrditev.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
44. člen
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura
javne službe lokalnega pomena.
(2) Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju MOL za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter
z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s
tehnološko, strojno in elektro opremo za zajem vode, črpanje
in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno
omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali
delov naselij s pitno vodo kot to določajo predpisi, ki urejajo
javno službo.
(3) Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so javno dobro.
(4) Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero
upravlja izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca javne službe glede upravljanja te infrastrukture in druga z infrastrukturo
povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi.
(5) Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo
javne službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.
VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH VODOVODNIH
SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V NAJEM
IN UPRAVLJANJE
45. člen
(1) Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeni javni
vodovodni sistem v najem in upravljanje, ko:
– je pridobljeno uporabno dovoljenje in
– je izdelan izračun stroškov najema in upravljanja vodovodnega sistema, ki se prevzema.
(2) Postopek prevzema v najem in upravljanje mora biti
izveden in dokumentiran z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, blagajniške
podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in
ostale poslovne zadeve.
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(3) Najem in upravljanje novozgrajenih javnih vodovodnih
sistemov se uredi s pogodbo.
IX. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI
SLUŽNOSTNE PRAVICE VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA
OBSTOJEČEGA JAVNEGA VODOVODA
46. člen
Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali soglasja za
priključitev ali soglasja k priključitvi se med izvajalcem javne
službe in prosilcem za izdajo teh soglasij sklene pogodba
o ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja
obstoječega javnega vodovoda, v primeru, če se ugotovi, da
javni vodovod poteka po zemljišču, ki je v lasti prosilcev teh
soglasij.
X. NADZOR
47. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določil tega odloka
izvaja organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske
javne službe.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere
je v primeru njihove kršitve predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec javne službe, če:
– ravna v nasprotju z drugim stavkom drugega odstavka
9. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 20. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
49. člen
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka
9. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto,
šesto, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto,
štirinajsto, petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto
alinejo 30. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega
odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega
odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
50. člen
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
z 42. členom.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
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51. člen
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka
9. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto,
šesto, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto,
štirinajsto, petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto
alinejo 30. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega
odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega
odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
Postopki za izdajo soglasij, začeti pred uveljavitvijo
tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka
o oskrbi z vodo (Uradni list RS, št. 17/06, 59/07, 34/12 in
84/12).
53. člen
(1) Ne glede na določila 45. člena tega odloka izvajalec
javne službe prevzame obstoječe javne vodovodne sisteme
na območju MOL, ki obratujejo in še niso predani v najem
in upravljanje, ko:
– je izdelan kataster obstoječega vodovoda,
– so zagotovljene zadostne količine in ustrezna kakovost vodnega vira oziroma priprava pitne vode in pridobljeno
vodno dovoljenje,
– sistem izpolnjuje minimalne sanitarno-tehnične standarde,
– je izdelan program rekonstrukcije in avtomatizacije z
oceno stroškov,
– je izdelan izračun stroškov najema in upravljanja
vodovodnega sistema, ki se prevzema,
– so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo in avtomatizacijo,
– so vgrajeni obračunski vodomeri po zahtevah izvajalca javne službe,
– je določena enotna ali diferencirana cena, ki izvajalcu
javne službe omogoča nemoteno upravljanje prevzetega
vodovoda.
(2) Rok za prevzem obstoječih javnih vodovodnih sistemov iz prejšnjega odstavka v najem in upravljanje je sedem
(7) let po uveljavitvi tega odloka.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi z vodo (Uradni list RS, št. 17/06, 59/07, 34/12 in
84/12).
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2014-8
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1
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Priloga 1: Območja javnega vodovoda
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Odlok o določitvi imen in potekov ulic, parka,
spremembe poteka ulice, imena kolesarski
stezi ter o dopolnitvah seznama mostov in brvi
v naselju Ljubljana na območju Mestne občine
Ljubljana

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 36. seji dne 7. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o določitvi imen in potekov ulic, parka,
spremembe poteka ulice, imena kolesarski stezi
ter o dopolnitvah seznama mostov
in brvi v naselju Ljubljana na območju
Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenujejo naslednje ulice in določijo poteki:
1. Curnovska ulica: Ulica se odcepi na koncu Barjanske
ceste v križišču v avtocestnem priključku Ljubljana – center (AC
obroč), kjer se odcepi pravokotno V (vzhodno) in se zaključi
pred križiščem z ulico Pot na Rakovo Jelšo.
2. Pot Roberta Blinca: Ulica se odcepi v križišču z ulico
Večna pot na cestnem odseku med Živalskim vrtom in Koseško cesto in poteka JZ (jugozahodno) proti Tehnološkemu
parku, prečka potok Glinščico in se zaključi v križišču s Potjo
za Brdom.
– na novo se imenuje park:
1. Lazarjev park: Park leži ob reki Savi med poletnim kopališčem Laguna in stavbo na Tesovnikovi ulici 20.
2. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– določi in spremeni potek ulic:
1. Barjanska cesta: spremeni svoj zaključek tako, da poteka od začetka iz križišča z Aškerčevo cesto, Zoisovo cesto in
Slovensko cesto na koncu, v JZ (jugozahodni) smeri podaljša
svoj zaključek čez AC obroč in se zaključi v križišču s Curnovsko ulico.
3. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo poimenuje naslednjo kolesarsko stezo in določi
njen potek:
1. Kolesarska pot Pionirske železnice – kolesarska pot
se odcepi od ulice Rožna dolina, cesta VI S (severno) proti
Živalskemu vrtu in poteka vzporedno z ulico Večna pot in se
zaključi v križišču z ulico Koseška cesta.

Uradni list Republike Slovenije
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje, določa pristojni upravni organ republiške geodetske uprave
skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
6. člen
Poimenovanja Lazarjev park, Kolesarska pot Pionirske
železnice, Most Harfa in Lipićeva brv, nimajo značaja ulice,
so pomembna oznaka objektov zaradi zgodovinskega pomena, so dopolnilni člen za boljšo orientacijo v prostoru Mestne
občine Ljubljana in naselju Ljubljana, niso pa predmet evidence v registru prostorskih enot.
7. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za
izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične
table, tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk
obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno
bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki
imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva
za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma
listin v zvezi s poslovanjem.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-230/2014-11
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2584.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto
med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto –
MT 8/1

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,109/12 in 35/13 – skl.
US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 7. 7.
2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med
vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za
povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1

4. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana dopolni seznam poimenovanih mostov in brvi:
– na novo se poimenujeta naslednji most in brv:
1) Most harfa: Obstoječi most poteka na AC obroču čez
reko Ljubljanico na V (vzhodnem) delu AC obroča na avtocestnem odseku Celje, razcep Malence.
2) Lipićeva brv: Rekonstruirana brv za peš promet bo potekala čez reko Ljubljanico s Šuštarjevega nabrežja v smeri Novih
Poljan – Potočnikove ulice proti križišču z ulico Poljanski nasip.

1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med
vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 (Uradni list RS, št. 72/98,
78/10 in 9/13) se v 1. členu doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve odloka je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d. pod številko projekta 7679 v juniju 2014.«.

5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije izvede na podlagi
tega odloka in določil ZDOIONUS vse nastale spremembe za
ulice, ulične poteke in jih evidentira v registru prostorskih enot.

2. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na parceli št. 730/2 v k.o. Slape je dopustna nadomestna gradnja. Največji dopustni tlorisni gabariti nadomestne
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gradnje so 15,0 m x 12,0 m. Daljša stranica mora biti odmaknjena od meje parcele št. 733 najmanj 2,0 m, od meje parcele št. 729 pa 4,0 m. Krajša stranica mora biti odmaknjena
od meje parcele št. 731 najmanj 1,5 m. Zahodni del objekta je
dvoetažen, z globino do 7,0 m in višino 10,0 m ter namenjen
bivanju. Vzhodni del objekta je pritličen, z višino do 6,0 m in
namenjen storitveni dejavnosti ali avtomehanični delavnici,
avtopralnici in vulkanizerstvu. Strehe so ravne ali z blagim
naklonom. Na vzhodni strani je servisno dvorišče, do katerega
so urejeni uvozi iz ulice Polje. Na južni strani je stanovanjsko
dvorišče oziroma vrt, preko katerega je dopustna ureditev
vhoda v stanovanjski del iz Zaloške ceste ali ulice Polje. Na
servisnem dvorišču je treba zasaditi vsaj dve visokorasli drevesi. Parcelo se proti zahodu in jugu lahko ogradi z zidano
ali betonsko ograjo z višino do 1,8 m, proti parceli št. 729 z
žičnato ograjo in živico z višino do 1,5 m, proti vzhodu pa z
žičnato ograjo in živico višine do 1,8 m ter dvoriščnimi vrati,
ki niso polna in ne presegajo višine ograje. Objekt se skupaj
s pripadajočimi zunanjimi ureditvami lahko gradi etapno po
posameznih programih.«.
3. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
V območju parcelacijskega načrta so dopustna odstopanja od prostorskih in tehničnih rešitev prometne, komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture (trase, dimenzije, priključki, prehodi, objekti in naprave) določenih s tem
odlokom, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, lastniških
ali drugih razmer pridobljene prostorske ali tehnične rešitve,
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega,
okoljevarstvenega ali varnostnega vidika, s čimer pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Odstopanja od prostorskih ali tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka je treba strokovno utemeljiti v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Postavitev in oblika križišč se lahko spremeni, če bodo
podrobnejše analize prometnih razmer pokazale, da bo s tem
zagotovljena enaka ali boljša prometna varnost.
Odstopanja od prostorskih ali tehničnih rešitev iz prvega
odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno
področje spadajo ta odstopanja.
Če spremembe posegajo na zemljišča izven parcelacijskega načrta, določenega z lokacijskim načrtom, je treba izdelati posebno strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Ureditve, ki jih določa odlok, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura,
– ureditve pred cerkvijo,
– ureditve pred trgovino Mercator,
– ureditev Poti z obeležjem,
– prometne površine brez križišča pred cerkvijo in
– križišče pred cerkvijo.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2014-32
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja
CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11
Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 36. seji dne 7. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za dele območij urejanja
CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11
Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja
CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta
in CT 29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 78/06 in 78/10) se
v 1. členu pika na koncu drugega odstavka nadomesti z vejico
in doda besedilo »spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
pa izdelal pod številko projekta CS1136-13 v maju 2014.«.
2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje je namenjeno mešanemu programu. V pritličju in v prvi kletni etaži je predviden predvsem javni
program. V prvi kleti je predvidena tudi predstavitev arheoloških
najdb na lokaciji, v južnem delu je dopustnih do 60 parkirnih
mest ter tehnični in pomožni prostori. V ostalih kletnih etažah
se predvidijo parkirišča, tehnični in pomožni prostori.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se pika na koncu nadomesti z
vejico in doda besedilo »razen gradbene linije zahodne fasade
pritličja, ki lahko poteka od (v grafični prilogi določenih) jugozahodnega do severozahodnega vogala tudi v ravni črti, brez
vmesnega zaloma.«.
4. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na ureditvenem območju so dopustne:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: vse razen avtopralnic,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, samo v kletnih
etažah,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo neinstitucionalno izobraževanje,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
zdravstvene posvetovalnice,
– 12650 Stavbe za šport: samo telovadnice, centri za
fitnes, jogo in aerobiko.«.
5. člen
V 9. členu se v prvem stavku tretjega odstavka črta besedilo »(transparentna columba piazzette nad mestom)«.
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V osmem odstavku se v drugem stavku beseda »treba«
nadomesti z besedo »dopustno«.
6. člen
V tretjem odstavku 11. člena se v četrtem stavku za
besedo »je« črtata vejica in besedilo »skupaj s transparentno
columbo,«.
7. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uvoz/izvoz v garažo v kleti predvidenega objekta se
izvede s Slovenske ceste preko poglobljenega robnika. V primeru izvedbe uvoza/izvoza iz križišča Slovenske in Erjavčeve
ceste je treba preurediti križišče v štirikrako.«.
Drugi odstavek se črta.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se v drugem stavku za besedo »garažo« črtata vejica in besedilo »ki je locirana v drugi,
tretji in četrti kletni etaži«, v tretjem stavku črta besedilo »v
križišču z Erjavčevo cesto« in črta zadnji stavek.
V drugem odstavku se v drugem stavku beseda »Dramo«
nadomesti z besedilom »kletne etaže Drame«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »z malega trga in iz
Vegove ulice«.
9. člen
V 15. členu se črtajo besedilo »proti jugu na vozni pas
namenjen avtobusnemu prometu« v prvem stavku ter drugi in
tretji stavek.
10. člen
V 16. členu se prvi do tretji odstavek spremenijo tako, da
se glasijo:
»Za potrebe objekta ni treba zagotoviti parkirnih mest za
motorni promet. Treba je zagotoviti zadostno število parkirnih
mest za kolesarski promet, glede na namembnosti v objektu in
predvidene površine ter v skladu z naslednjimi normativi:
Namembnost objektov

Najmanjše število PM
za kolesarski promet

11220 Tri- in večstanovanjske
stavbe

2 PM/stanovanje za
stanovalce ter dodatno
1 PM/5 stanovanj
za obiskovalce

1 PM/5 sob
12111 Hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno nastanitev
(hotel, penzion)
12112 Gostilne, restavracije
in točilnice

1 PM/4 sedeže in
1 PM/tekoči meter
točilnega pulta

12201 Stavbe javne uprave
(pisarne)

1 PM/100 m2 BTP objekta

12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic, ki poslujejo
s strankami

2 PM/100 m2 BTP objekta

12203 Druge poslovne stavbe
(mešani poslovni program)

1 PM/100 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe (lokalna PM ni treba zagotavljati
trgovina do 200,00 m2 BTP)
12301 Trgovske stavbe (lokalna 2 PM/100 m2 BTP objekta
trgovina od 200,00 do 500,00 m2
BTP)
12301 Trgovske stavbe (trgovina 1 PM/100 m2 BTP objekta
z neprehrambenimi izdelki)
12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti do 200,00 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati
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12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti nad 200,00 m2 BTP

1 PM/100 m2 BTP objekta

12610 Stavbe za kulturo
in razvedrilo

1 PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice

1 PM/60 m2 BTP objekta

12630 Stavbe za izobraževanje 1 PM/5 študentov + 1
PM/5 zaposlenih
in znanstvenoraziskovalno
delo (predavalnice za
neinstitucionalno izobraževanje)
12640 Stavbe za zdravstveno
oskrbo (ambulante,
posvetovalnice)

1 PM/20 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (pretežno 1 PM/25 m2 BTP objekta
namenjene razvedrilu, wellness,
fizioterapija, fitnes ipd.)
Parkirna mesta za kolesa iz tega člena se v izračunu
zaokrožijo navzgor.
Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z
invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih površinah, ne smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe,
namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico
za zaposlene in obiskovalce.
V kleti objekta je treba od števila PM za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga
enosledna vozil.
Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za
motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za
napajanje električnih avtomobilov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
11. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Objekt se bo elektroenergetsko napajal iz novopredvidene transformatorske postaje v prvi kleti objekta. Transformatorska postaja se predvidi za vgradnjo dveh transformatorjev moči 1000 kVA. Pri načrtovanju podzemnih parkirnih
prostorov je treba upoštevati prezračevanje transformatorske postaje.«.
12. člen
V 28. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zbirna mesta komunalnih odpadkov se
lahko uredijo v kletni etaži in pritličju.«.
13. člen
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Pri posegih v zemeljske plasti na območju urejanja
uvozno-izvozne klančine s Slovenske ceste na južnem delu
objekta, pri posegih za novo ureditev Slovenske ceste in
v primeru izvedbe povezave objekta Šumi z garažno hišo
Kongresni trg se izvedejo predhodne arheološke raziskave
– arheološke raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin nemudoma preidejo v arheološka
izkopavanja, katerih obseg določi pristojni konservator z
vpisom v gradbeni dnevnik.«.
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Investitor mora omogočiti strokovni arheološki nadzor
nad zemeljskimi deli, ugotovitve se morajo vpisovati v gradbeni dnevnik. Zaradi priprave nadzora je investitor (oziroma
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izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno
obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS štirinajst dni pred
samim pričetkom del. Stroški strokovnega arheološkega
nadzora ne bremenijo investitorja.
Investitor mora za arheološke raziskave in odstranitev
arheološke ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo peti do
osmi odstavek.
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16. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(tolerance pri prometnih, komunalnih
in energetskih ureditvah)
Razen lokacije transformatorske postaje, ki mora biti
locirana v 1. kleti objekta, so pri realizaciji Zazidalnega
načrta dopustna odstopanja od poteka tras, dimenzij, ureditev objektov, naprav in priključkov posamezne prometne,
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
ter ureditev površin, če so pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše z oblikovnega, prometno-tehničnega, varnostnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske
in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci
posameznega voda.
Lokacijo uvoza/izvoza v garažo v kleti predvidenega objekta je dopustno izvesti na južnem delu objekta z
desno-desnim priključkom na Slovensko cesto.«.
17. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(etape)
Predvideni objekt in zunanjo ureditev je dopustno izvesti v dveh pod-etapah: v prvi pod-etapi je dopustno izvesti
podzemni del objekta in pritličje, v drugi pod-etapi pa preostale nadzemne etaže. Pri tem je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje za cel objekt, uporabna dovoljenja pa je dopustno
pridobiti za vsako posamezno pod-etapo ločeno. Vsaka pod-etapa mora biti izvedena kot funkcionalno zaključena celota.
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prvo pod-etapo je
treba urediti tudi vse prostore v pritličju, ki so funkcionalno
vezani na obratovanje dejavnosti v kleti.
Podzemno peš navezavo na kletne etaže Drame in
podzemno navezavo na garažo pod Kongresnim trgom se
lahko izvede vsako v svoji etapi.«.
18. člen
V 41. členu se v prvem stavku četrtega odstavka črta
beseda »načrtovane«.
V prvem stavku petega odstavka se za besedo »korist«
črtata vejica in besedilo »in način zagotovitve manjkajočih
parkirnih mest do izgradnje parkirne hiše pod Kongresnim
trgom in obveznost zagotovitve manjkajočih parkirnih mest
po izgradnji le te«.
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19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-41/2012-42
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

14. člen
V 35. členu se v drugem odstavku za besedo »objekta«
doda beseda »lahko«.
15. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V stavbi je dopustno urediti hotel ali gledališče, pod
pogojem, da se v prvi kleti uredi predstavitev arheoloških
najdb na lokaciji.«.
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2586.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega
načrta za dele območij urejanja CO1/27 Šumi,
CT 10 Slovenska cesta, CT11 Slovenska cesta
in CT 29 Križišče Drama

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
109/12 in 35/13 – skl. US), 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), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in
24. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 7. 7.
2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo na območju zazidalnega načrta
za dele območij urejanja CO1/27 Šumi, CT 10
Slovenska cesta, CT11 Slovenska cesta
in CT 29 Križišče Drama
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta
za dele območij urejanja CO1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta,
CT11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama (v nadaljnjem
besedilu: Program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko
podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64,
Ljubljana, pod številko projekta 7695 v maju 2014.
(2) Ta odlok določa:
– komunalno opremo,
– obračunska območja komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne
opreme na enoto mere,
– zmanjšane obračunske stroške obstoječe komunalne
opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo so določene v Programu opremljanja. Za obstoječo komunalno opremo so podlage za odmero
komunalnega prispevka (obračunska območja, skupni in obračunski stroški, preračun obračunskih stroškov na enoto mere)
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povzete iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11; v
nadaljnjem besedilu: PO MOL).
2. člen
(območje programa opremljanja)
Program opremljanja velja na območju zazidalnega
načrta za dele območij urejanja CO1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama,
v enoti urejanja prostora SL – 82.
3. člen
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7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
10. Faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) je razmerje
med bruto tlorisno površino objekta (v nadaljnjem besedilu:
BTP) in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim
prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.

(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– predvideno komunalno opremo,
– roke za gradnjo predvidene komunalne opreme,
– obračunska območja posameznih vrst predvidene
komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov predvidene
komunalne opreme po posameznih vrstah predvidene komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine
objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po
obračunskih območjih,
– zmanjšanje obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz PO MOL,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izhodišča za izračun in odmero komunalnega prispevka.
(2) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris predvidene komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne opreme.
4. člen

II. KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za
komunalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko omrežje),
– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– primarno in sekundarno vročevodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo (ločen
sistem).
(3) Grafični izris predvidene komunalne opreme je v
grafičnem delu Programa opremljanja.
(4) Obstoječa komunalna oprema je določena in prikazana v PO MOL.
6. člen

(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunala oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene
uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani
s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne
opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s
plačili komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive
zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plača Mestni občini Ljubljana.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje
na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino
objekta ali spreminja njegovo namembnost.

(roki za gradnjo predvidene komunalne opreme)
Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določijo v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.
Če bo za gradnjo predvidene komunalne opreme skladno z
22. členom tega odloka sklenjena pogodba o opremljanju,
se roki za gradnjo komunalne opreme opredelijo v pogodbi
o opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA KOMUNALNE OPREME
7. člen
(obračunska območja predvidene komunalne opreme)
(1) Obračunska območja predvidene komunalne opreme so:
– obračunsko območje za primarno vodovodno omrežje
z oznako VO (sekundarno – centralni – predvideno),
– obračunsko območje za sekundarno kanalizacijsko
omrežje z oznako KA (sekundarno – centralni – predvideno),
– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki z oznako OD (predvideni).
(2) Grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
8. člen
(obračunska območja obstoječe komunalne opreme)
so:

(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme
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– obračunsko območje za primarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE (sekundarne),
– obračunsko območje za primarno vodovodno omrežje
z oznako VO (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno vodovodno
omrežje z oznako VO (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno kanalizacijsko
omrežje z oznako KA (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno kanalizacijsko
omrežje z oznako KA (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno plinovodno omrežje
z oznako PL (primarno),
– obračunsko območje za sekundarno plinovodno
omrežje z oznako PL (sekundarno),
– obračunsko območje za primarno vročevodno omrežje z oznako VR (primarno),
– obračunsko območje za sekundarno vročevodno
omrežje z oznako VR (sekundarno),
– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki z oznako OD,
– obračunsko območje za primarne druge javne površine z oznako JP (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne druge javne
površine z oznako JP (sekundarne).
(2) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme
so določena in prikazana v PO MOL.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI
KOMUNALNE OPREME
9. člen
(skupni in obračunski stroški predvidene komunalne
opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne
opremo na dan 30. 4. 2014 po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:

Predvidena komunalna oprema
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Skupni in
Predvidena
Obračunsko območje
obračunski
komunalna oprema predvidene komunalne
stroški (EUR)
opreme
Primarno
VO (primarno –
93.067,20
vodovodno omrežje centralni-predvideno)
KA (sekundarno –
166.464,40
Sekundarno
centralni-predvideno)
kanalizacijsko
omrežje
Objekti za ravnanje OD (predvideni)
112.400,00
z odpadki
Skupaj
371.931,60
(2) Skupni in obračunski stroški za predvideno vodovodno
omrežje in kanalizacijsko omrežje ter predvidene objekte za
ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
10. člen
(skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so določeni v PO MOL.
(2) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme za ceste s pripadajočimi objekti, plinovodno omrežje,
vročevodno omrežje in druge javne površine vključujejo DDV.
Skupni in obračunski stroški za obstoječe vodovodno omrežje,
kanalizacijsko omrežje in obstoječe objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE
OPREME NA ENOTO MERE
11. člen
(obračunski stroški predvidene komunalne opreme
na enoto mere)
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme,
preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na
m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljnjem besedilu: Ct),
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih znašajo:

Obračunsko območje predvidene komunalne opreme

Cp (EUR/m2)

Ct (EUR/m2)

Primarno vodovodno omrežje

VO (primarno-centralni-predvideno)

17,29

2,27

Sekundarno kanalizacijsko omrežje

KA (sekundarno-centralni-predvideno)

30,92

5,91

Objekti za ravnanje z odpadki

OD (predvideni)

20,88

3,99

69,09

12,17

Skupaj

(2) Za preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na enoto mere se upoštevajo površine parcel in
neto tlorisne površine iz 13. člena tega odloka.
12. člen
(zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalno opremo
na enoto mere)
(1) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, Cp
in Ct, po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, so opredeljeni v PO MOL.
(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme iz
prejšnjega odstavka se indeksirajo na dan 30. 4. 2014 ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
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ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«, in je 1,060468. Indeksirani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere se za posamezno
komunalno opremo zmanjšajo za obračunske stroške iste vrste
predvidene komunalne opreme na enoto mere iz 11. člena tega
odloka. Če je za posamezno vrsto komunalne opreme razlika
med obračunskimi stroški obstoječe komunalne opreme na
enoto mere in obračunskimi stroški predvidene komunalne
opreme na enoto mere negativna, se upošteva, da so zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto
mere enaki 0,00 EUR/m2.
(3) Indeksirani in zmanjšani obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, ki se upoštevajo
pri izračunu komunalnega prispevka, so:
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Obstoječa komunalna oprema

Obračunsko območje

Cp (EUR/m2)

Ct (EUR/m2)

Primarne ceste s pripadajočimi objekti za
odvodnjavanje in javno razsvetljavo

CE (primarne)

16,19

17,54

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje in javno razsvetljavo

CE (sekundarne)

19,56

24,56

Primarno vodovodno omrežje

VO (primarno – centralni)

0,00

0,52

Sekundarno vodovodno omrežje

VO (sekundarno – centralni)

4,14

5,14

Primarno kanalizacijsko omrežje

KA (primarno – centralni)

5,54

5,76

Sekundarno kanalizacijsko omrežje

KA (sekundarno – centralni)

0,00

3,04

Primarno plinovodno omrežje

PL (primarno)

3,19

3,30

Sekundarno plinovodno omrežje

PL (sekundarno)

4,15

4,95

Primarno vročevodno omrežje

VR (primarno)

7,26

5,67

Sekundarno vročevodno omrežje

VR (sekundarno)

10,42

10,16

Objekti za ravnanje z odpadki

OD

0,00

0,00

Primarne druge javne površine

JP (primarne)

3,03

3,28

Sekundarne druge javne površine

JP (sekundarne)

Skupaj

1,71

2,11

75,19

86,03

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(površine parcel in neto tlorisne površine)
Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane
v Programu opremljanja, so povzete iz IDZ Poslovno-stanovanjski objekt Šumi, izdelovalca Groleger arhitekti d.o.o, Biro
Ljubljana, št. projekta ŠUMI-62/13, oktober 2013, in so:
Objekt

Površina
parcele (m2)

Neto tlorisna površina stavbe brez delov
stavbe v kleti, ki so namenjeni parkiranju
in servisnim prostorom (m2)

Neto tlorisna površina delov stavbe
v kleti, ki so namenjeni parkiranju
in servisnim prostorom (m2)

Šumi

5.383,00

28.189,91

12.873,86

14. člen
(namembnost)
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na
pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na
katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma
gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh objektih, z izjemo enostanovanjskih stavb
(CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne
glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele objekta
v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
15. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme,
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki
se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje
opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme,
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena
uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov
lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene z drugimi javnimi površinami in objekti za ravnanje z odpadki.
16. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(2) Za vse objekte je faktor dejavnosti odvisen od faktorja
izrabe, in sicer:
– je 1,0 za vse objekte, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
– se za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in
manjši od 2,00, izračuna po formuli:
Kdejavnost = (0,2 * FI) + 0,9.
(3) Ne glede na ostala določila tega člena je faktor dejavnosti 0,7 za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510)
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),
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– objekte, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele objekta v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za
inštalacije).
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na
katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme,
v katerih se nahaja objekt.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna
na naslednji način:
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij……….. znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
določeni vrsti komunalne opreme na določenem
obračunskem območju,
A(parcela)…… površina parcele,
Cpij………... obračunski stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele oziroma njenega dela na določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo,
Dp………..
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)…
faktor dejavnosti,
A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Ctij………… obračunski stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta na določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo,
Dt………...
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
i………......
posamezna vrsta komunalne opreme,
j………......
posamezno obračunsko območje.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za neto tlorisno
površino upošteva dejansko neto tlorisno površino stavbe iz projektne dokumentacije. Če je dejanska neto tlorisna površina stavbe manjša od neto tlorisne površine iz 13. člena tega odloka, se
pri izračunu komunalnega prispevka za predvideno komunalno
opremo upošteva neto tlorisno površino iz 13. člena tega odloka.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) z odločbo na
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
19. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)
(1) Za dele objekta v kleti, ki so namenjeni parkiranju in
servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za
inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in
pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.
(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom
o vrstah objektov glede na zahtevnost.
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20. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev
za opremljanje stavbnih zemljišč)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki
se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi
objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele,
na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni
prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.
(2) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejšnjega odstavka odloči organ Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
21. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekte z določeno
komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij)
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 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«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
tega odloka.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU
22. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje
parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V
tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo
pogodbene obveznosti obeh strank.
X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
23. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
(CC-SI 12630) in gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640),
če je 100-odstotni lastnik in investitor teh stavb Mestna občina
Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela stavbe, se lahko oprostitev upošteva le za ta del stavbe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja in PO MOL sta na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana.
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25. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-11/2014-4
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2587.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13)
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 7. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine
in oprema, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in so namenjeni
kulturi.
Javna infrastruktura na področju kulture iz prejšnjega odstavka so nepremičnine, določene v seznamu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa, in oprema v teh nepremičninah.
2. člen
Nepremičnine, določene v seznamu nepremičnin iz drugega odstavka prejšnjega člena tega sklepa, se zaznamujejo
v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
(Uradni list, št. 31/97, 75/03, 5/08 in 103/13),
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
(Uradni list, št. 13/99 in 5/08),
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
(Uradni list, št. 75/03 in 5/08) in
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
(Uradni list, št. 81/09).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-2/2014-2
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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NOVO MESTO
2588.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija
v naseljih Birčna vas, Stranska vas
in Poganci«

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 Uradni
list RS, št. 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 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 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne
10. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih
Birčna vas, Stranska vas in Poganci«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci« (v nadaljevanju: program
opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) 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.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred izvedbo kanalizacije in
po njej,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki ga
zavezanec plača občini. Določila tega odloka se uporabljajo
pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje,
medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo
komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji
veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
(2) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja
tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej
urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in
pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun
komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje
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obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s
posebnimi določbami glede oprostitev.
(3) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja
ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte pred priključitvijo na kanalizacijsko
omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in
obsega območja naselij ali delov naselij Birčna vas, Stranska
vas in Poganci, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu
opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE OPREME
5. člen
(Obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Področje opremljanja pred začetkom gradnje ni imelo
zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije, pri čemer se bodo komunalne odpadne vode odvajale
v obstoječi javni kanalizacijski sistem Novo mesto in nato na
centralno čistilno napravo Novo mesto.
Podrobnosti so navedene v projektih PGD »Povezovalni kanal Stranska vas – Poganci«, št. K-20/2009 iz novembra
2009, PZI »Kanalizacija naselij Birčna vas in Stranska vas«,
št. K-26/2006 iz aprila 2008, PGD, št. projekta KI-23/2011 iz
januarja 2012; PZI, št. projekta KI-23/2011 iz marca 2012,
dopolnitev marca 2013 in PGD/PZI, št. projekta K-26/2006,
dopolnitev april 2008, vsi izdelovalca GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto in so vsi na vpogled na sedežu Mestne občine
Novo mesto.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja
znašajo 2.798.354,35 EUR po cenah junij 2014. Obračunski
stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške
znižani za sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto,
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in znašajo
368.131,97 EUR. Delež obračunskih stroškov tako znaša
13,16  % skupnih stroškov.
7. člen
(Časovni načrt)
Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo služile komunalni opremi
že pridobljena,
– izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije
že izdelana,
– gradnja komunalne opreme
zaključena
– uporabno dovoljenje in zaključek zaključen aprila
projekta
2014.
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IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. 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
Aparcela = površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
Cpij =
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
9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.
(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat
veljavnim faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo
mesto.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost
parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če
parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški izgradnje kanalizacije iz 6. člena,
preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino
objektov, so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo kanalizacijsko omrežje
Infrastruktura
Nova kanalizacija

Cp(ij)
(EUR/m2)

Ct(ij)
(EUR/m2)
3,52

5,94

(2) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe kanalizacijsko omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke
za obstoječe kanalizacijsko omrežje K1- za delno opremljeno
območje po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo
na datum junij 2014, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega
odloka Mestne občine Novo mesto in se do datuma izdaje
odločbe ustrezno revalorizirajo.
11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja z novim kanalizacijskim
omrežjem na kvadratni meter parcele (Cp) in na kvadratni
meter neto tlorisne površine objekta (Ct) iz 10. člena odloka
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 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«, in
sicer od dneva uveljavitve odloka.
12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih
objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno
plačilo v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine
Novo mesto, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob
vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(2) Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se
smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo
na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in
posebne določbe glede oprostitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Novo mesto.
14. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in
Poganci« (Uradni list RS, št. 59/12).
15. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35112-151/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2589.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,

Uradni list Republike Slovenije
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji
dne 10. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik (v nadaljevanju:
program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) 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.
(2) Sestavni deli programa opremljanja so:
– uvodni del (uvodno pojasnilo, podatki o izdelovalcu in
naročniku, podlage za izdelavo programa opremljanja),
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– terminski plan,
– obračunska območja,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture,
– stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– indeksiranje stroškov opremljanja,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmera komunalnega prispevka,
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za novo kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec
plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.
Pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno
opremo na obravnavanem območju opremljanja pa se uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja
tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej
urejena in se nanašajo na razumevanje splošnih določb in
pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun
komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s
posebnimi določbami glede oprostitev.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca ali ko
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upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri
zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo,
in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje kanalizacije obsega območje naselja Veliki Slatnik in del naselja Križe in je prikazano v grafični
prilogi k programu opremljanja.
Obračunsko območje je eno samo in je enako tako za
obstoječo kot tudi za novo komunalno opremo.
Na obračunskem območju je možno priključevanje na
novozgrajeno komunalno kanalizacijo.
II. OBSTOJEČA IN NOVA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(Obstoječa in nova komunalna oprema)
Na območju naselij Veliki Slatnik in Križe ni urejenega
kanaliziranega odvajanja komunalnih odpadnih vod.
Gradnja nove kanalizacije bo potekala fazno.
V I. fazi, ki je že zaključena, je bilo zgrajenih 6 gravitacijskih kanalov v dolžini 1.095 m, eno črpališče in en tlačni vod
(166 m) v naselju Veliki Slatnik.
V II. fazi, ki še poteka, bodo zgrajeni 3 gravitacijski kanali
v naselju Križe v dolžini 895 m ter čistilna naprava Veliki Slatnik
(velikosti 600 PE) s povezovalnimi vodi dolžine 790 m. Na čistilno napravo se bo priključila nova kanalizacija naselij Veliki Slatnik in Križe, kasneje pa tudi kanalizacija iz naselja Potov Vrh.
Dodatno je predvidena tudi izgradnja enega gravitacijskega kanala v dolžini 216 m, enega črpališča in enega tlačnega
voda na delu naselja Veliki Slatnik ter izgradnja 4 gravitacijskih
kanalov v dolžini 308,55 m, enega črpališča in enega tlačnega
voda (85,50 m) za del naselja Križe.
Vse onesnažene komunalne odpadne vode iz naselij
Veliki Slatnik in Križe se bodo preko novega kanalizacijskega
sistema vodile do nove čistilne naprave v Velikem Slatniku.
Podrobnejši opis nove kanalizacije je podan v programu
opremljanja, podrobnosti pa so navedene v naslednji projektni
dokumentaciji:
– PGD – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in
Potov Vrh, GPI, d.o.o., št. projekta: KI-29/2008, maj 2009,
– PGD – Kanalizacija v delu naselja Križe, GPI, d.o.o.,
št. projekta: P-2013/39, december 2013,
– PGD – Kanalizacija Veliki Slatnik – Kanal VS7, št. projekta P-2013/22, junij 2013,
– PZI – Kanalizacija v delu naselja Križe, GPI, d.o.o.,
št. projekta: P-2013/39, april 2014,
– PZI – Kanalizacija Veliki Slatnik – Kanal VS7, št. projekta P-2013/22, september 2013,
– PZI – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in
Potov Vrh, GPI, d.o.o., št. projekta: KI-29/2008, junij 2009,
– PID – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in
Potov Vrh, GPI, d.o.o., št. KI-29/2008.
Projektna dokumentacija je na vpogled na sedežu Mestne
občine Novo mesto.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški nove komunalne kanalizacije znašajo
1.257.672,15 EUR po cenah 31. maj 2014.
Skupni stroški so znižani tudi za sredstva državnega
proračuna – Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(23. člen ZFO-1), EU sredstva ter sredstva občinskega proračuna Mestne občine Novo mesto.
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Delež obračunskih stroškov se določi na 10,81 % skupnih
stroškov kanalizacije. Obračunski stroški za novo kanalizacijo
tako znašajo 135.958,46 EUR.
7. člen
(Terminski plan)
Izvedba I. faze se je začela v avgustu 2012 in je bila zaključena v novembru 2012.
Izvedba II. faze se je prav tako že začela, in sicer v juniju 2013. Gradnja bo predvidoma zaključena najpozneje do
15. julija 2014.
Gradnja še predvidene kanalizacije bo predvidoma potekala v letih 2014 in 2015.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPij=(Aparcela · Cpij · Dpij) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij · Dtij)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
Cpij =
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
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obračunsko območje
9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža
neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so taki, kot so faktorji
dejavnosti v veljavnem Splošnem odloku Mestne občine Novo
mesto.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost
parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu
SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Uradni list Republike Slovenije
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni možno pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se ta podatek pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Za objekte, za katere ni mogoče izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele in se tako dobljeno vrednost
komunalnega prispevka ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)
(1) Preračunani obračunski stroški iz 6. člena odloka na
enoto mere za novo kanalizacijo so:
Komunalna oprema
Kanalizacija

Cpij
(EUR/m2)
6,22

Ctij
(EUR/m2)
9,04

Navedeni stroški veljajo na datum 31. maj 2014.
(2) Obravnavano območje ne sodi v obračunsko območje
kanalizacije po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto
oziroma po Splošnem programu opremljanja za območje celotne Mestne občine Novo mesto, zato obračunski stroški obstoječe kanalizacije na enoto mere za obravnavano območje niso
izračunani. Za obstoječo kanalizacijo se komunalni prispevek
v tem primeru ne zaračunava.
11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja z novim kanalizacijskim
omrežjem na kvadratni meter parcele (Cp) in na kvadratni
meter neto tlorisne površine objekta (Ct) iz 10. člena odloka,
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 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«, in
sicer od dneva uveljavitve odloka.
12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v
skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto,
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka.
Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na
oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in
posebne določbe glede oprostitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja in vse priloge so na vpogled na
sedežu Mestne občine Novo mesto.
14. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35112-125/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2590.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 7. 2014 sprejel
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obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s
posebnimi določbami glede oprostitev.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca ali ko
upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri
zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo,
in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

I. UVODNE DOLOČBE

4. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje kanalizacije obsega območje naselja Lešnica in je prikazano v grafični prilogi k programu
opremljanja.
Obračunsko območje je eno samo in je enako tako za
obstoječo kot tudi za novo komunalno opremo.
Na obračunskem območju je možno priključevanje na
novozgrajeno komunalno kanalizacijo.

1. člen

II. OBSTOJEČA IN NOVA KOMUNALNA OPREMA

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za kanalizacijo v naselju Lešnica

(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica (v nadaljevanju:
program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) 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.
(2) Sestavni deli programa opremljanja so:
– uvodni del (uvodno pojasnilo, podatki o izdelovalcu in
naročniku, podlage za izdelavo programa opremljanja),
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– terminski plan,
– obračunska območja,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture,
– stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– indeksiranje stroškov opremljanja,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmera komunalnega prispevka,
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za novo kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec
plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.
Pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno
opremo na obravnavanem območju opremljanja pa se uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja
tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej
urejena in se nanašajo na razumevanje splošnih določb in
pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun
komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje

5. člen
(Obstoječa in nova komunalna oprema)
Na obračunskem območju pred začetkom gradnje ni bilo
kanalizacijskega omrežja.
Nova kanalizacija zajema kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod v naselju Lešnica ter gravitacijski kanal
ob potoku Lešnica, ki bo v prihodnje omogočal priključitev
komunalne kanalizacije iz naselij Črešnjice in Jelše pri Otočcu.
Nov tlačni vod kanalizacije se v naselju Otočec naveže na
obstoječo gravitacijsko kanalizacijo.
Podrobnejši opis nove kanalizacije je podan v programu opremljanja, podrobnosti pa so navedene v projektu PID
»Vodovod in kanalizacija v naselju Lešnica«, št. projekta
PID-R3/214. Projekt je marca 2014 izdelalo podjetje Acer Novo
mesto, d.o.o., in je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški nove komunalne kanalizacije znašajo
309.131,44 EUR po cenah 31. maj 2014.
Skupni stroški so znižani tudi za sredstva državnega
proračuna – Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(23. člen ZFO-1) ter sredstva občinskega proračuna Mestne
občine Novo mesto.
Delež obračunskih stroškov se določi v višini 18,75 %
skupnih stroškov kanalizacije. Obračunski stroški za novo kanalizacijo tako znašajo 57.966,53 EUR.
7. člen
(Terminski plan)
Gradnja nove kanalizacije se je začela v avgustu 2013 in
bo predvidoma zaključena do konca junija 2014.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPij=(Aparcela · Cpij · Dpij) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij · Dtij)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju;
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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
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek, ki bremeni investitorje objektov na
obračunskem območju, je seštevek izračunanih komunalnih
prispevkov za novo in za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža
neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so taki, kot so faktorji
dejavnosti v veljavnem Splošnem odloku Mestne občine Novo
mesto.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost
parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu
SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni možno pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se ta podatek pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Za objekte, za katere ni mogoče izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele in se tako dobljeno vrednost
komunalnega prispevka ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

(1) Preračunani obračunski stroški iz 6. člena odloka na
enoto mere za novo kanalizacijo so:
Komunalna oprema
Kanalizacija

11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja z novim kanalizacijskim
omrežjem na kvadratni meter parcele (Cp) in na kvadratni
meter neto tlorisne površine objekta (Ct) iz 10. člena odloka
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 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«, in
sicer od dneva uveljavitve odloka.
12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v
skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto,
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka.
Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na
oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in
posebne določbe glede oprostitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja in vse priloge so na vpogled na
sedežu Mestne občine Novo mesto.
14. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35112-122/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2591.

10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)

Cpij
(EUR/m2)
3,67

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo se
upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka Mestne
občine Novo mesto in se do datuma izdaje odločbe ustrezno
revalorizirajo.

Ctij
(EUR/m2)
5,84

Navedeni stroški veljajo na datum 31. maj 2014 in se
indeksirajo glede na določila 11. člena odloka.
(2) Obračunske stroške na enoto mere za izračun komunalnega prispevka za obstoječo kanalizacijo se povzame iz
Splošnega odloka MO NM. Uporabi se podatke za kanalizacijsko omrežje – K1 – delno opremljeno območje. Vedno se
uporabi zadnjo veljavno verzijo programa opremljanja oziroma
Splošnega odloka MO NM.

Odlok o načinu izvajanja in opravljanja izbirne
gospodarske javne službe urejanja svetlobnih
prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
36. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 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,
40/12 – ZUJF), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012) in
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o načinu izvajanja in opravljanja izbirne
gospodarske javne službe urejanja svetlobnih
prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah
izločitveno pravico v stečaju.
(3) Lastništvo ostalih naprav v sklopu svetlobnih prometnih znakov in drugih objektov javne službe kot objektov
gospodarske javne infrastrukture ostane pri koncedentu, do
poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja koncesionar, če ni
z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.

1. člen
(Predmet koncesijskega akta)
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja in opravljanja
lokalne gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov.
(2) Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski
akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje javne službe iz prvega odstavka ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(Definicije)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih
predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še
naslednji pomen:
– »gospodarska javna služba oziroma javna služba«:
je lokalna izbirna gospodarska javna služba iz 1. člena tega
odloka;
– »koncedent«: je Mestna občina Novo mesto;
– »koncesija«: je koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe iz 1. člena tega odloka;
– »koncesionar«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja
gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi
koncesije;
– »svetlobni prometni znaki«: za svetlobne prometne znake po tem odloku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni
vodenju in urejanju prometa na javnih cestah, in sicer:
– krmilna omarica,
– drogovi,
– kabelski jašek,
– naprave za ugotavljanje prometa,
– naprave za video-nadzor prometa,
– naprave za štetje prometa,
– naprave za dajanje svetlobnih znakov za urejanje
prometa s tribarvnimi lučmi (semaforji),
– naprave za dajanje svetlobnih znakov za urejanje prometa s tribarvnimi lučmi in dodatnimi simboli (puščica, simbol
pešca, simbol kolesarja, X),
– naprave z utripajočimi lučmi,
– svetlobni prometni znaki,
– krmilni in napajalnini kabli,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje svetlobnih prometnih znakov.
3. člen
(Enotnost koncesijskega razmerja)
V Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) se
dejavnost iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali
pravni osebi.
4. člen
(Lastninska pravica)
(1) Lastništvo vseh s strani koncesionarja vgrajenih naprav in stvari ostaja do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti koncedenta do koncesionarja pri koncesionarju. Po poteku pogodbene dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z
dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta,
brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.

II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV SVETLOBNIH
PROMETNIH ZNAKOV IN DRUGIH NAPRAV
5. člen
(Urejanje svetlobnih prometnih znakov)
Na svetlobnih prometnih znakih se morajo redno opravljati
vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
1. zamenjava svetil;
2. zamenjava svetlobnih teles;
3. zamenjava drogov svetlobnih prometnih znakov in drugih naprav;
4. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav
svetlobnih prometnih znakov;
5. čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov
svetlobnih prometnih znakov;
6. investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov;
7. intervencije na svetlobnih prometnih znakih;
8. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne službe v skladu s programi
Mestne občine Novo mesto;
9. vodenje katastra in kontrolne knjige;
10. izvajanje manipulacij z napravami za ugotavljanje,
štetje in videonadzor prometa;
11. dajanje mnenj v zvezi s svetlobnimi prometnimi znaki;
12. izvedba sprememb krmilnih programov po navodilu
koncedenta,
13. vgradnja posebnih naprav za regulacijo prometa in
krmiljenje semaforskih naprav po navodilu koncedenta;
14. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
6. člen
(Letni plan)
(1) Urejanje svetlobnih prometnih znakov poteka na podlagi letnega plana – načrta urejanja svetlobnih prometnih znakov, ki ga izdela koncesionar vsako leto do konca meseca oktobra za naslednje leto. Plan potrdi pristojna služba koncedenta.
(2) Načrt urejanja svetlobnih prometnih znakov mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe,
– cene storitev,
– program uporabe varčnih svetil,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za tekoče
opravljanje službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– modernizacijo obstoječih svetlobnih prometnih znakov,
– predlog izgradnje novih naprav in znakov na območju
koncedenta in potrebna finančna sredstva.
(3) Koncesionar je dolžan najkasneje do 1.3. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe za del poslovanja, ki se nanaša
na koncesijo v preteklem letu in mora v celoti vsebovati podatke
o realizaciji letnega progama.
7. člen
(Vodenje katastra in kontrolne knjige)
(1) Kataster vsebuje podatke o svetlobnih prometnih znakih in tehnične lastnosti svetlobnih prometnih znakov.
(2) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
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vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
– naprava, na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih
iz katastra),
– opis dela,
– popis porabljenega materiala,
– porabljen čas za opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
Kontrolno knjigo koncesionar posreduje do 5. delovnega
dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Kataster, ki je last koncedenta, se vodi atributno in
grafično v obliki računalniškega zapisa.
(4) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj dvakrat letno. Ob prenehanju
koncesijske pogodbe mu jih izroči v celoti.
(5) Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled
samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim
organom in pristojnim inšpektorjem.
8. člen
(Pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja pooblastila:
– izključno pravico izvajati javno službo na območju koncedenta,
– izdajanje tehničnih pogojev v zvezi z izdajo soglasij,
– je prisoten pri tehničnem prevzemu vgrajenih naprav,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
9. člen
(Poseganje v objekte in naprave svetlobnih
prometnih znakov)
Kakršnokoli poseganje v svetlobne prometne znake je
dovoljeno samo s soglasjem koncedenta.
10. člen
(Prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah svetlobnih prometnih znakov
brez posebnega dovoljenja koncedenta,
– poškodovanje svetlobnih prometnih znakov,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini svetlobnih prometnih znakov brez dovoljenja koncedenta,
– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode
na objektih in napravah svetlobnih prometnih znakov ob prometni nesreči,
– onemogočiti dostop do objektov in naprav svetlobnih
prometnih znakov,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte na objektih in napravah svetlobnih prometnih znakov v
njihovi neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,
– izvajati druga dela ali dejanja, ki bi kakorkoli ogrozila
pravilno delovanje ali vidnost svetlobnih prometnih znakov.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
11. 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,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve,
po posebnem pooblastilu občine vodenja investicij in vzdrže-
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vanja občinske infrastrukture svetlobnih prometnih znakov ter
upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami 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 dejavnost 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, ob pisnem soglasju koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem
pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom
podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in soglasij.
12. člen
(Razmerje do podizvajalcev)
(1) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja
javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do
koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo
javna naročila.
13. člen
(Uporaba javnih dobrin)
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
IV. DRUGE DOLOČBE
14. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojna služba občinske uprave oziroma služba občinske uprave.
Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne
službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Mestna občina Novo mesto lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo,
zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
15. člen
(Finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
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potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
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(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture,
ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb
prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno
spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent
pod pogoji iz tega odloka razdre koncesijsko pogodbo.

V. RAZMERJA KONCESIONARJA IN KONCEDENTA

18. člen

16. člen
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
(1) Razmerja koncesionarja in koncedenta tvorijo pravice
in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in
uporabnikov v zvezi z javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb.

(Interventno izvajanje javne službe)

17. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s spoštovanjem
naslednjih standardov oziroma predpisov (oziroma predpisov,
ki bodo te nadomestili):
– veljavno slovensko zakonodajo;
– veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi in dobro inženirsko prakso;
– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v
letu;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma
vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se
ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije ohranja
njihova vrednost;
– po pooblastilu voditi pripravljalna dela in investicije v
objekte in naprave javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne
službe;
– po poteku pogodbene dobe prenesti v last koncedenta objekte javne infrastrukture iz prvega odstavka 4. člena
tega odloka, če ni vnaprej skladno s predpisi ali koncesijsko
pogodbo drugače določeno;
– zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje koncedenta o dogodkih
v zvezi z izvajanjem javne službe;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe
in dolgoročne plane javne službe, letna poročila in tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so
se izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o
kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati
v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov,
določenih s tem odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo
to dejavnost in koncesijsko pogodbo.
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(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar,
napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare,
napake oziroma poškodbe naprav svetlobnih prometnih znakov
se šteje predvsem izpad delovanja naprav ter takšne okvare,
napake in poškodbe, ki ogrožajo prometno varnost.
(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne enote
sistema svetlobnih prometnih znakov odpraviti v roku enega (1)
delovnega dne, manj pomembne okvare posameznih naprav
pa najkasneje v roku treh (3) dni od ugotovitve oziroma od
ustnega obvestila uporabnikov.
19. člen
(Odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je ne glede na določbe prejšnjih členov odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Mestne občine Novo mesto,
uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti iz naslova
splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge
nevarnostne vire):
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe;
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam.
(4) Pogodba o zavarovanju mora vsebovati klavzulo, da
je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
20. člen
(Dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe, s tem odlokom,
koncesijsko pogodbo ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v
tem odloku;
– da zagotavlja redno višino plačil koncesionarju skladno z
22. členom tega odloka, ki ureja merila za izbor koncesionarja;
– da zagotovi sankcioniranje zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– da zagotovi pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah.
21. člen
(Pristojnosti župana in občinske uprave)
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja
izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj,
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja
pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov,
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– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi
predpisi.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem
odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno
službo, ki je predmet tega odloka.
22. člen
(Financiranje)
Javna služba se financira iz:
– občinskega proračuna,
– drugih virov.
VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
23. člen
(Status koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. 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 pravno-organizacijsko
obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
(2) 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.
24. člen
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) V prijavi (vlogi) za pridobitev koncesije mora prijavitelj
dokazati da izpolnjuje potrebne pogoje 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 stečajni ali likvidacijski postopek …),
ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti
listine:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da je finančno in poslovno usposobljen (pozitivni finančni rezultat v zadnjih 3 letih, višina letnih prihodkov v
zadnjih 3 letih mora znašati najmanj v višini razpisane letne
vrednosti koncesije (sredstva podizvajalcev/partnerjev se ne
upoštevajo)),
– na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi
finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom
banke za pokrivanje investicije,
– prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,
– prijavitelj mora predložiti dokazilo o izvedbi vsaj enega
referenčnega objekta s področja svetlobnih prometnih znakov
z vgradnjo celovitega sistema za regulacijo prometa v zadnjih
treh letih pred objavo razpisa,
– da izpolnjuje druge potrebne pogoje za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
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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 in jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge …),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
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) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz
prvega odstavka tega člena objavi tudi druge podatke. Druge
podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi
podlagi izdani predpis.
(4) Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo 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 objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
26. člen
(Razpisni pogoji)
Župan s sklepom o začetku postopka oddaje koncesije
določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 24. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino
izda ...).
27. člen
(Merila za izbor koncesionarja)
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena, ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev (reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja svetlobnih
prometnih znakov, odzivni čas, trajanje odprave napake, druge
ekonomske ugodnosti ponudbe).
VIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA,
ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
28. člen

VII. JAVNI RAZPIS

(Uspešnost javnega razpisa)

25. člen

(1) Javni razpis je uspešen, če je pravočasno prispela
vsaj ena popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
(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 koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja,
v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.

(Oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega
odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem
razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter vsebuje zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
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29. 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.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan z odločbo.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(4) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti
s kandidatom, 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.
(5) 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.
(6) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo oziroma s podpisom
odločbe o imenovanju v komisijo.
(7) Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
(8) 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.
(9) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(10) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov (25. člen).
(11) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če
v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
30. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim
koncesionarjem ali pravno osebo iz 23. oziroma 24. člena tega
odloka 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, začne pa velajti ob izteku roka.
31. člen
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav-
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na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
32. člen
(Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
pogodbe obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora pričeti
izvajati koncesijo najkasneje 1 dan po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
33. člen
(Pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je organ občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.
IX. PRENOS KONCESIJE
34. člen
(Oblika akta o prenosu)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
35. člen
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.
36. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
37. člen
(Potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
38. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
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– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov
iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje
določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
39. člen
(Odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno
opravljanje koncesijske službe).
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
40. člen
(Sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, ko ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. To
storita pisno s podpisom posebne izjave.
41. člen
(Prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
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(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
42. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v skladu s koncesijsko pogodbo v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
43. člen
(Odkup koncesije)
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
XI. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
44. 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 nepredvidljivih okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
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45. člen

50. člen

(Spremenjene okoliščine)

(Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve z značajem
dejavnosti javne službe)

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine,
ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni koncesionar po določilih tega
odloka, nepooblaščeno opravljanje storitev z značajem dejavnosti javne službe na območju Mestne občine Novo mesto.
(2) Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost in ni izvajalec po določilih tega odloka in nepooblaščeno opravlja storitve z značajem dejavnosti javne službe.
(3) Tudi odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka
tega člena se za prekršek kaznuje z globo 200 EUR.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen

XII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
46. 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.

(Ureditev razmerij)
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja
po tem odloku izvajata omenjeno javno službo dosedanji upravljavec in vzdrževalec svetlobnih prometnih znakov.
52. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 44/2005).

47. 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, če to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe se ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije
tujega sodišča ali arbitraže).

53. člen
(Pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
(Organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
49. člen
(Prekrški koncesionarja)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude,
– ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno delovanje javne
službe,
– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju s 5., 8.
in 10. členom tega odloka,
– krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po
18. členu tega odloka,
– ne uporablja veljavnih tarif,
– ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na
predpisan način,
– ne predloži letnega programa ter poročila o njegovi
izvedbi.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

2592.

Odredba o ureditvi prometa na občinski cesti
JP 799314, Ragovska ulica

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 17/14 in 36/14) in 6. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB-2), 28. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne
10. 7. 2014 sprejel

ODREDBO
o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314,
Ragovska ulica
1. člen
S to odredbo se na občinski cesti JP 799314, Ragovska
ulica, predpiše prometna ureditev.
2. člen
Vzpostavi se trajna popolna zapora občinske ceste št. JP
799314, Ragovska ulica, v km 0,070.
3. člen
Prometna ureditev, določena s to odredbo, bo urejena s
cestno prometno signalizacijo, ki jo odredi za promet pristojni
občinski upravni organ z odločbo.
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4. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 371-3/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2593.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu
Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN
ZKNM-3)

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/10 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v
nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne
občine Novo mesto dne 8. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni
kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta)
(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/22-OPPP-a je od leta 2008 uveljavljen ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto, ki je bil dvakrat spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11 in 43/13). Ureditveni načrt
določa pogoje za prenovo in dograditev obstoječih objektov,
pogoje za graditev novih objektov, zunanje ureditve, pogoje za
graditev prometne ter druge javne infrastrukture in predvideva
rušitve objektov, med drugimi tudi objekta na zemljišču s parc.
št. 652 k.o. Kandija. Glede na to, da se bo nova urgenca izvajala v manjšem obsegu kot je bilo prvotno načrtovano, v prvi
fazi rušitev objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija ni potrebna
in je smiselno objekt do nastanka potrebe po njegovi rušitvi
ob izvedbi 2. faze ureditvenega načrta, uporabiti za storitvene
dejavnosti kot dopolnitev zdravstvene dejavnosti.
(2) Pobudo za pripravo SDUN ZKNM–3 je podala Splošna bolnišnica Novo mesto, ki želi objekt na zemljišču 652
k.o. Kandija oddati najemniku za prodajo sadja, časopisov,
okrepčevalnico ipd.
(3) Predmet priprave SDUN ZKNM-3 je določitev spremenjenih izvedbenih prostorskih in drugih pogojev za uporabo
objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija v prvi fazi izvedbe ureditvenega načrta.
(4) V SDUN ZKNM-3 se lahko vključi tudi druge potrebne
spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov
o urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter
zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe
in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave
osnutka prostorskega akta.
2. člen
(območje urejanja)
Območje urejanja SDUN ZKNM-3 je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o ureditvenem
načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto oziroma njegovimi
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11
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in 43/13), pri čemer se predvidene spremembe nanašajo le
na tekstualni del oziroma na spremembo pogojev za uporabo
objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija.
3. člen
(skrajšani postopek)
Ker se spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta
Zdravstveni kompleks Novo mesto nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov,
je na podlagi 61. a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne
razgrnitve 15 dni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
SDUN ZKNM-3 se bodo izdelale na podlagi obstoječih
strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave ureditvenega načrta, zato variantne rešitve niso potrebne.
5. člen
(roki za pripravo SD UN in faze postopka
priprave SDUN ZKNM-3)
(1) Priprava SDUN ZKNM-3 bo potekala v naslednjih
rokih in fazah:
1. Faza: izdelava osnutka prostorskega akta:
– izdelava osnutka v roku 10 delovnih dni po podpisu
pogodbe; pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe
informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne
infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 15 dni;
– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/0610, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju:
ZVO-1), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju
CPVO);
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega
akta – 10 delovnih dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za kmetijstvo
in okolje, ki preveri ustreznost okoljskega poročila;
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta –
7delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj
7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom
obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
– 1. obravnava na odborih in na seji občinskega sveta
MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave
in obravnave na občinskem svetu MONM ter priprava predloga
stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 delovnih dni po
prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 10 delovnih dni po prejemu
predloga stališč s strani izdelovalca.
4. Faza: izdelava predloga prostorskega akta:
– izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 10 delovnih dni po potrditvi stališč s strani
župana,
– občina pregleda predlog – 7 delovnih dni po dostavi
gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v
mnenja NUP,
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– pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
– izdelava usklajenega predloga SD UN – 10 delovnih dni
po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga občinskemu svetu MONM in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS,
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega
akta – 10 delovnih dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave SD UN ZKNM-3 ter
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in
ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema
SD UN ZKNM-3.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo
mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direktorat za
infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe (področje
civilnega letalstva), Langusova ulica 4, Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direktorat za
ceste, Langusova 4, Ljubljana;
6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direkcija RS
za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto,
Ljubljanska 36, Novo mesto (v vednost);
7. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
RS, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (v vednost);
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo
mesto;
12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana;
13. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, Novo mesto;
14. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto;
15. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
16. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
17. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in
promet, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Če se v postopku priprave SDUN ZKNM-3 ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema
vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v
skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer
mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če
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kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja
ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SDUN ZKNM-3.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave SDUN ZKNM-3)
Izdelavo SDUN ZK NM-3 financira gospodarska družba
Leljla d.o.o. Foersterjeva ulica 4, Novo mesto, ki je na podlagi
zbiranja ponudb za izdelavo SDUN ZKNM-3 izbrala gospodarsko družbo Topos d.o.o.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-20/2014
Novo mesto, dne 8. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2594.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7.
2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc.
št. 1566/14, k.o. 1104 – Preloge, površine 33 m2, parc.
št. 1566/15, k.o. 1104 – Preloge, površine 45 m2 in parc.
št. 1566/16, k.o. 1104 – Preloge, površine 160 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1104-1566/14-0, ID znakom 11041566/15-0 in z ID znakom 1104-1566/16-0, se pri k.o. 1104 –
Preloge vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske
Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47800-0011/2013(132)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7.
2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47802-0008/2013(132)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc.
št. 919/191, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, površine 122 m2.
Za navedeno parcelo z ID znakom 1115-919/191-0, se pri k.o.
1115 – Slovenske Konjice vpiše lastninska pravica za Občino
Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična
številka 5883814000.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na
predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu
tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47802-0007/2013(132)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2596.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7.
2014 sprejel

2597.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc.
št. 1544/1, k.o. 1114 – Konjiška vas, površine 51 m2, parc.
št. 1544/2, k.o. 1114 – Konjiška vas, površine 215 m2 in parc.
št. 1544/3, k.o. 1114 – Konjiška vas, površine 161 m2. Za
navedene parcele z ID znakom 1114-1544/1-0, ID znakom
1114-1544/2-0 in z ID znakom 1114-1544/3-0, se pri k.o. 1114
– Konjiška vas vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka
5883814000.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske
Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47800-0010/2013(132)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc.
št. 840/1, k.o. 1119 – Loče, površine 247 m2 in parc. št. 840/2,
k.o. 1119 – Loče, površine 316 m2. Za navedeni parceli z ID
znakom 1119-840/1-0 in z ID znakom 1119-840/2-0, se pri
k.o. 1119 – Loče vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka
5883814000.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na
predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu
tega sklepa.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

2598.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc.
št. 1453/6, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 221 m2,
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parc. št. 1453/7, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine
168 m2, parc. št. 1453/8, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 253 m2, parc. št. 1453/10, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 141 m2, parc. št. 1453/11, k.o. 1121 – Zbelovska gora,
površine 148 m2, parc. št. 1453/13, k.o. 1121 – Zbelovska
gora, površine 228 m2, parc. št. 1453/15, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 54 m2, parc. št. 1453/17, k.o. 1121 –
Zbelovska gora, površine 137 m2, parc. št. 1478/1, k.o. 1121
– Zbelovska gora, površine 229 m2 in parc. št. 1478/3, k.o.
1121 – Zbelovska gora, površine 155 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1121-1453/6-0, ID znakom 1121-1453/70, ID znakom 1121-1453/8-0, ID znakom 1121-1453/10-0,
ID znakom 1121-1453/11-0, ID znakom 1121-1453/13-0, ID
znakom 1121-1453/15-0, ID znakom 1121-1453/17-0, ID
znakom 1121-1478/1-0 in ID znakom 1121-1478/3-0, se
vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari
trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na
predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu
tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0033/2011(132)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2599.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščen/o besedilo in
18/10) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 5. korespondenčni seji sklicani
dne 15. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc.
št. 1098/6, k.o. 1116 – Slemene, površine 831 m2, parc.
št. 1098/12, k.o. 1116 – Slemene, površine 695 m2, parc.
št. 1098/16, k.o. 1116 – Slemene, površine 338 m2, parc.
št. 1098/19, k.o. 1116 – Slemene, površine 337 m2 in parc.
št. 1098/20, k.o. 1116 – Slemene, površine 728 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1116-1098/6-0, ID znakom 11161098/12-0, ID znakom 1116-1098/16-0, ID znakom 11161098/19-0 in ID znakom 1116-1098/20-0, se vpiše lastninska
pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na
predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu
tega sklepa.
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3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0046/2007(132)
Slovenske Konjice, dne 18. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠALOVCI
2600.

Odlok o denarni socialni pomoči v Občini
Šalovci

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
Odl. US in 57/12), 26. člena Zakona o socialno varstvenih
prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 Odl. US) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski
svet Občine Šalovci na 30. redni seji dne 24. julija 2014 sprejel

ODLOK
o denarni socialni pomoči v Občini Šalovci
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, kriteriji za določitev višine denarne socialne pomoči in postopki dodeljevanja
denarne socialne pomoči v Občini Šalovci.
2. člen
Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez
lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 %
presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega
člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno
bivališče v Občini Šalovci, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.
3. člen
Denarna socialna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
4. člen
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:
1. Nakup šolskih potrebščin,
2. Nakup ozimnice in kurjave,
3. Doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,
4. Za premostitev trenutne socialne ogroženosti,
5. Plačilo pogrebnih stroškov,
6. V primeru hujše materialne stiske ob predhodni izkoriščenosti državne socialne pomoči.
5. člen
Znesek denarne socialne pomoči iz 1., 2., 3., 4 in 6. točke
4. člena tega odloka znaša do največ 100,00 EUR.
Denarna socialna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za letovanja ter v primeru, ko strokovna
služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila
namensko uporabljena.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem
znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli,
če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
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Center za socialno delo lahko o opravičenosti do denarne
socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo
glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do pomoči.
7. člen
Izjemoma in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti
posameznika in družine, zaradi elementarnih nesreč ali drugih
težkih življenjskih situacij, ki ogrožajo dostojno preživetje posameznika ali družine, se denarno socialno pomoč lahko dodeli
v skladu z merili za določitev višine minimalnega dohodka za
posameznega družinskega člana, ki jih določa 26. člen Zakona
o socialno varstvenih prejemkih. Ta se lahko poveča na 200 %.
O dodelitvi denarne socialne pomoči iz prvega odstavka
tega člena Center za socialno delo Murska Sobota predhodno
pridobi soglasje Občine Šalovci.
8. člen
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči po
zakonodaji na področju socialnega varstva in nima zavezancev,
ki so ga po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 14/89) v času njegovega življenja bili dolžni
preživljati.
9. člen
Kljub izkazanemu dohodku lahko strokovna služba Centra
za socialno delo, na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev, odkloni plačilo pogrebnih stroškov. Kolikor je pokojnik
svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem,
ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov, kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega
premoženja.
10. člen
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih
stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina
priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
11. člen
Za pokojnika se poravnajo najnujnejša pogrebna oprema
in storitve v višini kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kolikor Center za socialno delo,
glede na dejansko situacijo, ne odloči, da se stroški najnujnejše
pogrebne opreme in storitev plačajo v celoti.
12. člen
Postopke o denarnih socialnih pomočeh, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Šalovci, vodi in o njih odloča
Center za socialno delo Murska Sobota.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne
pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne
pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo
in s tem odlokom.
13. člen
Center za socialno delo Murska Sobota preveri podatke
iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka
odloči o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči
z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota je
možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu
odločbe na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska
Sobota odloča župan Občine Šalovci.
14. člen
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Šalovci (Uradni
list RS, št. 71/01).
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15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. avgusta 2014
dalje.
Št. 122-16/2014
Šalovci, dne 24. julija 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ŠKOFLJICA
2601.

Sklep o izdelavi spremembe Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24

Na podlagi 57, 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
57/12 in 109/12) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice
(Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) razglašam

SKLEP
o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
za funkcionalno enoto F24
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO 9/2 – Podjetniško
obrtna cona Škofljica (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12 in
58/13), v nadaljevanju ZN. Po navedenem dokumentu obsega
območje, kjer so načrtovane spremembe, funkcionalno enoto
F24. Na območju je v veljavnem ZN načrtovana dopolnilna
gradnja stanovanjskih in obrtnih objektov.
(2) Investitorja želita s spremembo zazidalnega načrta določiti pogoje gradnje na zemljišču parcele št. 737/10, na kateri
v ZN gradnja ni bila predvidena ter dopolniti pogoje gradnje na
zemljiščih parcel št. 737/8 in 737/11.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
sta Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10
– popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 35/13 – skl. US) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za
območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04).
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju omogoča izvedbo skrajšanega postopka,
če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega
prostorskega načrta za posamične posege v prostor, ki ne
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na
rabo sosednjih zemljišč in objektov. S predvidenimi posegi se
ne vpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenih
vplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. člen
Območje izdelave prostorskega načrta
Območje izdelave spremembe zazidalnega načrta obsega zemljišča parcel 737/8, 737/10, 737/11 (dopolnilna gradnja)
ter 736/10 in 736/13 (cesta), vse k.o. Lanišče. Približna velikost
ureditvenega območja je 0,69 ha.
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4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti
izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se
poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na
kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni
posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.

– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Ljubljana; Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
– Prometne infrastruktura – občinske javne ceste: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave spremembe zazidalnega načrta je določitev pogojev gradnje na zemljiščih št. 737/10, 737/8 in 737/11.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim zazidalnim načrtom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter
prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih
navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo
nosilci urejanja prostora.

Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem

6. člen
Okvirni plan za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in
njihovih posameznih faz:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev smernic (15 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje – CVPO (15 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno
obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni),
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov,
– pridobitev mnenj (15 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od
faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
7. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja
prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev ZN
na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sprememb ZN Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje RS. Ministrstvo v 15 dneh občini pisno
sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek sprememb ZN nosilcem urejanja
prostora in jih pozove, da v roku 15 dni, podajo smernice. Če
smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje so:
(a) Upravljalci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota
Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s
plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE
Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, ARSO; Vojkova 1B, 1000 Ljubljana

8. člen
(1) Pripravljalec izdelave spremembe in dopolnitve ZN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudniki izdelave so zasebni investitorji, ki zagotovijo
sredstva za izdelavo spremembe zazidalnega načrta.
(3) Izdelovalec je Genius loci, Inštitut za arhitekturo in
urbanizem d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-01/2014
Škofljica, dne 16. julija 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
2602.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Razvojna agencija Sotla

Na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 24/10), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 26/12), 16. člena Statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11), 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je
Občinski svet Občine Kozje na 24. redni seji dne 15. 4. 2014,
Občinski svet Občine Podčetrtek na 25. redni seji dne 9. 5.
2014, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji
dne 28. 5. 2014, Občinski svet Občine Rogatec na 6. izredni
seji dne 5. 5. 2014, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojna agencija Sotla
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11).
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka, se v predzadnji alineji
beseda »trženje« zamenja z besedo »promocija«.
V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor
je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo
delovanje, in sicer:
– izdelava poslovnih načrtov in investicijske dokumentacije za naročnika,
– izdelava projektnih prijav na razpise in
– opravljanje drugih storitev v okviru registriranih dejavnosti.«
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Sedanji drugi odstavek 5. člena odloka, postane tretji
odstavek.
V tretjem odstavku 5. člena odloka se črta naslednja dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji:
»72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OD-1-2014
Kozje, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ŠTORE
2603.

Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Štore

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in
92/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 88/12), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12
in 108/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB8, 21/13 in 111/13), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/97
in 78/11) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 1/12 in 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 21. redni
seji dne 9. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in či-
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ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Občine Štore (v nadaljnjem
besedilu: občina) in obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne
službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe,
3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pogoje za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
5. pravice in obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov,
6. obveznosti izvajalcev del,
7. obračun storitev javne službe,
8. izvajanje posebnih storitev,
9. vrsto objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne
službe,
10. prevzem objektov in naprav v upravljanje,
11. vzdrževanje hidrantnega omrežja in odjem vode iz
hidrantov,
12. ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo,
13. javna pooblastila,
14. prekinitev dobave pitne vode in prekinitev odvajanja
odpadne vode,
15. nadzor nad izvajanjem javne službe in kazenske
določbe,
16. druge elemente, pomembne za izvajanje in razvoj
javne službe.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakonski in podzakonski predpisi s področja varstva
okolja.
3. člen
(storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja
za oskrbo živali.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za storitve javne
službe ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in
gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov
v stanovanjskih stavbah ne glede na to, ali se zagotavlja iz
javnega vodovoda, če:
1. se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom
ki ureja vode, in
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo,
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda za storitve
javne službe šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje
požarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m³.
(4) S storitvami javne službe po tem odloku se zagotavlja:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
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2. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječe greznice in malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE),
3. čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata
iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
4. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa ali ocene obratovanja za male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
5. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne
kanalizacije in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov
nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo,
6. obdelava blata iz prejšnje alineje na komunalni ali
skupni čistilni napravi,
7. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije
in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih
stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo,
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(5) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje
za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni
napravi.
(6) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode iz
cestnega telesa se ne šteje za storitev javne službe in ni predmet tega odloka.

men:

4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

1. Izvajalec javne službe je pravna oseba, ki ji je v skladu
s predpisi občine, ki urejajo izvajanje javne službe na njenem
območju, podeljeno izvajanje javne službe.
2. Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe.
Del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom.
3. Zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.
4. Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
5. Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode.
6. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo,
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne
vode iz stavb v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.
7. Vodovodni priključek je cevovod od javnega vodovoda
do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek na javni
vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture.
Priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski
vodomer so sestavni del priključka na javni vodovod.
8. Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom, to je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom.
Odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz
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javnega vodovoda v skladu s 1. do 4. točko tretjega odstavka
3. člena tega odloka.
9. Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali
zidna niša, v katerem je vodomer.
10. Varovalna plomba je objemka, ki preprečuje nepooblaščeno odstranitev vodomera.
11. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na
javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri
stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene
stavbe.
12. Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve
javne službe oziroma javna služba po zakonskih in podzakonskih predpisih s področja varstva okolja, vendar jih izvajalec
javne službe izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene
oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
13. Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisom, ki ureja javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe.
14. Upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom.
15. Uporabnik javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.
16. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja:
– v objektih v javni rabi ali v drugih dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen
povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, njena letna
količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi
njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od
onesnaževal letna količine ne presega mejnih vrednosti letnih
količin onesnaževal, določenih skladno s predpisi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno
kanalizacijo.
17. Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot
posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali
se odvaja v javno kanalizacijo.
18. Javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
19. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna
odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno
čistilno napravo.
20. Obstoječa greznica je greznica, ki je obratovala že
pred 10. novembrom 2007.
21. Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje
komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne
odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali
obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
22. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za čiščenje
mešanice odpadnih voda, pri kateri delež obremenitve čistilne
naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več
naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem odloku in izrazi našteti v prvem odstavku tega člena, če se definicije izrazov v
zakonodaji spremenijo, imajo enak pomen, kot je določeno v
zakonskih in podzakonskih predpisih s področja varstva okolja.
5. člen
(strokovno-tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo sklenjeno
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z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne
službe, opravlja občinska uprava.
(2) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega
območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za
načrtovanje in usklajevanje prednostne rabe vode iz vodovoda;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo: gradnje novih
vodnih virov, povečanja zmogljivosti črpanja obstoječih virov
pitne vode, rezervnih zmogljivosti vodovoda, varnega obratovanja vodovoda ter gradnje in vzdrževanja objektov in naprav,
potrebnih za izvajanje javne službe;
– načrtovanje in razvoj infrastrukturnih objektov ter naprav
javne kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
V občini izvaja javno službo javno podjetje v obliki gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe)
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
7. člen
(namenska poraba sredstev)
(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je namenski prihodek občine in se namensko uporablja za investicije in investicijska
vzdrževalna dela na javni infrastrukturi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje vode po zakonu
o varstvu okolja je namenski prihodek občine in se namensko
uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na
javni infrastrukturi kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.
8. člen
(območja izvajanja javne službe)
(1) Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagotavlja:
1. s storitvami javne službe,
2. kot lastna oskrba prebivalcev.
Izvajalec javne službe upravlja le z javnim vodovodom.
(2) Občina zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s
pitno vodo na vseh poselitvenih območjih na njenem območju,
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
manj kot deset m3 pitne vode na dan. Območja javnega vodovoda so prikazana na topografski karti v Prilogi 1 tega odloka.
(3) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
območju celotne občine.
9. člen
(lastna oskrba)
(1) Na območju javnega vodovoda, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, je obvezna
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priključitev na javni vodovodni sistem in ni dovoljena lastna
oskrba s pitno vodo.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo.
(3) Na območju, kjer občina zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo je obvezna priključitev
na javno kanalizacijo.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
10. člen
(obseg storitev javne službe oskrbe s pitno vodo)
Javna služba oskrbe s pitno vodo po tem odloku v naselju
ali delu naselja, ki je opremljeno z javnim vodovodom, obsega:
– upravljanje objektov javnega vodovoda in
– zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
11. člen
(obseg storitev javne službe odvajanja
in čiščenja odpadne vode)
(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, po tem odloku obsega:
– upravljanje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije.
(2) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode po tem odloku mora izvajalec
javne službe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter čiščenje njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz obstoječih greznic pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi enkrat
na tri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi enkrat na leto,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih voda,
– prevzem blata in obdelavo blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki
niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se odvaja komunalna
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, na komunalni čistilni
napravi enkrat na tri leta,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije,
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v
katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda enkrat
na tri leta.
(3) Izvajalec javne službe zagotovi odvajanje in čiščenje
padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s
površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode,
ki se odvaja v javno kanalizacijo, kot posebno storitev zaradi
uporabe objektov javne kanalizacije.
(4) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinske odpadne
vode iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE
S PITNO VODO
1. Priključitev na javni vodovod
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse
stavbe in gradbene inženirske objekte obvezna priključitev in
uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljavca
vodovoda. Priključitev obstoječih objektov na javni vodovod
se mora izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javnega
vodovoda. Če se je uporabnik pred zagotovitvijo oskrbe pitne
vode iz javnega vodovoda oskrboval iz zasebnega vodovoda,
mora oskrbo iz zasebnega vodovoda opustiti in se priključiti na
javni vodovod.
(2) Upravljavec vodovoda mora bodočega uporabnika
obvestiti, da je priključitev stavbe, ki je v njegovi lasti, na javni
vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za
priključitev.
(3) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna
voda, mora lastnik stavbe zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti
izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod.
(4) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi
pitna voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo,
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe od javnega vodovoda je večja od
200 m ali
– je izvedba priključka stavbe na javni vodovod, povezana
z nesorazmernimi stroški ali
– priključitev na javni vodovod tehnično ni možna.
13. člen
(prepoved priključitve stavb na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme
priključiti na javni vodovod.
(2) Če je na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobiti priključek na javni vodovod, že zgrajena javna kanalizacija, lahko upravljavec vodovoda izvede priključitev na vodovod
le v primeru, da je objekt že priključen na javno kanalizacijo.
(3) Če na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobiti priključek na javni vodovod še ni zgrajena javna kanalizacija,
lahko upravljavec vodovoda izda soglasje za priključitev na
javni vodovod le v primerih, če je komunalna odpadna voda iz
objekta speljana v malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico na izpraznjevanje ali na drug objekt ali napravo
za čiščenje komunalne odpadne vode.
(4) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, ga izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni
vodovod.
14. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)
(1) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja si je
uporabnik dolžan pridobiti soglasje upravljavca k priključitvi na
javni vodovod.
(2) Uporabnik je za priključitev novozgrajenega objekta
na javni vodovod dolžan vlogi za priključitev priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
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– potrdilo o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu interne instalacije,
– potrdilo o uspešno opravljeni dezinfekciji interne instalacije.
Kolikor uporabnik v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
ni pridobil soglasja za priključitev na javni vodovod, mu upravljavec na osnovi zgoraj omenjene vloge za priključitev izda
soglasje za priključitev na javni vodovod, če so za to izpolnjeni
potrebni pogoji. Uporabnik je dolžan priključek izvesti skladno
z izdanim soglasjem.
(3) Uporabnik obstoječega objekta z lastno oskrbo s pitno vodo, ki se priključuje na javni vodovod, si je dolžan pred
priključitvijo pri upravljavcu vodovoda pridobiti soglasje za priključitev na javni vodovod in priključek izvesti skladno z izdanim
soglasjem. V tem primeru mora uporabnik za pridobitev soglasja k priključitvi na javni vodovod k vlogi priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma dokument, ki ga nadomesti.
(4) Upravljavec vodovoda lahko izvede priključitev na
javni vodovod:
– če je investitor objekta k vlogi za priključitev predložil
ustrezno dokumentacijo iz tega člena,
– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna,
– če ima uporabnik urejeno odvajanje odpadne in padavinske vode.
(5) Upravljavec vodovoda je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
15. člen
(vodovodni priključek)
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(2) Dolžina vodovodnega priključka ne sme biti daljša od
50 m.
(3) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod
in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.
Ta skupni cevovod je investitor dolžan predati v last občine pri
čemer se smiselno uporabijo določbe 68. člena tega odloka.
(4) Upravljavec vodovoda mora uporabniku iz 12. člena
tega odloka namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve se določi s soglasjem k priključitvi.
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovoda na stroške
uporabnika.
(5) Upravljavec vodovoda lahko ob priključitvi objektov na
obstoječe ali novozgrajeno javno vodovodno omrežje zaračuna
dejanske stroške priključitve na vodovodno omrežje v skladu s
tarifo in cenikom za storitve priključitve na vodovodno omrežje.
16. člen
(izvedba priključkov na javni vodovod)
(1) Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen.
(2) Upravljavec vodovoda je dolžan izvesti stalen priključek na javni vodovod najkasneje v 30. dneh od dne, ko
je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca
vodovoda. Upravljavec vodovoda sme priključiti uporabnika na
javni vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik:
– zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno–tehničnimi predpisi,
– uredil odvajanje komunalne odpadne vode,
– izpolnil pogoje iz soglasja k priključitvi.
(3) Upravljavec vodovoda lahko izvede začasni priključek
na javni vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne
objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje
začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Upravljavec
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vodovoda dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno
priključitev na javni vodovod je po navodilih upravljavca vodovoda urejeno začasno odvzemno mesto in urejeno odvajanje
komunalne odpadne vode. Upravljavec vodovoda lahko dovoli
začasno priključitev na javni vodovod le za določeno dobo, ki
pa ne sme biti daljša od dveh let. Trideset dni pred potekom
veljavnosti začasnega priključka je uporabnik dolžan zaprositi
za stalni priključek ali za podaljšanje začasnega priključka, pri
čemer upravljavec vodovoda preveri ali še obstajajo pogoji za
začasni priključek in v primeru obstoja le-teh lahko podaljša
začasno priključitev za eno leto. Ko podaljšanje začasne priključitve poteče, lahko uporabnik zaprosi za ponovno podaljšanje pod enakimi pogoji in po enakem postopku kot je potekalo
prvo podaljšanje.
(4) Na objektu, ki je bil priključen na zasebni vodovod, je
potrebno pred priključitvijo na javni vodovod, povsem odstraniti
priključek na zasebni vodovod.
(5) Po priključitvi objekta na javni vodovod se lastnik
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.
17. člen
(uporaba vodovodnega priključka)
(1) Uporabnik ne sme brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda prestavljati, zamenjati, popravljati ali kakorkoli spreminjati vodovodnega priključka, vključno z obračunskim
vodomerom.
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti upravljavcu vodovoda.
(3) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem
in vzdrževanjem obračunskega vodomera izvaja upravljavec
vodovoda ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec del.
(4) Vodovodni priključek se lahko ukine le na podlagi pisnega zahtevka uporabnika, ki nosi tudi stroške ukinitve. Ukinitev
priključka na javni vodovod je dovoljena samo v primerih rušenja
priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek.
Izvedbo ukinitve priključka izvrši upravljavec vodovoda.
18. člen
(vzdrževanje vodovodnega priključka)
(1) Vzdrževanje vodovodnega priključka obsega:
1. Vzdrževanje vodomera, ki obsega zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo
meroslovje (obnavljanje vodomera, redni pregledi in menjava
vodomera ter zagotavljanje veljavnosti vodomera).
2. Tekoče vzdrževanje vodovodnega priključka, ki obsega
preverjanje in redno vzdrževanje vodovodnega priključka tako,
da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode
in javni vodovod ter da je priključek vodotesen (popravilo okvar
na vodovodnem priključku in zagotavljanje funkcionalnosti vodovodnega priključka).
3. Obnovo vodovodnega priključka, pri čemer se mora
vodovodni priključek obnoviti:
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube;
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda.
4. Interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (lomi in puščanje pitne vode na priključku in podobno).
(2) Vsa vzdrževalna dela na vodovodnem priključku iz
prejšnjega odstavka tega člena izvaja upravljavec vodovoda
ali po njegovem pooblastilu za to usposobljeni izvajalec. Lastnik ali najemnik stavbe mora dopustiti izvedbo ali preverjanje
izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje. Storitev iz tega
odstavka plača uporabnik s plačilom storitve oskrbe s pitno
vodo.
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(3) Objekti javnega vodovoda in vodovodnega priključka
morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati
ničesar brez soglasja upravljavca vodovoda. Mesto, kjer je
vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopno predstavnikom
upravljavca vodovoda.
2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno
z javnim vodovodom
19. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
Če je stavba na poselitvenem območju, na katerem v
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi priključitev na
javni vodovod ni obvezna, se lahko oskrba s pitno vodo zagotavlja v obliki lastne oskrbe, če so za obratovanje zasebnega
vodovoda izpolnjeni pogoji določeni v zakonskih in podzakonskih predpisih.
3. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
20. člen
(zagotavljanje skladnosti)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora v skladu s predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost
pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo
za zagotavljanje skladnosti s predpisi o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali
zdravstvene smeri.
(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer
se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se
voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu
iztoka iz cisterne.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji
nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
21. člen
(izključitev odgovornosti)
(1) Ne glede na prejšnji člen tega odloka se šteje, da je
upravljavec javnega vodovoda izpolnil svoje obveznosti, kadar
dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje
ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomerom
na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe
pitne vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec javnega vodovoda, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja,
2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti,
ki bi jih morali sprejeti.
(3) V vseh objektih je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja,
odgovoren lastnik ali upravljavec objekta.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE
22. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
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(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo večja od
0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za
prečrpavanje.
(3) Lastnik stavbe, iz katere se komunalna odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo preko obstoječe greznice, mora to
obstoječo greznico opustiti, skladno s pridobljenim soglasjem
upravljavca kanalizacije.
(4) Do zagotovitve komunalne opremljenosti območij poselitve, kjer je v skladu s predpisi potrebno odvajati komunalno
odpadno vodo v javno kanalizacijo, je dovoljeno iz obstoječih
objektov odvajati komunalno odpadno vodo v obstoječe greznice z iztokom v okolje praviloma z infiltracijo v podtalje.
(5) Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija
in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih
greznic.
(6) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na
območju, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja v malo
komunalno čistilno napravo.
(7) Odvajanje komunalne odpadne vode v nepretočne
greznice je dovoljeno na območju poselitve, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo in kjer ni predpisano odvajanje komunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo, če je to zahteva zaradi
varovanja vodnih virov ali varovanja jezera, in če hkrati obremenjevanje okolja zaradi nastajanja odpadne vode v stavbi ne
presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, upravljavec nepretočne greznice pa zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev
javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje prevzete komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.
(8) Praznjenje nepretočnih greznic izvaja upravljavec v
okviru javne službe po predhodnem pozivu lastnika nepretočne
greznice. Stroške prevzema in obdelave vsebine greznice krije
lastnik nepretočne greznice s plačilom storitev javne službe. Za
te storitve se oblikuje ločena cena storitve skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
23. člen
(izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja
v omejenem obsegu)
(1) Za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih
dostop s cestnim motornim vozilom ni mogoč, se izvaja javna
služba le v omejenem obsegu, in sicer na način, da zagotovi
izvajalec javne službe prevzem komunalne odpadne vode ali
blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v najbližji s cestnim motornim vozilom še dostopni točki.
(2) Obveznosti lastnika stavbe iz prejšnjega odstavka so:
– da zagotovi prečrpavanje komunalne odpadne vode v
času prevzema in na točko prevzema, ki jo zagotavlja izvajalec
javne službe ali
– da zagotovi transport blata na točko prevzema, ki jo
zagotavlja izvajalec javne službe,
– da v primeru, če meša komunalno odpadno vodo ali blato z gnojevko ali gnojem z namenom uporabe le tega za gnojilo
v kmetijstvu, zagotovi, da bo le to izvajal skladno z veljavnimi
predpisi, ki urejajo to področje.
24. člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora
izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije.
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posre-
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dovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo
se mora opraviti pod nadzorom upravljavca kanalizacije.
(3) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije,
ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala
odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo,
se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na
svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod
nadzorom in po predhodnem soglasju upravljavca kanalizacije.
25. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
(1) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja si je
uporabnik dolžan pridobiti soglasje upravljavca k priključitvi na
javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik je za priključitev novozgrajenega objekta na
javno kanalizacijo dolžan vlogi za priključitev priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
Kolikor uporabnik v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
ni pridobil soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, mu
upravljavec na osnovi zgoraj omenjene vloge za priključitev
izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, če so za to
izpolnjeni potrebni pogoji. Uporabnik je dolžan priključek izvesti
skladno z izdanim soglasjem.
(3) Uporabnik obstoječega objekta, ki se priključuje na
javno kanalizacijo, si je dolžan pred priključitvijo pri upravljavcu
kanalizacije pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo in priključek izvesti skladno z izdanim dovoljenjem. V tem
primeru mora uporabnik za pridobitev dovoljenja za priključitev
na javno kanalizacijo k vlogi priložiti pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma dokument, ki ga nadomesti.
(4) Upravljavec vodovoda lahko izvede priključitev na
javno kanalizacijo:
– če je investitor objekta k vlogi za priključitev predložil
ustrezno dokumentacijo iz tega člena,
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
(5) Upravljavec kanalizacije je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
26. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek pripada stavbi ali gradbenemu
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda,in je last uporabnika.
(2) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi,
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb
preko skupnega kanalizacijskega priključka, s čemer morajo
soglašati vsi lastniki takega priključka.
27. člen
(izvedba priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Uporabnik mora upravljavca javne kanalizacije pravočasno obvestiti o začetku del za priključitev stavbe na javno
kanalizacijo. Upravljavec javne kanalizacije je dolžan izvesti
priključitev na javno kanalizacijo najkasneje v 30 dneh od dne,
ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca
javne kanalizacije.
(2) Nadzor nad deli pri izvedbi priključka na javno kanalizacijo izvede upravljavec javne kanalizacije.
(3) Deli stavbe, ki se nahajajo pod koto terena nad odvodnim javnim kanalom, se na javno kanalizacijo priključujejo
preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati
lastnik stavbe.
(4) Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zasebnega zemljišča.
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(5) Če revizijskega jaška ni mogoče postaviti na zemljišču,
ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev
revizijskega jaška pridobiti dovoljenje lastnika zemljišča, na
katerem je možno postaviti revizijski jašek.
(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
zunaj stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati kontrolo odpadne vode.
(7) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnik
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.
(8) Upravljavec javne kanalizacije lahko ob priključitvi
objekta na obstoječe ali novozgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje zaračuna dejanske stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje v skladu s tarifo in cenikom za storitve priključitve
na kanalizacijsko omrežje.
28. člen
(uporaba kanalizacijskega priključka)
(1) Uporabnik mora za spremembo dimenzije priključka,
trase, merskega mesta in izvedbo dodatnega priključka pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije.
(2) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na lastne stroške in na zahtevo upravljavca javne kanalizacije spremeniti
priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno komunalno čistilno napravo v primerih spremembe pogojev odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode. Upravljavec javne
kanalizacije je dolžan pismeno obvestiti uporabnika o vsaki
spremembi pogojev priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Objekti javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati
ničesar brez soglasja upravljavca javne kanalizacije. Upravljavcu javne kanalizacije mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.
(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine le na podlagi
soglasja upravljavca javne kanalizacije.
(5) Stroške ukinitve kanalizacijskega priključka nosi uporabnik.
(6) Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je dovoljena
samo v primerih rušenja priključenega objekta. Izvedbo ukinitve
priključka izvrši upravljavec javne kanalizacije.
29. člen
(izvajanje prvih meritev in monitoringa za male komunalne
čistilne naprave)
(1) Meritve za male komunalne čistilne naprave se izvajajo na način in v obsegu, določenima s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadne vode.
(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora
izvajalcu javne službe omogočiti redno izvajanje obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu na njegovo zahtevo predložiti vse
predpisane podatke za izdelavo poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKOV
1. Obveznosti izvajalca javne službe
30. člen
(splošne obveznosti)
Obveznosti izvajalca javne službe po tem odloku so:
1. oskrba s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji upoštevaje tehnične možnosti priključevanja ter v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki
urejajo pitno vodo in oskrbe s pitno vodo,
2. redno zagotavljanje in nepretrgano odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
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4. redno obračunavanje storitev javne službe, okoljskih
dajatev in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev,
5. skrb za normalno obratovanje objektov in naprav javnega vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
6. redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega
vodovoda in javne kanalizacije ter objektov čistilnih naprav,
7. ravnanje skladno s pravili stroke,
8. sistematično pregledovanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
10. redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za
njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
11. nameščanje in preverjanje nepoškodovanosti varovalne plombe vodomera,
12. vzdrževanje vodovodnih priključkov,
13. kontroliranje ustreznosti interne vodovodne instalacije
pred priklopom na javni vodovod,
14. kontroliranje ustreznosti interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka pred priključitvijo stavbe na javno
kanalizacijo na stroške uporabnika v skladu s soglasjem za
priključitev in v okviru nadzora nad izvedbo priključka,
15. skrb za brezhibno delovanje in vzdrževanje hidrantnega omrežja in hidrantov, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij,
16. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
17. izvajanje pregledov interne instalacije in opravljanje
kontrole kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan
utemeljen sum, da je voda neustrezna,
18. zagotavljanje monitoringa količine iz vodnih virov pitne
vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih
virov ter monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
19. kontroliranje količine in sestave industrijske odpadne
vode na iztokih v javno kanalizacijo,
20. priprava predlogov za planiranje obnove, širitve in
dopolnitve oskrbovalnega sistema,
21. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
22. organiziranje dobave pitne vode in odvajanje odpadne
vode v primeru višje sile ter poročanje pristojnim občinskim
organom o nastopu višje sile,
23. izvajanje predpisanih storitev na območjih, kjer ni
javne kanalizacije,
24. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
25. izdajanje soglasij za priključitev in omogočanje priključitev na javni vodovod ali javno kanalizacijo,
26. izvajanje javnih pooblastil,
27. stalno zagotavljanje ustreznega kadrovskega nivoja in
tehnične opremljenosti v skladu s stanjem tehnike in izvajanje
oskrbe po določilih tega odloka,
28. obveščanje uporabnikov javne službe skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
29. vodenje evidenc predpisanih z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
30. izdelava poročil predpisanih z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
31. izdelava programa oskrbe s pitno vodo in programa
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
skladno z veljavno zakonodajo,
32. izdelava programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.
31. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati in evidentirati stanje vodnih izgub v javnem vodovodnem omrežju
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ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub,
ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo. V ta namen
mora izvajalec javne službe ugotavljati vodne količine, ki so
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega
vodovoda, in izdelati vodno bilanco v skladu s predpisi o oskrbi
s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pri načrtovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi
za zmanjšanje vodnih izgub. Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje
vodnih izgub mora izvajalec javne službe vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub, ki je določena v operativnem programu varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno
vodo in ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
32. člen
(vodenje evidenc)
Izvajalec javne službe mora v zvezi z izvajanjem javne
službe voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje
izvajanja javne službe. Evidence s področja javne službe se
vodijo v obliki informatizirane baze podatkov.
33. člen
(kataster)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnega
vodovoda in javne kanalizacije.
(2) Občina zagotavlja vodenje katastra javnega vodovoda
in javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
(3) Kataster iz prvega odstavka tega člena se vodi v obliki
informatizirane baze podatkov.
34. člen
(posredovanje podatkov iz evidenc in katastra)
(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec javne službe prosilcem dolžan
omogočiti vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zahtevanih podatkov iz uradnih evidenc iz 32. člena tega odloka.
(2) Vpogled v zahtevane podatke je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane
informacije lahko izvajalec javne službe prosilcu zaračuna materialne stroške v skladu s stroškovnikom.
35. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe obvešča uporabnike o predvidenem času in trajanju prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno
vodo ter prekinitev odvajanja odpadne in padavinske vode
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja in z objavo
na svoji spletni strani.
(2) Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se čisti ali
obdeluje komunalna odpadna voda in blato,
– datumu praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo
storitve,
– rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
36. člen
(prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
ter obdelava blata)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata
iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od
50 PE in ga obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki
je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na leto.
(2) Za obdelano blato komunalnih in skupnih čistilnih
naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje blata po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.
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37. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti praznjenje nepretočnih greznic enkrat mesečno.
(2) Izvajalec javne službe mora prevzeto komunalno odpadno vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na
komunalno ali skupno čistilno napravo.
38. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe
zunaj naselja, zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic
ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
ki je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na tri leta.
(2) Obveznost izvajalca javne službe iz prvega odstavka
tega člena velja do izteka prehodnih rokov za prilagoditev odvajanja komunalne odpadne vode v odvajanje v javno kanalizacijo
ali neposredno v malo čistilno napravo ali nepretočno greznico
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
2. Pravice uporabnikov javne službe
39. člen
(splošne pravice)
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico do trajnega,
nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe,
ki so enako dostopne vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporabnik javne službe ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe pravico:
– priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, mesto
vodomera,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
3. Obveznosti uporabnikov javne službe
40. člen
(splošne obveznosti)
(1) Uporabniki javne službe imajo naslednje obveznosti:
1. priključiti se na javni vodovod in javno kanalizacijo
izključno v skladu s soglasjem upravljavca vodovoda in kanalizacije,
2. priključiti se na javni vodovod ali javno kanalizacijo
najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovoda ali
javne kanalizacije in hkrati opustiti priključek na zasebni vodovod, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo
skladno z navodili upravljavca javnega vodovoda ali upravljavca javne kanalizacije,
3. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev
odvajanja komunalne ali padavinske odpadne vode,
4. zgraditi objekte in naprave interne vodovodne instalacije, interne kanalizacije, vodovodni priključek in kanalizacijski
priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
5. kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka
v primeru, da izvede montažo drugi usposobljen izvajalec del,
6. redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi
objekti in napravami, vodomerni jašek ali nišo ter požarno
omrežje in interne hidrante, interno kanalizacijo z vsemi objekti
in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
7. upravljavcu omogočiti pregled interne vodovodne instalacije, internega hidrantnega omrežja, interne kanalizacije
in pregled stanja priključka na javno kanalizacijo ter kontrolo
sestave odpadne vode,
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8. urediti vodomerno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
9. upravljavcu omogočiti dostop na zemljišče v njegovi
lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno
kanalizacijo,
10. upravljavcu omogočiti dostop za odčitavanje, pregled
ali zamenjavo obračunskega vodomera,
11. upravljavcu omogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku in dopustiti obnovo
vodovodnega priključka,
12. varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in
drugimi škodljivimi vplivi,
13. kontrolirati dejansko porabo vode z dovoljeno porabo
ob priključitvi in povprečno porabo vode,
14. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem
vodovodnem priključku,
15. voditi dnevnik obratovanja male komunalne čistilne
naprave v skladu s predpisi,
16. dovoliti dostop izvajalcu javne službe, da lahko izvede
praznjenje greznic in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav, izvedbo ocene obratovanja male komunalne čistilne
naprave ter naročiti praznjenje nepretočna greznica, ko je
zapolnjena do 2/3 višine,
17. redno plačevati prejete račune za javno službo v roku,
navedenem na računu,
18. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva stavbe in drugih spremembah, ki imajo vpliv na oskrbo
s pitno vodo, odvod odpadne vode in obračun stroškov,
19. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun
v več stanovanjskih stavbah preko skupnega obračunskega
vodomera,
20. javljati okvare in nepravilnosti na javnem vodovodu,
vodovodnem priključku, obračunskem vodomeru, javni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku ter javljati vse pojave, ki bi
utegnili imeti vpliv na obratovanje javnega vodovoda in javne
kanalizacije,
21. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
22. pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in
javne kanalizacije pred predelavo interne vodovodne napeljave
in interne kanalizacije,
23. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe
dogovorjene količine pitne vode.
(2) Uporabnik javne službe je odgovoren za škodo povzročeno na javnem vodovodu, javni kanalizaciji, lastnem ali
tujem vodovodnem in kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči
s svojim ravnanjem ali z njegovo lastnino ter za škodo nastalo
zaradi motnje pri oskrbi z vodo, ki je posledica njegovega
ravnanja.
(3) Uporabnik javnega vodovoda se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje
oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javnega vodovoda in
na način, ki ne vpliva na kakovost pitne vode v javnem vodovodu.
(4) Uporabnik javne kanalizacije sme odvajati odpadno
vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje
pogojev odvajanja odpadne vode za druge uporabnike in na
način, ki ne vpliva na kakovost odvajanja odpadne vode v javni
kanalizaciji.
(5) Uporabnik lahko odvaja v javno kanalizacijo samo
odpadno vodo, ki ustreza predpisom o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda. Če za določeno vrsto odpadne
vode niso sprejeti predpisi o mejnih vrednosti koncentracije
snovi ali toplote, se zanje uporabljajo predpisi Evropskih skupnosti. Odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred odvajanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), zato
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode
za odvajanje v javno kanalizacijo.
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41. člen
(pogoji za odvajanje odpadne vode)
(1) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto na
izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi
predpisi.
(2) Uporabnik je dolžan prijaviti upravljavcu kanalizacije
vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode.
(3) Če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, mora uporabnik izvajalca javne službe pisno obvestiti
o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje
predpisanih učinkov predčiščenja.
(4) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto na
izpustu odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave tako,
da je omogočena vizualna kontrola iztoka in odvzem vzorca.
42. člen
(splošne prepovedi)

mer,

Uporabnikom je prepovedano:
– prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunski vodo-

– poškodovati varovalno plombo vodomera,
– odkloniti vgradnjo vodomera, če je pa vgradnja le-tega
izvedljiva,
– izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, blato
malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij,
– odvajati odpadno vodo neposredno v podzemno vodo,
celinsko vodo ali vodo, namenjeno pripravi pitne vode ali kopalno vodo,
– odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno
kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo,
– onemogočiti dostop na zemljišče v njegovi lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno kanalizacijo,
– onemogočiti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– onemogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih
del na vodovodnem priključku onemogočiti kontrolo sestave
odpadne vode,
– kršiti varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri
oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
– brez soglasja upravljavca dovoliti priključitve objektov
drugih lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na
vodovodni priključek in na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek,
– odvajati odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno
vodo v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega sistema,
– prekiniti ali z nestrokovnim delom onemogočiti dobavo
pitne vode ali odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode drugemu uporabniku javne službe.
43. člen
(odvajanje industrijske odpadne vode)
(1) Uporabnik lahko na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvaja
v javno kanalizacijo, le ob predhodnem soglasju upravljavca
javne kanalizacije in čistilne naprave, če industrijska odpadna
voda izpolnjuje zahteve za odvajanje v javno kanalizacijo, če
je to tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne
vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne
naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo. Upravljavec kanalizacije lahko predpiše ostrejše zahteve za odvajanje industrijske
odpadne vode v javno kanalizacijo, če zmogljivost komunalne
ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo, ne
zagotavlja čiščenja zakonsko določene zahteve za odvajanje
industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora izvajalcu javne službe v pisni ali elektronski
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obliki do 31. marca za preteklo leto posredovati letno poročilo o
emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno
s predpisi o obratovalnem monitoringu za industrijsko odpadno
vodo.
(3) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva
na lastnosti in količino industrijske odpadne vode, do katere je
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti
soglasje izvajalca javne službe.
44. člen
(obveznosti upravljavca stavbe)
(1) Na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna
odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Na območjih poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna
odpadna voda, pod pogoji, ki jih določajo predpisi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno
kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki
nastane v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti na mali komunalni čistilni napravi oziroma se odvaja v nepretočno greznico.
(3) Če stavba nima upravljavca, določenega v skladu s
predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzema obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena lastnik stavbe oziroma
lastniki delov stavbe, iz katerih se odvaja odpadna voda.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV DEL
45. člen
(splošne obveznosti)
(1) Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na objektih
in drugi gospodarski infrastrukturi ter lastniki ali uporabniki
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod ali javna kanalizacija,
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji objektov in
gospodarske infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb
javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih in gradbenih del iz prvega
odstavka tega člena mora izvajalec del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov ter soglasje
izvajalca javne službe s pogoji za izvedbo del in o pričetku del
izvajalca javne službe pisno obvestiti.
(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod, javno kanalizacijo in vodovodne ter kanalizacijske priključke v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo
pod nadzorom izvajalca javne službe.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda, javne
kanalizacije ali vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov pri
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del
dolžan naročiti odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in
plačati vse stroške popravila.
46. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda
in javne kanalizacije)
(1) Gradnjo objektov in naprav vodovoda in kanalizacije
lahko izvaja katerikoli usposobljen izvajalec.
(2) Priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo izvede upravljavec. Upravljavec ima pravico in dolžnost nadzirati
gradnjo objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena.
(3) Vsa dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji, vodovodnih in kanalizacijskih priključkih izvaja in nadzira upravljavec
ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.

Št.

59 / 1. 8. 2014 /

Stran

6701

VIII. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
47. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe
oblikovati v skladu z veljavno zakonodajo. Cene posamezne
storitve so lahko sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela.
Cenik storitev javne službe sprejme ustanovitelj izvajalca javne
službe.
(2) Cenik za storitve priključitve na javni vodovod iz petega odstavka 15. člena tega odloka in za storitve priključitve na
javno kanalizacijo iz osmega odstavka 27. člena tega odloka
sprejme ustanovitelj izvajalca javne službe.
(3) Če se spremeni cena storitev javne službe, lahko
izvajalec javne službe obračuna porabljeno vodo tako, da ne
odčita vodomera, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve spremenjene cene pitne vode izračuna iz povprečne porabe
vode v preteklem obračunskem obdobju. Uporabnik lahko na
dan spremembe cene storitev javne službe sam odčita stanje
vodomera in ga sporoči upravljavcu javnega vodovoda. V tem
primeru se za obračun uporabi javljeno stanje vodomera.
48. člen
(meritve količin porabljene pitne vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda meri količino porabljene pitne vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri. Vsak
obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan od
pristojnega organa. Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje
obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.
(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe račun uporabniku mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene pitne vode ali povprečne
dnevne porabe v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene
količine porabe pitne vode v daljšem časovnem obdobju, če
meritev z vodomerom ni možna in
– velikosti obračunskega vodomera ali priključka.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
(4) Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo ali se
imajo možnost nanjo priključiti, se obračuna količina 0,15 m³ na
stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je
predpisan za obračunski vodomer DN20.
49. člen
(preverjanje točnosti vodomera)
(1) Upravljavec javnega vodovoda izvaja redno kontrolo
točnosti obračunskega vodomera.
(2) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc
plača stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega
vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
50. člen
(izstavitev računa)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe ali
uporabniku vode v stavbi.
(2) V stavbi z več stanovanji in skupnim vodomerom izda
izvajalec javne službe račun posameznim uporabnikom stavbe
na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj, v katerem mora biti
dogovorjen ključ delitve porabe. Izvajalec javne službe lahko
izdaja račune tudi upravniku stavbe. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni dolžnost
izvajalca javne službe. Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo
različno tarifo vode, si morajo takšni uporabniki vgraditi svoje
obračunske vodomere.
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(3) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, so dolžni izvajalcu javne službe sporočiti, kdo je pooblaščenec skupnosti
lastnikov stanovanj, ki izvajalcu javne službe sporoča dogovorjen ključ delitve porabe, na osnovi katerega izda izvajalec
javne službe račun posameznim uporabnikom. Interna delitev
in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni
dolžnost izvajalca javne službe. Če so v objektu uporabniki,
ki plačujejo različno tarifo vode, si morajo takšni uporabniki
vgraditi svoje obračunske vodomere.
(4) Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva izvajalec javne
službe pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode
v preteklem obračunskem obdobju.
51. člen
(vodomeri v interni napeljavi)
(1) V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom lahko nameščeni še interni vodomeri, ki pa služijo
uporabnikom samo za interno porazdelitev stroškov porabe
vode oziroma kontrolo porabe vode. Upravljavec vodovoda teh
vodomerov ne vzdržuje in jih ne uporablja za obračun vode.
(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost upravljavca vodovoda, kar
pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do
popolnega plačila dolga, glede na stanje odčitano na obračunskem vodomeru
52. člen
(obračun oskrbe s pitno vodo)
(1) Izvajalec javne službe zaračunava uporabniku oskrbo
s pitno vodo, če je priključen na javni vodovod.
(2) Oskrba s pitno vodo se plačuje v odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera in po porabljeni količini pitne
vode v kubičnih metrih dobavljene pitne vode. Če pride na
obračunskem vodomeru do okvare ali zaradi morebitnega drugega vzroka ni možno odčitati porabo vode na vodomeru, se
obračuna povprečna poraba vode izračunana na osnovi porabe
v zadnjem obračunskem obdobju pred nastankom okvare.
(3) Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 200 m3 pitne
vode na mesec, zaračunava izvajalec javne službe mesečno
porabo vode v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode
v zadnjem obračunskem obdobju. Odčitavanje vodomera in
obračun porabljene vode opravi upravljavec javnega vodovoda
najmanj enkrat letno.
(4) Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na
mesec, opravi upravljavec javnega vodovoda odčitavanje vodomera praviloma vsak mesec. Račun se izstavi po dejanski
porabi, zabeleženi na vodomeru. Kolikor v tekočem mesecu ni
bilo opravljeno odčitavanje vodomera se zaračuna poraba vode
v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode v zadnjem
obračunskem obdobju.
(5) Pogodbo o pavšalnem odjemu lahko sklene upravljavec javnega vodovoda z uporabnikom le, če meritev porabljene
pitne vode ni možna. Če se meritev dobavljene pitne vode ne
izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan za obračunski
vodomer DN20.
(6) Obračun prekomerne porabe se obračuna skladno z
zahtevami zakonskih in podzakonskih predpisov in le v primeru, če ti predpisi to izrecno zahtevajo.
(7) Uporabniku se ne zaračuna poraba pitne vode za
gašenje požara iz zunanjega hidrantnega omrežja in poraba
pitne vode za javne pipe, pranje ali namakanje javnih površin,
če je naročnik ali izvajalec te storitve občina. Uporabnik je v
tem primeru le dolžan obvestiti upravljavca javnega vodovoda
o porabljeni količini pitne vode.
53. člen
(obračun odvajanja komunalne odpadne vode)
(1) Odvajanje komunalne odpadne vode se plačuje v
odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno
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pitno vodo in količine porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer. V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene
pitne vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali
začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan
za obračunski vodomer DN20.
(2) Odvajanje komunalne odpadne vode so dolžni plačevati uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo in
uporabniki, ki na javno kanalizacijo niso priključeni, pa imajo
možnost priključitve.
54. člen
(obračun čiščenja komunalne odpadne vode)
(1) Čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje v odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno pitno
vodo in količino porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer.
V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene pitne
vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan
za obračunski vodomer DN20.
(2) Stroške čiščenja komunalne odpadne vode plačujejo
uporabniki, če se le-ta čisti na čistilni napravi.
55. člen
(obračun odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode)
(1) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja iz javnih površin, izvajalec javne službe zaračuna uporabniku v ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja s strehe, zaračuna izvajalec javne službe uporabniku
posebej glede na izračunano količino odvedene padavinske
odpadne vode skladno z metodologijo predpisano s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Ta storitev se uporabniku zaračuna le v
primeru, če se padavinska odpadna voda s strehe odvaja posredno ali neposredno v javno kanalizacijo. Obračun se izvede
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
(3) V primeru, da je uporabnik izvedel ustrezne ukrepe
zadrževanja in zmanjševanja količin odvedene padavinske odpadne vode s površine strehe, izvajalec javne službe zmanjša
količino iz drugega odstavka tega člena za 50 %. Za ustrezen
ukrep zadrževanja se šteje, če je za vsakih 100 m2 strehe zagotovljen najmanj 1 m3 volumna zadrževalnika.
56. člen
(obračun prevzema in ravnanja z blatom)
(1) Izvajalec javne službe mesečno zaračunava uporabniku prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali iz
malih komunalnih čistilnih naprav skladno z zakonsko predpisano metodologijo. V primeru da metodologija ni predpisana
se storitev zaračuna glede na količino porabljene pitne vode.
V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene pitne
vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan.
(2) Storitev iz prve točke tega člena zajema prevzem in
ravnanje z blatom iz obstoječih greznic enkrat na tri leta ali
prevzem in ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na leto ter izdelavo ocene obratovanja male čistilne
naprave enkrat na tri leta.
(3) Uporabnik je dolžan izvajalcu javne službe omogočiti
prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali iz
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave.
(4) V primeru, da nastaja blato iz obstoječih greznic ali iz
malih komunalnih čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
in se le-to skladno z veljavnimi predpisi uporablja za gnojenje, se na osnovi pozitivno rešene vloge lastnika kmetijskega
gospodarstva, storitev iz prvega odstavka tega člena ne zaračuna. V primeru, da kmetijsko gospodarstvo čisti komunalno
odpadno vodo na mali komunalni čistilni napravi in uveljavlja
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oprostitev plačila storitve iz prvega odstavka tega člena, se mu
vsako tretje leto izvede ocene obratovanja male komunalne
čistilne naprave, ki se zaračuna po opravljeni storitvi skladno
z veljavnim cenikom.
57. člen
(plačilo storitev)
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do
roka navedenega na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom,
mu za dolžni znesek izvajalec javne službe zaračuna zakonsko
veljavne zamudne obresti. Če se uporabnik s prejetim računom
ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema računa vložiti
pisni ugovor pri izvajalcu javne službe. Ugovor na izdan račun
ne zadrži plačila. Izvajalec javne službe je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku osem dni po njegovem
prejemu in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode.
58. člen
(prejemnik računa)
(1) Upravljavec izstavlja račun za porabljeno vodo praviloma lastniku objekta, lahko pa tudi najemniku tega objekta,
če lastnik o tem pisno obvesti upravljavca in navede začetek
in konec najemnega razmerja.
(2) V primeru, da najemnik ne poravna zapadlega računa
v dogovorjenem roku, je lastnik zavezanec za plačilo računa
ne glede na trajanje najemnega razmerja.
IX. IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV
59. člen
(definicija posebnih storitev)
(1) Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve
javne službe, jih pa izvajalec javne službe lahko izvaja z uporabo javne infrastrukture pravnim ali fizičnim osebam. Posebne
storitve so:
– oskrba s pitno vodo za namen, ki ni oskrba s pitno vodo
in za katerega je potrebno pridobiti vodno pravico v skladu s
predpisom, ki ureja vode,
– oskrba s pitno vodo, če zaradi njene rabe nastaja industrijska odpadna voda,
– oskrba s pitno vodo za proizvodnjo pijač,
– oskrba s pitno vodo za tehnološke namene, pri katerih
je voda sestavina proizvoda,
– oskrba s pitno vodo za polnjenje bazenskih kopališč,
– oskrba s pitno vodo za namakanje površin, ki niso javne,
– odvajanje industrijske odpadne vode,
– čiščenje industrijske odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode s površin, ki niso
javne površine ali strehe.
(2) Občina soglaša z izvajanjem posebnih storitev in
pooblašča izvajalca javne službe za izvajanje teh storitev na
celotnem območju občine.
60. člen
(obračun posebnih storitev)
Posebne storitve, razen čiščenje industrijske odpadne
vode, se obračunavajo smiselno na enak način, kot je to določeno v 52., 53., 54., 55. in 56. členu tega odloka za storitve, ki
so predmet izvajanja javne službe. Obračun čiščenja industrijske odpadne vode se določi v posebnem občinskem predpisu.
61. člen
(oblikovanje cene posebnih storitev)
(1) Cene posebnih storitev sprejme ustanovitelj izvajalca
javne službe. Cena čiščenja industrijske odpadne vode se
oblikuje na podlagi posebnega občinskega predpisa.
(2) V primeru, da za posamezno posebno storitev cena še
ni sprejeta, se uporablja cena, ki velja za posamezno storitev
javne službe.
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(3) Cena posamezne posebne storitve ne more biti nižja
od cene posamezne storitve javne službe.
X. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
62. člen
(javni vodovodni in kanalizacijski sistemi)
(1) Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja na območju občine po omrežju cevovodov ter z njimi povezanih objektov
in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro
opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode),
ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno
vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba
naselij ali delov naselij s pitno vodo.
(2) Javna služba odvajanja odpadne vode se izvaja po:
– primarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije,
ki ga sestavljajo kanali in jarki ter z njimi povezani objekti in
tehnološki sklopi, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, in se zaključi
z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo;
– po sekundarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije, ki ga sestavlja sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki
olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode ipd.),
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne
vode v naselju ali njegovem delu, in se zaključi z navezavo na
komunalno čistilno napravo ali skupno čistilno napravo ali z
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
(3) Javna služba čiščenja odpadne vode se izvaja v
komunalnih čistilnih napravah za odpadno vodo, ki se odvaja
preko kanalizacijskega omrežja iz območij poselitev.
(4) Z objekti in napravami javne infrastrukture lokalnega
pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
upravlja upravljavec in jih lahko pod enakimi pogoji določenimi
z zakonskimi in podzakonskim predpisi, s tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.
(5) Uporaba objektov in naprav javne infrastrukture lokalnega pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni
sistemi oskrbe s pitno vodo ali javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(6) Šteje se, da je javni vodovod zgrajen, če je objekt, ki
ga je potrebno oskrbovati s pitno vodo, oddaljen od javnega
vodovoda manj kot 200 metrov.
(7) Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če je potrebno za priključitev objekta zgraditi kanalizacijski priključek, ki
ni daljši od 50 metrov na vsak PE obremenitve odpadne vode,
ki nastaja v objektu.
63. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javnega vodovoda)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe
oskrbe s pitno vodo, ki so v lasti uporabnika javnega vodovoda,
so naslednji:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega vodovoda ločuje merilno mesto ali s pogodbo
dogovorjeno mesto,
2. vodovodni priključek,
3. vodomerni jašek ali niša,
4. objekti in naprave vgrajeni za obračunskim vodomerom
ali za pogodbeno dogovorjenim mestom, kot so: interni hidranti,
interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dvigovanje tlaka
vode, nepovratni varnostni ventili pri grelnih napravah, vodohrani za sanitarno in požarno vodo, naprave za ogrevanje,
mehčanje, dezinfekcijo vode in druge naprave.
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena niso
del javnega vodovoda in jih z izjemo vodovodnega priključka
vzdržuje uporabnik javnega vodovoda.
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(3) Uporabnik javnega vodovoda je dolžan z objekti in
napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da
je omogočena nemotena oskrba s pitno vodo.
64. člen
(vodovodni priključek)
Vodovodni priključek vzdržuje upravljavec vodovoda. Pri
izvajanju vzdrževalnih del mora uporabnik upravljavcu vodovoda omogočiti dostop na zemljišče po katerem poteka priključek.
Največja dovoljena dolžina vodovodnega priključka je 50 m.
65. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javne kanalizacije)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe
odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so v lasti uporabnika
javne kanalizacije, so naslednji:
– interna kanalizacija,
– kanalizacijski priključek,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo
od 50 PE,
– naprave in objekti za predčiščenje odpadne vode (obstoječe greznice, peskolovi, oljni lovilniki, ipd.).
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena
niso del javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim
pripadajo. Z njimi upravlja upravljavec stavbe ali lastniki stavbe.
(3) Lastniki ali upravljavci stavbe iz prejšnjega odstavka
morajo na svoje stroške zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in
kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter
malih komunalnih čistilnih naprav.
XI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
66. člen
(prenos obstoječega vodovoda ali kanalizacije v last občine)
Obstoječi vodovod ali kanalizacija, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe in ni v lasti občine, se lahko prenese v last
občine s pogodbo med dosedanjim upravljavcem, lastnikom in
občino. V pogodbi iz prejšnjega stavka se določijo pravice in
obveznosti dosedanjega upravljavca, lastnika in občine.
67. člen
(prenos javnega vodovoda ali javne kanalizacije v upravljanje
upravljavcu)
Za prenos obstoječega javnega vodovoda ali javne kanalizacije v lasti občine v upravljanje bodočega upravljavca morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora imeti
vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, situacijo
omrežja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu,
vodno dovoljenje),
2. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora ustrezati
določilom tega odloka in mora glede tehničnih zahtev ustrezati
pravilom stroke,
3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
4. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav,
5. na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti vgrajeni
obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi urada za meroslovje,
6. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z
zapisnikom o primopredaji.
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68. člen
(prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema)
(1) Prevzem novozgrajenih vodovodnih in kanalizacijskih
objektov ter naprav v last občine se izvede po naslednjem
postopku:
1. po končani gradnji investitor pridobi uporabno dovoljenje,
2. občina prevzame objekte v last na podlagi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:
– pridobil uporabno dovoljenje (1. točka prvega odstavka
tega člena),
– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno tehnično dokumentacijo, vrednost osnovnih sredstev ter potrdilo
o urejenih lastninskih razmerjih.
(2) Investitor je dolžan predati zgrajeni vodovod ali kanalizacijo občini najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi
uporabnega dovoljenja.
(3) Prevzete vodovodne in kanalizacijske objekte ter naprave skladno z določili tega člena preda občina v upravljanje
bodočemu upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora
biti izveden dokumentirano z zapisnikom o primopredaji.
XII. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA
IN ODJEM PITNE VODE IZ HIDRANTOV
69. člen
(odvzem vode iz hidranta)
(1) Hidranti na javnem vodovodu služijo predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno
vzdrževani.
(2) Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda se sme
uporabiti pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za
gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja
in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.
V teh primerih mora uporabnik javnega vodovoda po uporabi
vode pisno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju
uporabe, času odvzema pitne vode, količini porabljene vode in
o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
(3) Voda iz hidrantov se lahko izjemoma, vendar samo
ob soglasju upravljavca javnega vodovoda, uporabi tudi za
naslednje namene:
– škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za prevoz vode,
– za utrjevanje cestišč ali podobna druga gradbena dela.
(4) V primerih uporabe vode iz tretjega odstavka tega
člena, upravljavec javnega vodovoda in uporabnik skleneta
pogodbo, v kateri se določijo pogoji uporabe in način plačila
stroškov porabljene vode.
(5) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izdati soglasje za uporabo vode iz hidrantov za v tretjem odstavku tega
člena določene namene, če to dopuščajo razmere na javnem
vodovodu.
(6) Uporabnik, ki uporablja vodo iz hidranta za namene
iz tretjega odstavka tega člena mora imeti lasten in tehnično
brezhiben hidrantni nastavek z overjenim vodomerom, ki je
registriran pri upravljavcu vodovoda, in je dolžan upravljavca
javnega vodovoda mesečno obveščati o količini porabljene
pitne vode.
(7) Uporabnik mora po uporabi hidranta le-tega pustiti
v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru odgovarja uporabnik za vso škodo nastalo zaradi okvare hidranta in stroške
popravila hidranta.
(8) Za uporabo obstoječih hidrantov v internem omrežju,
ki se napajajo iz vodovodnega omrežja mimo vodomera, veljajo
do predelave vodomernega mesta, ki bo zagotavljalo napajanje hidrantov preko vodomera, določbe iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena. Uporabnik je dolžan zagotoviti
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dostop do teh hidrantov pooblaščenim predstavnikom upravljavca javnega vodovoda.
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pitne vode, ki traja več kot 24 ur, mora izvajalec javne službe
zagotoviti vsaj minimalno oskrbo s pitno vodo.

70. člen

76. člen

(vzdrževanje hidrantov)

(omejitev dobave pitne vode zaradi pomanjkanja vode)

Izvajalec javne službe vzdržuje javno hidrantno omrežje
in hidrante, ki so priključeni nanj. Stroški za to vzdrževanje so
sestavni del stroškov oskrbe s pitno vodo.

V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi javnega vodovoda, zaradi katerih je
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec
vodovoda omeji odvzem pitne vode iz vodovoda, pri čemer
mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo pitne vode za druge namene.

XIII. UKREPI ZA ZMANJŠANJE KOLIČIN PADAVINSKE
VODE ODVEDENE V KANALIZACIJO
71. člen
(določitev ukrepov)
Izvajalec javne službe predpiše v postopku izdaje pogojev
in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kanalizacijo investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi
predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
72. člen
(odvajanje padavinske vode)
Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni
možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to
izvedljivo, v nasprotnem pa kontrolirano izpuščati v površinske
odvodnike.
73. člen
(zadrževanje padavinske vode)
(1) Pri načrtovanju novih objektov je potrebno pred priključitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom
v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za
izravnavanje sunkovitega odtoka.
(2) Zadrževalni bazen iz prvega odstavka tega člena je potrebno dimenzionirati na ta način, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja
gradnje po izgradnji ni večji, kot je bil pred gradnjo.
XIV. JAVNA POOBLASTILA
74. člen
(javna pooblastila)
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe
odloča v upravnih zadevah izdaje pogojev in soglasij v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe
izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
XV. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE IN PREKINITEV
ODVAJANJA ODPADNE VODE
75. člen
(prekinitev in omejitev dobave pitne vode zaradi zdravja ljudi)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora prekiniti z dobavo
pitne vode, omejiti njeno uporabo, ali sprejeti drug ukrep, potreben za varovanje zdravja ljudi, če predstavlja uporaba pitne
vode potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov
mora upoštevati tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila
prekinitev dobave ali omejitev dobave pitne vode.
(2) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
mora upravljavec vodovoda takoj obvestiti uporabnike in jim
posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve dobave

77. člen
(prekinitev iz razlogov na strani uporabnika)
(1) Izvajalec javne službe lahko brez predhodnega obvestila uporabniku prekine dobavo s pitno vodo in odvajanje
odpadne vode, če:
– stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega
mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka
ogroža zdravje uporabnikov,
– je vodovodni ali kanalizacijski priključek izveden brez
soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca,
– uporabnik onemogoči predstavniku upravljavca javnega vodovoda odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled
priključka in notranjih instalacij,
– uporabnik krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov
neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode,
– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki
presega predpisane mejne vrednosti snovi za odvajanje v javno
kanalizacijo, če se s tem zaradi posrednega ali neposrednega
odvajanja odpadne vode v vodo povzroča nevarnost za vodni
vir ali oskrbo s pitno vodo,
– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo v
količinah, ki presega pogoje iz soglasja za priključitev na javno
kanalizacijo, če je zaradi tega moten proces čiščenja odpadne
vode v takšni meri, da obratovanje čistilne naprave ne poteka v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo in emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve
količin in onesnaženosti odpadne vode,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev v stavbi,
– obstajajo drugih razlogi, ki lahko ogrozijo nemoteno
izvajanje dejavnosti javne službe, če se prekinitev ne bi izvedla.
(2) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo pitne
vode in odvajanje odpadne vode posameznemu uporabniku
na podlagi predhodnega obvestila, v katerem mu mora dati
primeren rok za odpravo vzroka prekinitve,če:
– hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom,
– uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda
dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega
priključka,
– uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodovoda
odstrani varnostno objemko na vodomeru ali kako drugače
spremeni izvedbo priključka,
– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno
s 24. členom tega odloka,
– uporabnik ne prazni greznice skladno z 22. členom
tega odloka,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 24. členom
tega odloka,
– ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrževanja
vodovodnega priključka pod pogoji iz 18. člena tega odloka,
– je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne
namesti,
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– posega v obračunski vodomer v nasprotju z zahtevami
upravljavca javnega vodovoda iz 17. člena tega odloka,
– kvaliteta odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo
ne ustreza zahtevam zakonskih in podzakonskih predpisov,
– to izhaja iz odločbe pristojnega inšpektorja,
– uporabnik ne poravna zapadlih računov za dobavljeno
pitno vodo ali za storitve javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
– uporabniki v večstanovanjskem objektu skladno s
50. členom tega odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali
fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune,
– objekt ne izpolnjuje z zakonodajo predpisanih pogojev
za priključitev na vodovodno omrežje.
(3) Prekinitev oskrbe s pitno vodo ali prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode velja za čas do
odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
78. člen
(prekinitev iz razlogov na strani izvajalca javne službe
in višje sile)
(1) Upravljavec ima pravico, da prekine oskrbo s pitno
vodo ali odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode
zaradi:
– izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda ali javne kanalizacije,
– odprave nepredvidljive okvare na objektih in napravah
javnega vodovoda ali javne kanalizacije,
– višje sile, kot npr. potres, požar, suša, onesnaževanje
vodnih virov, izpad energije in podobno.
(2) Upravljavec mora o predvidenem času in trajanju
prekinitve iz prejšnjega odstavka pravočasno, to jev primeru
iz prve alineje prejšnjega odstavka vsaj en dan pred predvideno prekinitvijo, v primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka pa najpozneje v roku 24 ur po prekinitvi, obvestiti
uporabnike neposredno, ali preko sredstev javnega obveščanja
ali na drug krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni
strani. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka mora
izvajalec javne službe postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za navedene primere.
(3) Če prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno vodo traja več
kot 24 ur mora izvajalec javne službe v tem času zagotoviti vsaj
minimalno nadomestno oskrbo s pitno vodo.
XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
79. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja
pristojna občinska inšpekcijska služba.
(2) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima organ iz prejšnjega odstavka poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati priključevanje na javni vodovod in javno
kanalizacijo, pregledovati dokumentacijo v zvezi s priključevanjem na javni vodovod in javno kanalizacijo in odrediti odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje greznic ter
pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem greznic in
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
3. nadzorovati izvajanje ukrepov v zvezi z odvajanjem
komunalne in padavinske odpadne vode,
4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena zdravje in varnost
premoženja ljudi, odrediti ukrepe, da se odvrne nevarnost ali
prepreči škoda,
5. nadzorovati delovanje internih čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo in kakovost te vode pred izpustom v
kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
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6. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri izdaji
soglasij, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opravljajo inšpektorice in inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji)
skladno s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Pristojni organ lokalne skupnosti ima pravico do pogleda v evidence, ki jih vodi izvajalec javne službe, v skladu z
določbami zakona o varstvu osebnih podatkov.
80. člen
(ukrepi inšpektorjev)
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost odrediti,
da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi.
81. člen
(globe)
(1) Z globo 1.000 € v se kaznuje za prekršek – upravljavec
javnega vodovoda – pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 75. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 24. člena
tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju z 28. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 41. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 42. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 43. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s 44. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 45. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
69. člena tega odloka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(5) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje uporabnik – fizična oseba.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
82. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Štore (Uradni
list RS, št. 110/09).
83. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-0007/2014-1
Štore, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
2604.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje
pri Jelšah (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski
svet Občine Šmarje pri Jelšah na 26. redni seji dne 17. 7. 2014
potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 55/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 15/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 91/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 105/09),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 8/10),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 42/14).
Št. 03212-0040/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 18. julija 2014
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
(uradno prečiščeno besedilo)

Št.

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah.
Sedež zavoda: Vegova ulica 26, Šmarje pri Jelšah.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Šmarje pri Jelšah.
V sestavo OŠ Šmarje pri Jelšah spadajo:
– Centralna šola Šmarje pri Jelšah,
– Podružnična šola Kristan vrh, Kristan vrh 40, Podplat,
– Podružnična šola Mestinje, Mestinje 43, Podplat,
– Podružnična šola Sveti Štefan, Grobelce 39, Sv. Štefan,
– Podružnična šola Sladka Gora, Sladka Gora 5, Šmarje
pri Jelšah,
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– Podružnična šola Šentvid, Šentvid 12, Grobelno,
– Podružnična šola Zibika, Zibika 5, Pristava pri Mestinju.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če
so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so
v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v
Celju, Enota Celje, na registrskem vložku št. 1-4351-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah, Vegova 26.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom,
učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah, (v nadaljevanju
besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Šmarje
pri Jelšah (v nadaljevanju: zavod).
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3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

jitev.

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik, (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj). Pomočnik ravnatelja (pooblaščeni delavec zavoda)
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja
in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v
tem statutu.
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4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih
naselij:
1. Šolski okoliš Osnovne šole Šmarje pri Jelšah tvorijo
naslednja naselja:
Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok pri
Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni
gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju,
Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Gornja vas, Grliče,
Grobelno, Grobelce, Hajnsko, Jazbina, Jerovska vas, Ješovec
pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno, Korpule, Kristan vrh,
Krtince, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lipovec, Mala
Pristava, Mestinje, Močle, Nova vas pri Šmarju, Orehovec,
Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska gorca, Polžanska vas,
Predel, Predenca, Preloge pri Šmarju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka Gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica,
Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko (hišne št. 22
do 35), Stranje, Strtenica, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem,
Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Vinski vrh pri
Šmarju, Vodenovo, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zastranje, Završe
pri Grobelnem, Zgornje Tinsko (hišne številke 37 do 50), Zibika,
Zibiška vas, Roginska gorca (hišne št. 30 do 53, izvzete so
hišne številke 39, 40, 41, 42).
2. Območje podružnične šole Kristan vrh do vključno
5. razreda obsega naslednja naselja:
Kristan vrh, Grliče, Laše, Kačji dol, Hajnsko.
3. Območje podružnične šole Mestinje do vključno
4. razreda obsega naslednja naselja:
Mestinje, Lemberg pri Šmarju, Krtince, Beli Potok pri
Lembergu, Pečica (od hišne št 1 do vključno 29), Topolovec,
Pijovci (od hišne številke 1 do 17 in 35 do 39, hišne št. od
18 do vključno 35 spadajo v šolski okoliš centralne šole Šmarje
pri Jelšah).
4. Območje podružnične šole Sladka Gora do vključno
4. razreda obsega naslednja naselja:
Sladka Gora, Nova vas pri Šmarju, Pijovci (od hišne številke 40 do 65), Jerovska vas, Polžanska vas, Pečica (od hišna
št. 30 naprej), Polžanska gorca.
5. Območje podružnične šole Šentvid do vključno 5. razreda obsega naslednja naselja:
Gornja vas, Bodrišna vas, Bodrež, Spodnja Ponkvica,
Platinovec, Rakovec, Lipovec, Završe pri Grobelnem, Spodnje
Selce, Grobelno.
6. Območje podružnične šole Sveti Štefan do vključno
4. razreda obsega naslednja naselja:
Sveti Štefan, Babna Reka, Babna Gora, Babna brda,
Grobelce, Bukovje, Lekmarje in Brezje.
7. Območje podružnične šole Zibika do vključno 5. razreda obsega naslednja naselja:
Zibika, Zibiška vas, Pustike, Strtenica, Vršna vas, Orehovec, Bezgovica, Škofija, Roginska gorca (hišne številke od 30
do 53, razen številke 39, 40, 41, 42), Spodnje Tinsko (hišne
št. 22 do 35) in Zgornje Tinsko (hišne št. 37 do 50), Spodnje
Mestinje, Dol pri Pristavi.
Matična enota je Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, kjer je
sedež zavoda. Matična enota izvaja vpis otrok v osnovno šolo
za celotni zavod.
10.a člen
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša.
Vpis v šolo izven šolskega okoliša se izvrši v skladu z odredbo
o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Uradni list
RS, št. 16/98).
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10.b člen
V primeru, da pride do previsokega ali prenizkega številčnega vpisa učencev na določenih šolah, se lahko osnovne
šole same, v soglasju z ustanoviteljem dogovorijo za uskladitev
vpisa. Takšna uskladitev vpisa ne pomeni spremembe šolskega
okoliša.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost šole je:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je
sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja
vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za
opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda je sestavljen tako, kot je določeno v vsakokratnem veljavnem zakonu.
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Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda, pri čemer morajo biti enakomerno zastopani
delavci podružničnih šol in delavci matične šole.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata
zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in
so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so
lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda).
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se
imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj pet delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat ter učiteljski zbor.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
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biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli (izmed
kandidatov posamezne podružnične šole in izmed kandidatov
upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako,
da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov,
za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati (matične šole, podružničnih šol, administrativno
tehničnih delavcev), ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki
ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku
5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka
in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih
ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Stran

6710 /

Št.

59 / 1. 8. 2014

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol, skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima
najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem
letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat ravnatelja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola
sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo.
Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor,
lokalna skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči
brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ
za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
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a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti
z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«
b) Vodja podružnične šole
28. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev šole.
Vodja podružnične šole opravlja poleg dela učitelja še
naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program dela in razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole s starši in krajem,
– obvešča starše o delu in razvoju podružnične šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega
dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela
v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
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Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest.
38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem
splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Razmejitev financiranja javnih šol med državni proračun
in sredstva lokalne skupnosti natančno opredeljuje Zakon o
financiranju vzgoje in izobraževanja v 81. in 82. členu.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje
storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz
drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina iz-
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obraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor
imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

50. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 15/99) vsebuje
naslednjo končno določbo:

42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonistjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega razvoja, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ima
pravico opravljati tudi ustanovitelj zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah dne 20. 7. 1995 in objavljen v Uradnem listu RS,
št. 48/95, dne 18. 8. 1995.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 21. 2. 1992.
48. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Do imenovanja sveta zavoda skladno s tem odlokom, se
podaljša mandat dosedanjim članom sveta zavoda.
49. člen
(črtan)

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

5. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 91/07) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
7. člen
Ravnatelj šole, ki ima na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A) (Uradni list RS, št. 643472/01), višješolsko izobrazbo, ki si jo je pridobil po programih, sprejetih pred uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba
US, 35/98 – odločba US in 99/99), petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata,
je lahko ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena odloka
ponovno imenovan za ravnatelja, če izpolnjuje druge pogoje za
ravnatelja po določbi tega člena.
8. člen
Določbe 3. člena tega odloka se začnejo uporabljati s
potekom mandata sedanjemu svetu zavoda.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 105/09) vsebuje
naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 8/10) vsebuje naslednjo končno
določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 42/14) vsebuje naslednjo končno
določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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2605.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za izgradnjo oskrbovanih stanovanj
na območju Lorgerjeve domačije

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter
30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
26. redni seji dne 17. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju
Lorgerjeve domačije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo oskrbovanih stanovanj
na območju Lorgerjeve domačije (v nadaljnjem besedilu:
podrobni načrt).
(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 420/08.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v
prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in
pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih
ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Šmarje pri Jelšah.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet podrobnega načrta)
(1) Območje podrobnega načrta se nahaja na južnem
robu osrednjega dela naselja Šmarje pri Jelšah, ob dovozni
cesti k obstoječemu domu upokojencev.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah je obravnavano območje opredeljeno kot
območje stavbnih zemljišč (območje za stanovanjsko gradnjo in
območje za šport in rekreacijo), delno kot območja površinskih
voda in delno kot območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih
dejavnosti ter stanovanj.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim
načrtom, so:
– umestitev objekta oskrbovanih stanovanj z dnevnim
centrom in sobami za socialno ogrožene,
– komunalna in prometna ureditev območja,
– ureditev pripadajočih zunanjih površin (utrjenih in zelenih površin, regulacija potoka).
4. člen
(odstranitve objektov)
Na območju podrobnega načrta se odstrani pet objektov
(en stanovanjski objekt in štirje pomožni objekti).
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III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
5. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Meja območja obravnave je na severni strani niz parkirišč južno od Kulturnega doma, na vzhodu obstoječe križišče z
Lorgerjevo ulico, južneje pa delno robovi obstoječih parcel stanovanjskih objektov in delno Lorgerjeva ulica. Na jugu poteka
meja po robu stavbnih zemljišč, na zahodu po vzhodnem robu
dovozne ceste k obstoječemu domu upokojencev.
(2) Območje podrobnega načrta obsega parcele oziroma
dele parcel št. 189/3, 190/3, 214/1, 217/1, 217/2, 1019/1 – del,
218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 219/4 – del, 219/6, 219/15,
219/17, 219/18 – del, *1/1, *1/2, *2, 977/3 – del, 979/6 – del,
979/12 – del, 190/4 – del, 214/3 – del, 1022/3 – del; vse k. o.
Šmarje pri Jelšah. Površina območja meri 1.49 ha.
(3) Obseg območja podrobnega načrta je razviden iz grafičnega načrta št. 2 Situacija obstoječega stanja z območjem
podrobnega načrta in inventarizacijo.
(4) Za izvedbo navezav ureditev načrtovanih s podrobnim
načrtom na obstoječo in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi posegi na zemljišča zunaj podrobnega
načrta kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije
gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
IV. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO
S PODROBNIM NAČRTOM
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje meji na zahodu na stanovanjsko območje za
posebne namene (dom upokojencev), na severu na območje
storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter stanovanj.
Na vzhodu se stikuje z območjem enostanovanjskih objektov.
Južno od območja so kmetijske in gozdne površine.
(2) Območje podrobnega načrta se navezuje na sosednja
območja preko obstoječe dovozne ceste k domu upokojencev
preko Rakeževe ulice in Aškerčevega trga na regionalno cesto
Celje – Rogaška Slatina. Na vzhodni strani bo potekala peš
povezava, ki bo povezovala obravnavano območje s centrom
naselja Šmarje pri Jelšah.
7. člen
(namembnost območja podrobnega načrta)
(1) Predvidena dejavnost je stanovanjska za posebne
namene.
(2) V predvidenem objektu so oskrbovana stanovanja z
dnevnim centrom in sobami za socialno ogrožene. V objektu
je 84 do 87 stanovanj v dveh velikostih, eno ali dvo posteljnih.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novega objekta (objekt oskrbovanih stanovanj),
– dozidave objekta do maksimalnih gabaritov, določenih
z dopustnimi odstopanji,
– postavitev nadstrešnice za osebna vozila na predvidenem parkirišču na vzhodni strani dovozne ceste,
– odstranitve objektov,
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija objektov,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– prometna ureditev,
– urejanje utrjenih zunanjih in zelenih površin,
– prestavitev in regulacija struge potoka,
– postavitev sončnih elektrarn,
– ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne objekte za
lastne potrebe in enostavne objekte za lastne potrebe.
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9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege in velikosti objektov)
(1) Zasnova umestitve objekta sledi mehki ulični pozidavi
kulturnega doma in se prilagaja obstoječemu prometnemu
omrežju kot omejitvi v obravnavanem prostoru, orientiran je
vzporedno z dovozno cesto.
(2) Tlorisni gabariti:
– oblika pravokotna, sestavljena iz šestih lamel in treh
vmesnih komunikacijskih jeder, ki so zasnovana v manjšem
medsebojnem zamiku
– skupni največji tlorisni gabarit je 115.34 m x 16.40 m.
(3) Etažnost objekta: delno K+P+1 in delno K+P+2, s tem
da se po daljši stranici zniža za eno etažo zaradi padca terena.
(4) Kota pritličja predvidenega objekta 0.00 m je
236.96 m nadmorske višine. Višina strehe je 8.95 m nad koto
tal pritličja.
10. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Fasada se oblikuje sodobno z uporabo enostavnih
pravokotnih rastrov. Uporabljeni materiali so omet, les, beton,
steklo ali sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih barv.
(2) Izvede se ravna streha, deloma ozelenjena.
(3) Oblikovanje nadstrešnice za osebna vozila mora biti
enovito in skladno z oblikovanjem objekta varovanih stanovanj.
11. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Dostop do območja je po obstoječi dovozni cesti
do doma upokojencev. Vzdolž dovozne ceste se izgradi 58
parkirnih mest. Med parkiriščem in objektom se uredi peš
povezava z dostopi do komunikacijskih jeder objekta.
(2) Struga potoka se regulira in v blagem loku spelje
mimo predvidenega objekta. Brežina potoka se uredi in izkoristi kot naravni ambient. Ob strugi so sprehajalne poti, klopi za
posedanje, možnost rekreacije, brvi, tolmun. Na mestu, kjer
potok ponikne, se uredi večja parkovna površina. Ob potoku
se lahko dodatno uredi enega ali več manjših bajerjev kot
parkovni element, obenem pa kot zadrževalnik plavin.
(3) Višinska razlika terena se premosti preko zunanjega
stopnišča na južni strani objekta ter preko notranjih stopnišč
oziroma dvigal v komunikacijskih jedrih objekta.
(4) Južno od objekta se uredi prostor za rekreacijo na
prostem in balinišče.
(5) Ob stanovanjih v etaži na terenu se uredijo atriji. Ob
peš poteh se zasadijo drevesa in grmovnice. Ostale zelene
površine se zatravijo.
(6) Parkirišč ni dovoljeno ograjevati.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega
načrta so:
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo
na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
in racionalnejše izrabe prostora,
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– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljalcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
13. člen
(cestno omrežje)
Dostop do območja podrobnega načrta je preko Rakeževe in Lorgerjeve ulice. Dostop do objekta oskrbovanih stanovanj je po obstoječi dovozni cesti do doma upokojencev.
14. člen
(parkirne površine)
Vzdolž obstoječe dovozne ceste do doma upokojencev na
zahodni strani predvidenega objekta je predvidenih 58 parkirnih
mest, od tega 10 parkirnih mest za invalide.
15. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Preko območja predvidenega objekta poteka javno
vodovodno omrežje PEHD 90, ki se pred izgradnjo objekta
prestavi izven območja predvidene gradnje.
(2) Priključek objekta se izvede iz cevovodov PEHD 90.
Za vsako lamelo stavbe se predvidi merilno mesto v vodomernem jašku ustreznih dimenzij. Potek vodovodnega priključka z
merilnim mestom se obdela v projektni dokumentaciji.
(3) Na projektirano vodovodno omrežje se namestijo nadzemni hidranti za zagotovitev požarne varnosti.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Padavinske odpadne vode se odvajajo v vodotok
preko zadrževalnega bazena deževnih vod volumna 120 m3,
ki se uredi ob severovzhodnem vogalu predvidenega objekta
v podzemni izvedbi. Izpust se izvede v kanaliziran potok, za
preprečitev morebitnega negativnega povratnega vpliva visokih vod se lahko izvede žabja zaklopka oziroma druga vrsta
iztočne glave z onemogočenim povratnim tokom. Onesnažene
padavinske vode iz manipulativnih površin in parkirišč se bodo
odvajale preko peskolovov in lovilcev olj.
(2) Komunalne odpadne vode se odvajajo v obstoječo
javno kanalizacijo.
(3) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Preko območja podrobnega načrta potekajo SN podzemni vodi, položeni v kabelsko kanalizacijo, VN kablovod in
NN kablovod.
(2) Na območju podrobnega načrta ni zadostnih kapacitet
električne energije za napajanje predvidenega objekta. Izvede
se nadomestna TP Dom upokojencev ob obstoječi TP Dom
upokojencev, na parceli št. 221, k.o. Šmarje pri Jelšah. Transformatorska postaja bo montažno betonske tipske izvedbe,
dimenzij 3.36 m x 2.16 m, z vgrajenim transformatorjem max
1 x 630 kVA. Obstoječa transformatorska postaja na Al jamboru
se odstrani. Ureditev je zunaj območja podrobnega načrta.
(3) Energija za napajanje objekta je na voljo na NN zbiralkah nadomestne TP 20/0.4 kV Dom upokojencev.
(4) Izvede se nov SN kablovod 20 kV tip NA2XS(F)2Y
3 x (1 x 70 – 150 mm2) od predvidene TP do obstoječega betonskega droga. Obstoječ kablovod se odstrani.
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(5) Predvideni NN izvodi iz TP 10(20)/0.4 kV se izvedejo s
kabli tipa E-AYY (AY2Y) – J 4 x (35 do 150)SM +1.5 RE mm2.
Znotraj območja podrobnega načrta se kablovodi položijo v
kabelsko kanalizacijo.
(6) Pri nadaljnjem načrtovanju (PGD in PZI) dokumentacije je potrebno upoštevati že izdelano idejno rešitev elektrifikacije obravnavanega območja.
18. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava je obstoječa, ustrezati mora določilom
predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo
se varčne sijalke.
19. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Na območju podrobnega načrta poteka obstoječe TK
omrežje.
(2) Priključevanje objektov se podrobneje obdela v PGD,
PZI dokumentaciji.
20. člen
(plinovodno omrežje)
Na območju podrobnega načrta ni plinovodnega omrežja.
21. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Predviden vir ogrevanja je plin (iz rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin) ali plin v kombinaciji z geotermalno energijo.
(2) Pri projektiranju in gradnji novega objekta se upošteva
normative in tehnične predpise za učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Območje podrobnega načrta leži zunaj registriranih in
zavarovanih območij kulturne dediščine. Pri izvajanju podrobnega načrta je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
23. člen
(varovanje okolja)
(1) Hrup
Območje obravnave sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom,
kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, saj gre za stanovanjsko območje. Upošteva se mejne
vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom.
(2) Zrak
Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci
zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in
transportnih vozil, mora investitor zagotoviti vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu in preprečevati raznos materialov z gradbišča. Za
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se kot energetski vir za
oskrbo s toploto predvidi plin, gradnja objekta se mora izvesti v
skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
(3) Vode
Padavinske odpadne vode se odvajajo v vodotok preko zadrževalnega bazena v kanaliziran potok. Onesnažene padavinske
vode iz manipulativnih površin in parkirišč se bodo odvajale preko
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peskolovov in lovilcev olj. Komunalne odpadne vode se odvajajo
v obstoječo javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
24. člen
(odpadki)
(1) Pri ravnanju z odpadki, nastalimi pri rušenju in gradnji
objektov, je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov je
potrebno ločeno zbirati in jih predati pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem,
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se uredi skladno s
predpisi, ki urejajo zbiranje in predajanje odpadkov.
(3) Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na
ekološko tehnično brezhiben prostor ob severozahodnem vogalu objekta, ki se oblikuje skladno z oblikovanjem objekta
(nadstrešnica, ograja). Dovoz do ekološkega otoka je po obstoječi dovozni cesti.
(4) Ob pešpoteh v parkovnem delu območja se namestijo
enotno oblikovani koši za smeti.
25. člen
(varstvo gozdov)
Območje podrobnega načrta meji na območje gozdov.
Odmik predvidenega objekta od gozdnega roba je 55.00 m.
Posamezni posegi v gozd so minimalni (ureditev nove struge
prestavljenega potoka). Drevje, ki bi ga bilo potrebno za izvedbo zunanjih ureditev posekati, mora pred posekom evidentirati
Zavod za gozdove, Krajevna enota Rogaška Slatina. Pri posegih se upoštevajo predpisi, ki urejajo sečnjo dreves.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VARSTVO PRED POŽAROM
26. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
(1) Območje podrobnega načrta je potencialno poplavno
ogroženo. Izdelana je hidrološko – hidravlična analiza, katere
sestavni del so karte poplavne in z njimi povezane erozijske
nevarnosti ter zasnova prestavitve potoka izpod Barbare (Hidrosvet d.o.o., št. projekta 33/12, november 2012). Ugotovljeno
je, da predvideni posegi (izgradnja varovanih stanovanj in
prestavitev vodotoka izpod Barbare) ne povečajo obstoječe
stopnje ogroženosti na območju podrobnega načrta in izven
njega, ne povečujejo poplavne ogroženosti sosednjih objektov,
vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven, predvideni
posegi nimajo v primeru poplav škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča in ne povečujejo poplavne ogroženosti
območja obdelave.
(2) Obstoječi Potok izpod Barbare se prestavi na vzhodno stran predvidenega objekta. Širina dna novega korita bo
1.00 m, brežine bodo v naklonu 1:1.5 in se utrdijo do višine
60 cm z lomljencem dimenzije 30 – 40 cm. Potok se na severnem delu novo kanalizira v dolžini 74.30 m s cevjo BC ø1200,
ki se priklopi na obstoječi kanal v jašku J1. Zgornji robovi brežin
se prilagodijo obstoječemu terenu. Predvideni padec struge je
enak obstoječemu.
(3) Na vtoku v kanaliziran del vodotoka se izvede grablje
za nabiranje plavin.
(4) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti
vodno soglasje, skladno s predpisi, ki urejajo področje voda.
27. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se
projektni pospešek tal v (g) 0.15.
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28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi
za intervencijska vozila po obstoječi dovozni cesti in preko
predvidenega javnega parkirišča. Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Odmiki objekta
preprečujejo širjenje požara na sosednje parcele.
(2) Načrtovano je vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno
s predpisi, ki urejajo požarno varnost, na vodovodnem omrežju
morajo biti nameščeni hidranti.
(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale in
naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred
požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine
se opredeli v PGD projektu na podlagi študije požarne varnosti.
29. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogroženo.
30. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
31. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)
Z zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi
nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve
plošče nad kletjo.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etapnost)
Izvedba prostorske ureditve lahko poteka v eni ali v treh
etapah:
– prva etapa je regulacija potoka, izgradnja južne lamele
objekta,
– druga etapa je izgradnja osrednje lamele objekta,
– tretja etapa je izgradnja severne lamele objekta.
V vsaki etapi se izvede pripadajoča gospodarska infrastruktura in zunanja ureditev.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
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okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
34. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v
delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– Odstopanja v horizontalnih gabaritih objekta so lahko
do +4.0 m, vertikalnih gabaritih do +1.50 m. Objekti so lahko
manjših gabaritov.
– Ob potoku se lahko dodatno uredi enega ali več manjših
bajerjev kot parkovni element, obenem pa kot zadrževalnik plavin.
– Pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju
prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne
spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
35. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po končani izgradnji objektov, ureditev in naprav po tem
odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije objektov. Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se območju podrobnega načrta določi enota urejanja prostora s podrobnimi določili za posege in urejanje.
XIII. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Šmarje pri Jelšah in na Upravni enoti Šmarje
pri Jelšah.
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
38. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0034/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 18. julija 2014
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5
S1, Š6 Z3)

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 16. člena Statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) ter Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5
S10 Š6 Z3) (Uradni list RS, št. 23/14) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 26. redni seji dne 17. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Poljana
(Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3) (v nadaljevanju: OPPN Poljana), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/11.
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
trase prečne ceste C in na preoblikovanje atrijskih hiš v osrednjem delu obravnavane soseske.
(3) Spremembe in dopolnitve OPPN Poljana je izdelala
RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod št. projekta 02/2014.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
Besedilo tretjega odstavka 6. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»(3) FC S1 se nahaja v osrednjem južnem delu, v sklopu
katere se določa dve funkcionalni enoti, na katerih je predvidena gradnja dveh eno ali dvostanovanjskih stavb tipa B ali
tipa B1.«
Besedilo četrtega odstavka 6. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(4) FC S2 se nahaja v osrednjem severnem delu, v
sklopu katere se določa devet funkcionalnih enot, na katerih
je predvidena gradnja devetih eno ali dvostanovanjskih stavb,
šest hiš tipa B ali tipa B1 ter tri hiše tipa D.«
Besedilo dvanajstega odstavka 6. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(12) Nezahtevni in enostavni objekti:
– na parcelah, namenjeni gradnji večstanovanjskih stavb,
so dovoljene gradnje in postavitve majhnih stavb kot dopolnitev
obstoječe pozidave, pomožnih objektov v javni rabi, ograj, podpornih zidov, rezervoarjev, priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojnega
parkirišča, kolesarske poti, pešpoti, vodnega zajetja in objektov
za akumulacijo vode in namakanje, objektov za oglaševanje ter
pomožnih komunalnih objektov;
– na parcelah, namenjeni gradnji načrtovanih in obstoječih stanovanjskih stavb, so dovoljene gradnje majhnih stavb,
majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave, ograj, podpornih zidov, rezervoarjev, priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodnih zbiralni-
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kov, bazenov za kopanje, grajenih ribnikov, okrasnih bazenov
ter pomožnih komunalnih objektov;
– na parcelah, namenjenih gradnji športnih in rekreacijskih površin, so dovoljene gradnje in postavitve senčnic, pomožnih objektov v javni rabi, ograj, podpornih zidov, priključkov
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja, samostojnega parkirišča, kolesarske poti, pešpoti,
vodnih zbiralnikov, objektov za oglaševanje ter pomožnih komunalnih objektov;
– na parcelah, namenjenih gradnji prometne infrastrukture,
so dovoljene gradnje in postavitve ograj, podpornih zidov, priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja, kolesarske poti, pešpoti in gozdne, vodnih zbiralnikov,
objektov za oglaševanje ter pomožnih komunalnih objektov.«
3. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
V točki »(A.2) Pogoji in usmeritve v FC S1, FC S2, FC S3,
FC S4, FC S5 in FC S6« 7. člena se:
– na koncu prve alineje drugega odstavka podpičje spremeni v piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Namesto hiše
B je možna gradnja eno ali dvostanovanjske hiše tipa B1 s
tlorisnimi dimenzijami 14,0 m × 8,0 m in vertikalnim gabaritom
(K) + P + M;«
– besedilo tretjega stavka v tretjem odstavku spremeni
tako, da se glasi: »Načrtovane stavbe so od parcel, namenjenih
gradnji stavb, odmaknjene 4,0 m oziroma 5,0 m (razen stavb
v Fe S4/7 in Fe S3/4), manjši odmiki od predpisanih so možni
le ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča in ob upoštevanju
požarno-varstvenih zahtev.«
V točki »(B2) Pogoji in usmeritve v FC S1, FC S2, FC S3,
FC S4, FC S5 in FC S6« 7. člena se:
– besedilo dvanajste alineje se spremeni tako, da se
glasi: »– samostojne garaže so načeloma oblikovno podrejene
osnovnemu objektu oziroma imajo lahko enokapne strehe;«
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
4. člen
Za šestim odstavkom 10. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na
podlagi vodnega soglasja.«
5. člen
Besedilo prvega stavka v tretjem odstavku 11. člena se
spremeni tako, da se glasi: »Meteorne vode s streh stavb se
morajo preko peskolovcev, iz utrjenih površin pa preko lovilcev
olj odvajati v interno meteorno kanalizacijo in pred izpustom
v javno meteorno kanalizacijo zadržati individualno na vsaki
parceli, namenjeni gradnji, v zadrževalnikih (zadrževalnih bazenih ali cevnih zadrževalnikih), katerih volumni so določeni
glede na tipe stavb.«
Besedilo drugega stavka v tretjem odstavku 11. člena se
spremeni tako, da se glasi: »Volumen zadrževalnika za stavbo
tipa A (blok) znaša 10 m3, za individualne stavbe tipa B, B1, C
in D znaša 4 m3, za individualno stavbo tipa E pa znaša 6 m3.«
Na koncu tretjega odstavka 11. člena se doda nov stavek,
ki se glasi: »Za odvodnjavanje padavinskih (meteornih) voda
je v fazi priprave projektne dokumentacije potrebno izdelati
podrobnejšo preverbo.«
6. člen
Besedilo drugega in tretjega stavka v drugem odstavku
12. člena se spremeni tako, da se glasi: »Priključek na vodovodno omrežje za individualne stanovanjske hiše se izve-
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de s tipskim vodomernim jaškom z vodomerom (merilnim
mestom). Za večstanovanjski stavbi je potrebno za vsako
večstanovanjsko stavbo predvideti skupni vodomerni jašek
ustreznih dimenzij zunaj objekta. Za interno merjenje se
za posamezno stanovanjsko enoto večstanovanjske stavbe
vgradijo odštevalni merilniki, ki morajo biti priključeni na sistem daljinskega odčitavanja. Priključki morajo biti obdelani
v projektni dokumentaciji.«
7. člen
Besedilo tretjega odstavka 31. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Dovoljena so odstopanja za individualne stanovanjske stavbe do +/–2,00 m v tlorisnem gabaritu, pri čemer
se tlorisna kvadratura stavbe ne sme povečati ali zmanjšati
za 15 %, pri tem pa tlorisni gabarit ne sme preseči gradbene
linije ali meje. Dovoljena so odstopanja za lokacije infrastrukturnih vodov na območju podrobnega prostorskega načrta do
+/–5,00 m, priključna omrežja izven podrobnega prostorskega načrta do oskrbovanih sistemov so +/–10,0 m«.
Na koncu 31. člena se dodata dva nova odstavka, ki
se glasita:
»(8) Vse načrtovane stavbe se lahko izvedejo brez
kletne etaže.
(9) Velikost parcel, namenjeni gradnji, lahko odstopa od
načrta parcelacije, vendar ne več kot 10 %.«

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU)
št. 269/2014
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s
Sklepom Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
(UL L 78 z dne 17. 3. 2014, str. 16, v nadaljnjem besedilu: Sklep
2014/145/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve določb Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne
17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki
spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78 z dne 17. 3. 2014, str. 6,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 269/2014/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI

Uredba o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU)
št. 269/2014

2. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj
se prepreči osebam v prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko
Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne
medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne
konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali
katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za
varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno
obvestiti Svet EU.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se
lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih
humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih,
vključno s tistimi, ki jih prireja EU in na katerih poteka politični
dialog, ki neposredno spodbuja politične cilje omejevalnih ukrepov, vključno s podporo ozemeljski celovitosti, suverenosti in
neodvisnosti Ukrajine.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti
Svet EU. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od
članov Sveta EU v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila o
predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora. Če en ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet EU s
kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki skladno s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz
prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega
odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena
dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj,
se táko dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano,
in na osebe, na katere se nanaša.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti,
sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS,
št. 127/06), izdaja Vlada Republike Slovenije

3. člen
(1) V skladu s 16. členom Uredbe 269/2014/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 4., 5. in
6. člena Uredbe 269/2014/EU,

XI. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Vsa ostala določila Odloka o OPPN Poljana ostanejo
še naprej v veljavi.
9. člen
(vpogled)
Te spremembe in dopolnitve OPPN Poljana so na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor
Občine Šmarje pri Jelšah in njihovih spletnih straneh ter na
Upravni enoti Šmarje pri Jelšah.
10. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0032/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 18. julija 2014
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

VLADA
2607.

Uradni list Republike Slovenije
– Banka Slovenije za izvajanje prvega odstavka 7. člena
Uredbe 269/2014/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje
8. in 12. člena Uredbe 269/2014/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu
s 16. členom Uredbe 269/2014/EU objavi seznam pristojnih
organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi
II k Uredbi 269/2014/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju
z Uredbo 269/2014/EU:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki
pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom
iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU, so v njihovi lasti ali z njimi
razpolagajo (prvi odstavek 2. člena Uredbe 269/2014/EU);
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom
iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU neposredno ali posredno ali
v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 269/2014/EU);
c) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe
269/2014/EU (9. člen Uredbe 269/2014/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do
500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če brez poseganja v veljavna pravila
glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) takoj ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 269/2014/EU, kakor je na primer
zamrznitev računov in zneskov skladno z 2. členom Uredbe
269/2014/EU, pristojnim organom, ki so navedeni na spletnih
straneh iz priloge II k Uredbi 269/2014/EU, če prebiva ali ima
sedež v Republiki Sloveniji, ter neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 8. člena
Uredbe 269/2014/EU);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi iz priloge II k uredbi
269/2014/EU pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b
prvega odstavka 8. člena Uredbe 269/2014/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s
pogodbo ali drugo transakcijo, katere izvedba je bila posredno
ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov,
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uvedenih v skladu z Uredbo 269/2014/EU, ugodi kakršnemu
koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali
podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali
zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem
finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki,
ki jih zahtevajo:
a) osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz priloge I k uredbi 269/2014/EU (točka a prvega odstavka 11. člena
uredbe 269/2014/EU);
b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ,
ki deluje prek ene od oseb, subjektov ali organov iz prejšnje
točke ali v njihovem imenu (točka b prvega odstavka 11. člena
uredbe 269/2014/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do
500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
7. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 269/2014/EU v
okviru pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo
pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Ti organi morajo zasežene
predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe
269/2014/EU organi iz prvega odstavka tega člena takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-21/2014
Ljubljana, dne 24. aprila 2014
EVA 2014-1811-0064
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2608.

Uredba o spremembah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09,
48/09,113/09, 25/10, 67/10,105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14,
24/14 in 52/14) se v 3. členu v preglednici izraz M011 spremeni
tako, da se glasi:
»
M011

prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
(PDPZ) – PORABLJENO
ČRTANO

kolektivno dodatno
pokojninsko
zavarovanje

odtegljaj od neto plače
214. člen ZPIZ-2

/

v znesku
premija

X

0
«.

2. člen
V četrtem odstavku 19. člena se črta četrta alineja.
3. člen
Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot
priloga 1 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Črtanje izraza M011 iz 3. člena uredbe se začne
uporabljati s 1. januarjem 2015, do takrat pa se uporablja izraz
M011, ki se glasi:
»
M011

kolektivno dodatno
pokojninsko
zavarovanje

prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
(PDPZ) po ZPIZ-1

/

znižanje bruto plače

v znesku
premija

X

0
«.

(2) Ne glede na 2. člen uredbe se do 31. decembra 2014
uporablja izraz Z080, ki se glasi:
»
Z080

bruto plača in nadomestila

A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo preko polnega
delovnega časa) + O (dežurstvo preko polnega delovnega časa) + B (nadomestila)
+ G (nadomestila) + H (nadomestila) – M011 (prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje
«.

(3) Do 31. decembra 2014 se na plačilni listi pri neto
znesku prikaže tudi vrednost za vrsto izplačila M011, ker znižuje bruto plačo in s tem neto plačo (četrti odstavek 19. člena
uredbe).
(4) Spremenjena priloga 1 te uredbe se začne uporabljati
1. januarja 2015, do takrat pa se uporablja besedilo priloge 1,
kot je določeno v prilogi 2 te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-26/2014
Ljubljana, dne 1. avgusta 2014
EVA 2014-1711-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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Priloga 1

PRILOGA 1
»(1) Plačilna lista 1
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN

99
< znesek>

<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9.a člen ZSPJ S

< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJ U (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plač a FJU- 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjš ane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni č as
<Z620> odbitek plače po ZI ntPK

< znesek>
< znesek>

< znesek>
< C00100> (%
%)
<< znesek>
< C00200> (%
%)
< C04
040>
0> (zzne
nessek
ek)
<< zzne
nessek
ek>
< C05
050>
0> (%
%)
<< zzne
nessek
ek>
< C05
051>
1> (%
%)
<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
< C00522> (%
%)
< C11500> (%
<< zznnesseek>
%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
< znesek>
<Z124> Skupaj
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

O bvezne
ure

Norm.
ure

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>

<št.>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>

<š t.>

<% ali znes.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E

Dnevi

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

Znesek
bruto

Znesek
neto

<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znes ek>

<znesek >

<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

1
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O
<Z604>
<Z611>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

Uradni list Republike Slovenije
<št.>
<št.>

<š t.>
<š t.>

MM.LLLL
MMLLLL
MMLLLL

<Z080> Bruto plača
<H120>
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

N

<št.>

<št.>

MM.LLLL

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
J

MM.LLLL

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I

<št.>

<znes ek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znes ek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >

MM.LLLL

<znesek> <znesek >

Povračila stroš kov skupaj
<Z300>

<znesek> <znesek >
<znesek> <znesek>

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEG LJAJI
O lajš ava
Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
minimalne plače (A030, H120)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
sk upaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
sk upaj

Odstotek

Osnova

Znesek

<% >
<% >
<% >
<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji iz:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J 090)

<%>
<%>
<%>

<% >
<% >
<% >

SKUPAJ DAVČNI ODTEG LJAJI

NETO IZPLAČILO

na račun <tr. račun prejemnika plače>

<M010> Premija po ZKDPZJU MM.LLLL
xxxx

Premijski razred
xx

dne <datum>

<znesek>

Minimalna

Dodatna

Skupna

<znesek>

<znesek>

<znesek >

2
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(2) Plačilna lista za delo v tujini
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>
<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z111> Zadnja plača pred prvim obračunom plač (ZSPJS)

Obračun plače za mesec < Z010 – mesec in leto obračuna>
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Datum začetka dela v tujini>
<Datum zaključka dela v tujini>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta ¸
<Z371> Šifra naziva

Ime delovnega mesta
Ime naziva

<Z520> Država
<Z530> Valuta
<Tečaj na dan 88.88.88>
<Odstotek limita za povrač ilo stroškov za nastanitev>

<XXX>
<XXX>
<vrednost>
<%>

<Z470 / Z471> Osnova za izračun plače za delo v tujini
Znesek (EUR)
Znesek (Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z450> Indeks življenjskih stroškov OZN
<znesek>
<znesek >
<znesek>
<znesek >
<Z070> Osnovna plača za delo v tujini
<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<% >
<%>
<Z551> Delež osnovne plače FJU
<znesek>
<znesek >
R (EUR)

RxZ450
RxZ450
(EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R010 dodatek za oddaljenos t
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R020 dodatek za zahtevnost dela v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R030 dodatek za opravljanje dodatnih nalog
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R070 dodatek za nevarnost
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R080 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R090 dodatek za pripravljenost in premestljivost
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R100 dodatek za delovno dobo
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R110 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R120 položajni dodatek
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R200 dodatek za nevarnost na območju delovanja (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R210 dodatek za nevarne naloge (OKO )
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R220 dod. za pos. življ. oz.biv. raz. in pog. del. v tujini (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R230 položajni dodatek (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
<znesek>
<znesek >
<Z124> Skupaj
<znesek>
<znesek >
Vrsta izplačila

% ali
Normirane
Mesec
Znesek
Znesek
znesek (EUR)
ure
leto
bruto/neto (EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
G
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
B
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
R
<% ali znes.>
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatki za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek >
D
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delovna uspešnost skupaj
<znesek>
<znesek >
<znesek>
<znesek >
Plača (A+G+R+D)
T
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odtegljaji za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZPLAČILO za delo v tujini (Z490)
<znesek>

dne

<datum>

<znesek>

3
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(3) Plačilna lista 2
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN
<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9.a člen ZSPJ S

99
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJ U (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plača FJU - 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjš ane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni č as
<Z620> odbitek plače po ZI ntPK

< znesek>
< znesek>

< C01
010>
0> (%
%)
< C00200> (%
%)
< C04
040>
0> (zzne
nessek
ek)
< C05
050>
0> (%
%)
< C05
051>
1> (%
%)
< C00522> (%
%)
< C11500> (%
%)

<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
<< zznnesseek>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
< znesek>
<Z124> Skupaj
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

<Z080> Bruto plača

Obvezne
ure

Norm.
ure

<št .>
<št. >
<št. >
<št. >
<št. >

<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>

<št .>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št .>
<št .>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<š t.>
<š t.>
<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E
O
<Z604>
<Z611>

Dnevi

<% ali znes.>

<š t.>
<š t.>

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MMLLLL
MMLLLL

Znesek
brut o

Znesek
neto

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

4
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<H120>
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I
N

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
<št .>

<št.>

MM.LLLL

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030

59 / 1. 8. 2014 /

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

J

MM.LLLL

<znesek>

<znesek >

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I
<št .>

MM.LLLL

<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >

Povračila stroš kov skupaj

<znesek>

<znesek >

<Z300>

<znesek>

<znesek >

Stran

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEG LJAJI
Olajšava

Odstotek

Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
minimalne plače (A030, H120)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
sk upaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
sk upaj

Osnova

Znesek

<% >
<% >
<% >
<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek>

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji iz:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J 090)

<%>
<%>

<% >
<% >
<% >
<% >

SKUPAJ DAVČNI ODTEG LJAJI

NETO IZPLAČILO
<M010> Premija po ZKDPZJU

na račun <tr. račun prejemnika plače>
MM.LLLL

Premijski raz.
(delež)

Minimalna

dne <datum>
Dodatna

<znesek>
Skupna

xxxx
xx
<znesek>
<znesek>
<znesek >
____________________________________________________________________________________________________

OPOMBA: Del plačilne liste, ki je osenčen, se pri zaposlitvi v deležih na več delovnih mestih pri istem
delodajalcu ali ob spremembi plačnega razreda med mesecem ponovi za vsako delovno mesto
oziroma za vsak plačni razred.
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Priloga 2

PRILOGA 1
»(1) Plačilna lista 1
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN

99
< znesek>

<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9.a člen ZSPJ S

< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJ U (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plač a FJU- 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjš ane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni č as
<Z620> odbitek plače po ZI ntPK

< znesek>
< znesek>

< znesek>
< C00100> (%
%)
<< znesek>
< C00200> (%
%)
< C04
040>
0> (zzne
nessek
ek)
<< zzne
nessek
ek>
< C05
050>
0> (%
%)
<< zzne
nessek
ek>
< C05
051>
1> (%
%)
<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
< C00522> (%
%)
< C11500> (%
<< zznnesseek>
%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
< znesek>
<Z124> Skupaj
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

O bvezne
ure

Norm.
ure

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>

<št.>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>

<š t.>

<% ali znes.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E

Dnevi

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

Znesek
bruto

Znesek
neto

<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znes ek>

<znesek >

<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
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O
<Z604>
<Z611>
<M011>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

Št.
<št.>
<št.>

<š t.>
<š t.>

MM.LLLL
MMLLLL
MMLLLL
MMLLLL

<Z080> Bruto plača
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

N

<št.>

<št.>

MM.LLLL

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
J

MM.LLLL

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I

<št.>
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<znes ek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >

MM.LLLL

Stran

<znesek> <znesek >

Povračila stroš kov skupaj
<Z300>
K

<znesek> <znesek >
<znesek> <znesek>
<znesek> <znesek >

<Z310> Odtegljaji sk upaj

<znesek> <znesek >

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEG LJAJI
O lajš ava
Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
razl. med min. in obr. pl. (A030)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
sk upaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
sk upaj

Odstotek

Osnova

Znesek

<% >
<% >
<% >
<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji od:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J 090)

<%>
<%>
<%>

<% >
<% >
<% >

SKUPAJ DAVČNI ODTEG LJAJI

NETO IZPLAČILO

na račun <tr. račun prejemnika plače>

<M010> Premija po ZKDPZJU MM.LLLL
xxxx
<M011> Premija PDPZ

MM.LLLL
xxxx

Premijski razred

dne <datum>

<znesek>

Minimalna

Dodatna

Skupna

<znesek>

<znesek>

<znesek >

Osnova

% premije

Premija

<znesek>

odstotek

<znesek>

xx

Skupaj
<znesek >
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(2) Plačilna lista za delo v tujini
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>
<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z111> Zadnja plača pred prvim obračunom plač (ZSPJS)

Obračun plače za mesec < Z010 – mesec in leto obračuna>
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Datum začetka dela v tujini>
<Datum zaključka dela v tujini>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta ¸
<Z371> Šifra naziva

Ime delovnega mesta
Ime naziva

<Z520> Država
<Z530> Valuta
<Tečaj na dan 88.88.88>
<Odstotek limita za povrač ilo stroškov za nastanitev>

<XXX>
<XXX>
<vrednost>
<%>

<Z470 / Z471> Osnova za izračun plače za delo v tujini
Znesek (EUR)
Znesek (Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z450> Indeks življenjskih stroškov OZN
<znesek>
<znesek >
<Z070> Osnovna plača za delo v tujini
<znesek>
<znesek >
<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<% >
<%>
<Z551> Delež osnovne plače FJU
<znesek>
<znesek >
R (EUR)

RxZ450
RxZ450
(EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R010 dodatek za oddaljenos t
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R020 dodatek za zahtevnost dela v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R030 dodatek za opravljanje dodatnih nalog
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R070 dodatek za nevarnost
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R080 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R090 dodatek za pripravljenost in premestljivost
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R100 dodatek za delovno dobo
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R110 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R120 položajni dodatek
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R200 dodatek za nevarnost na območju delovanja (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R210 dodatek za nevarne naloge (OKO )
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R220 dod. za pos. življ. oz.biv. raz. in pog. del. v tujini (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R230 položajni dodatek (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
<znesek>
<znesek >
<Z124> Skupaj
<znesek>
<znesek >
Vrsta izplačila

% ali
Normirane
Mesec
Znesek
Znesek
znesek (EUR)
ure
leto
bruto/neto (EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
G
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
B
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
R
<% ali znes.>
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatki za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek >
D
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delovna uspešnost skupaj
<znesek>
<znesek >
Plača (A+G+R+D)
<znesek>
<znesek >
T
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odtegljaji za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZPLAČILO za delo v tujini (Z490)

dne

<datum>

<znesek>

<znesek>
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Stran

(3) Plačilna lista 2
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN
<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9.a člen ZSPJ S

99
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJ U (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plača FJU - 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjš ane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni č as
<Z620> odbitek plače po ZI ntPK

< znesek>
< znesek>

< C01
010>
0> (%
%)
< C02
020>
0> (%
%)
< C00400> (zznnesseek)
< C00500> (%
%)
< C05
051>
1> (%
%)
< C05
052>
2> (%
%)
< C15
150>
0> (%
%)

<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
<< zznnesseek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
< znesek>
<Z124> Skupaj
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

O bvezne
ure

Norm.
ure

<št .>
<št. >
<št. >
<št. >
<št. >

<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>

<št .>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št .>
<št .>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<š t.>
<š t.>
<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E
O
<Z604>

Dnevi

<š t.>
<š t.>

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MMLLLL

Znesek
brut o

Znesek
neto

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
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<% ali znes.>

MMLLLL
MMLLLL

<Z080> Bruto plača
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I
N

<št .>

<št.>

<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

MM.LLLL

<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
J

MM.LLLL

<znesek>

<znesek >

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I
<št .>

MM.LLLL

<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >

Povračila stroš kov skupaj

<znesek>

<znesek >

<Z300>
K

<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >

<Z310> Odtegljaji sk upaj

<znesek>

<znesek >

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI
Olajšava

Odstotek

Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
razl. med min. in obr. pl. (A030)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
sk upaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
sk upaj

Osnova

Znesek

<% >
<% >
<% >
<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek>

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji od:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J 090)

<%>
<%>

<% >
<% >
<% >
<% >

SKUPAJ DAVČNI ODTEG LJAJI

NETO IZPLAČILO
<M010> Premija po ZKDPZJU

na račun <tr. račun prejemnika plače>
MM.LLLL

Premijski raz.
(delež)

dne <datum>

Minimalna

Dodatna

<znesek>
Skupna

xxxx
xx
<znesek>
<znesek>
<znesek >
____________________________________________________________________________________________________
<M011> Premija PDPZ

MM.LLLL

Osnova

% premij

Premija

xxxx

<znesek >

odstotek <znesek>

Skupaj
<znesek >

OPOMBA: Del plačilne liste, ki je osenčen, se pri zaposlitvi v deležih na več delovnih mestih pri istem
delodajalcu ali ob spremembi plačnega razreda med mesecem ponovi za vsako delovno mesto
oziroma za vsak plačni razred.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS,
št. 43/05) se v 1. členu prvi odstavek označi s številko »(1)« in
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12
– ZPNačrt-B) sprejmejo spremembe in dopolnitve državnega
lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku
Divača–Koper, ki jih je izdelalo podjetje Urbis d. o. o., Maribor,
pod številko projekta 2008/DLN-135/4, maj 2014.«.
2. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za spremembe in dopolnitve uredbe o državnem
lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku
Divača–Koper je bil izveden postopek celovite presoje vplivov
na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana
območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Oznake, navedene v 5., 6.a, 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.a, 22., 23., 25., 26., 27., 27.a,
30., 33., 35., 36., 38., 39., 41.a in 46. členu, so oznake objektov
in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.«.
3. člen
Drugi in tretji odstavek 3. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Območje drugega tira železniške proge z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele ali dele parcel
v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Ocizla: 5119/3, 5119/4, 5120, 5121, 5123/1, 5123/2,
5124/1, 5126, 5246, 5250/1, 5250/2, 5251, 5252/1, 5253/1,
5392/1, 5393/1, 5393/2, 5394, 5395, 6087/1, 6087/8, 6132/1,
6142/3, 6132/5, 5111/1, 5114/1, 5117, 5118, 5119/6, 5119/1,
5119/2, 5119/8, 5121/2, 5123/6, 5123/4, 5124/2, 5124/7,
5126/2, 5246/2, 5250/4, 5250/5, 5251/2, 5252/4, 5252/2,
5253/4, 5253/2, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258/2, 5258/1, 5244,
5243, 5242, 5241/1, 5240/3, 5239/2, 5239/1, 5238, 5237/3,
5236/1, 5235/4, 5234/2, 5234/1, 5233/1, 5233/2, 5233/3, 5229,
5230, 5306, 5307, 5231/2, 5231/1, 5308, 5378, 5379/2, 5379/1,
5440, 6136, 5437, 5209/2, 5208, 5206/2, 5485, 5489/1, 5206/1,
5499/2, 5496/2, 5496/3, 5204/2, 5204/1, 5203, 5500/2, 5504,
5508, 5201, 5514, 5516, 5520, 5526, 5525, 6135/1, 5198/1,
5187/1, 5187/2, 6162, 5185/1, 5394/2;
– k. o. Draga: 1369/24, 1369/30, 1397/2, 1406/1, 1408/1,
1411/3, 1412/1, 1412/2, 1429, 1430/1, 1430/2, 1450, 1452,
1456, 1596, 1601/1, 1601/5, 1602/1, 1602/2, 1604, 1605, 1606,
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1609, 1610, 1616, 1617/1, 1617/2, 1618, 1621, 1624/1, 1628,
1629/2, 1629/3, 1629/5, 1630, 1634, 1635/1, 1635/2, 1635/3,
1636/1, 1636/2, 1637, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1642/1, 1642/2,
1643, 1644, 1645, 1647, 1650/1, 1650/2, 1676, 1677, 1682/1,
1682/3, 1683/1, 1683/1, 1782/1, 1782/2, 1783/1, 1783/2,
1786/1, 1786/2, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792/2, 1793, 1794,
1795, 1796, 1797, 1798/2, 1800/1, 1801/1, 1801/2, 1803,
1804/1, 1804/2, 1830/2, 1831/2, 1834, 1835/1, 1835/2, 1836,
1854/4, 1861/1, 1861/2, 1861/4, 1862, 1870, 1871, 1875/1,
1875/2, 1879, 1893/2, 1894, 1910/3, 1986, 2045, 2563, 2625,
2626/1, 2626/2, 2626/3, 2626/4, 2626/5, 2626/6, 2626/7,
2627/1, 2627/2, 2627/3, 2627/4, 2627/5, 2628/1, 2634, 2638/1,
2617/3, 2617/4, 2838, 2639/1, 2640/1, 2641/1, 2641/2, 2642/1,
2643/1, 2643/2, 2894/5, 2887/2, 2035, 1825/2, 1830/1, 1840/2,
1840/3, 1867, 1640/2, 1649, 1757, 1682/2, 1406/2, 1642/6,
1640/2, 1639/6, 1834/2, 1861/6, 1760, 1757/2, 1647/2, 1861/7,
1664/5, 1649, 1650/4, 1651, 1683/5, 1683/7, 2887/5;
– k. o. Hrpelje: 2486/2, 2486/4, 2726/4, 2731, 2732,
2838/1, 2838/2, 2840/1, 2842/8, 2838/4, 2486/8, 2486/13,
2842/8, 2486/11, 2486/10, 2840/6;
– k. o. Lokev: 1931, 1934, 1936, 1941/55, 1941/56,
1941/96, 1941/97, 1941/99, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/1,
2011/2, 2028, 2031, 2034, 2035, 2037, 2038, 2047, 2048, 2049,
2050, 2051, 2063, 2064, 2065/1, 2065/2, 2066, 2085, 2086,
2087, 2090, 2091, 2092, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133,
2136, 2137, 2138, 2140, 2142/1, 2142/2, 2143, 2144, 2145,
2146, 2147, 2185, 2186, 2187, 2188, 2190/1, 2190/2, 2300/17,
2300/19, 2300/20, 2300/29, 2300/30, 2300/31, 2300/34,
2300/35, 2300/38, 2300/44, 2300/50, 2300/97, 2300/98,
4529/1, 4529/2, 4529/6, 2481, 1632, 1633, 1280/79, 1634/2,
1280/72, 1280/80, 1280/81, 2300/118, 2300/121, 1645/1,
1645/2, 1661/2, 1280/78, 1280/73, 1280/74, 1280/75, 1280/76,
4506/1, 1280/70, 2025, 2300/16, 4530/2, 1941/388, 1941/383,
1941/382, 2069/1, 2066/2, 2065/4, 2300/185, 2300/151,
2009/2, 2025/2, 2300/153, 2028/2, 2300/154, 2037/1, 2038/1,
2300/159, 2090/1, 2091, 2092/2, 2089, 2300/166, 2300/172,
2124, 2300/170, 2186/1, 2185/2, 2300/177, 4506/3, 1941/391;
– k. o. Divača: 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/16,
1043/22, 1043/23, 1043/9, 1050/1, 1050/5, 552/56, 552/57,
552/58, 552/105, 552/106, 552/116, 552/21, 552/23, 552/52,
552/53, 552/54, 552/87, 776, 777, 778, 780/1, 784, 785, 857,
859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 871/2, 883, 884, 886,
887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 888/3, 890, 892/5, 892/4, 942/1,
942/20, 942/19, 942/21, 942/3, 942/2, 942/4, 942/5, 942/6,
942/7, 942/8, 552/86, 766, 767/1, 552/189, 1000/22, 1000/24,
1001/3, 1001/2, 1001/1, 1043/6, 861/2, 942/29, 942/40, 864/2,
942/51, 1043/57, 1043/60, 884/4, 884/7;
– k. o. Plavje: 742/6, 742/7, 744, 742/5, 742/4, 742/3,
742/8, 745/2, 746/1, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/3, 1234,
1237/4, 1340/1, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1235/2, 1240/6,
1239/2, 1246/3, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1245/5, 1245/4,
1246/1, 1245/8, 1245/12, 1238/2, 1238/3, 1245/7, 1433, 1434,
1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444,
1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1465, 1466, 1467, 745/2,
746/1, 1282, 1078/1, 1077, 1075/3, 1000/1, 1000/2, 1000/3;
– k. o. Škofije: 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1370/2, 1361/10,
1368/1, 1368/2, 1368/3, 1749, 1750, 1582/8, 1582/7, 1582/6,
1582/5, 1582/3, 1582/11, 1589, 1588/2, 1588/3, 1592, 1591,
1593, 1598/2, 1599/2, 1600/1, 1603/1, 1603/2, 1613/1, 1610,
1612, 1587, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4, 1624/5, 1623,
1625/1, 1625/2, 1626, 1630/4, 1629/1, 1629/4, 1630/2, 1588/1;
– k. o. Dekani: 2985/1, 2912, 2913, 2960, 2934/3, 2967,
2001, 2002, 2963, 2964/1, 2972, 2930, 2931, 2961/2, 2966,
2983/1, 2707/1, 2004, 2939, 3049/2, 3060, 3062, 3064, 3077/1,
3078/1, 3082, 3083, 3090/1, 3090/2, 3091, 3095, 2919, 2920,
3005, 2924, 2971, 2944, 2981/1, 2914, 2922, 2923, 2932,
2938, 2941, 3006, 2984/1, 2911, 2890, 2910, 2921, 2918,
2943, 2942, 2730/3, 2731/1, 2736/1, 2736/2, 2736/5, 2736/6,
2737/1, 2737/2, 2737/3, 2738/1, 2738/2, 2739, 2979/1, 3049/3,
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3051, 3054/1, 3088/2, 3088/3, 2964/2, 2965, 3104, 3105, 3106,
2915, 2917, 2819/1, 2961/1, 2003, 2005, 2940, 2934/2, 2729,
2959, 2968, 2978, 2980/1, 3089/1, 2734, 2736/3, 2982/1, 3002,
3003, 3004, 2603, 2731/2, 2732/2, 2732/1, 3081, 2955, 3079/1,
2933, 2925, 2916, 3002/2, 2985/4, 3081/7, 2968/2, 2967/2,
2966/2, 2965/2, 2964/4, 2964/7, 2963/2, 3082/2, 2961/6,
2961/4, 2960/2, 2959/3, 2958, 3060/3, 2957, 3078/4, 2954/1,
2956, 2955, 3079/1, 2944/2;
– k. o. Črni Kal: 4041, 2655;
– k. o. Rožar: 2635/5, 244, 245/1, 251/1, 251/2, 2635/3;
– k. o. Tinjan: 1842/2, 790/2, 816/2, 816/3, 790/1, 816/4,
817, 817/2, 1841, 850, 1842/4, 1842/1, 960/1, 1853, 865, 876;
– k. o. Gabrovica: 1/3, 1/5, 1144/1, 1146/1, 1146/3,
1146/5, 1147/1, 1147/10, 1153/2, 1154/3, 1154/5, 1154/6,
1154/8, 1155/3, 1158/1, 1158/2, 1161/3, 1242, 1243, 1244,
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265/1, 1265/2,
1266/1, 1266/2, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1269, 1273/1, 1274/1,
1275/1, 1276/1, 1277/1, 1278, 1279, 1280, 1281, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1305, 1306, 1307, 1356/1,
1357/1, 1357/2, 1357/3, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1359/1,
1359/2, 1359/3, 1361/2, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1363, 1364,
1365/1, 1366, 1367/1, 1368, 1369, 1371, 1381, 1383, 1384,
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1398/1, 1399/1,
17/1, 17/5, 17/9, 2/1, 2/2, 3, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 41/1, 41/3, 42/1, 42/5, 43/12, 43/13, 43/5, 43/6, 44/1,
44/4, 45/1, 45/3, 47/1, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6,
5, 1172/1, 1172/2, 1422/1, 1422/2, 1422/4, 1422/5, 1424/1,
1424/2, 1425, 1426, 1427, 1428, 1450, 1451, 1452, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461/1, 1448, 1449,
1385, 1386, 1354, 1355, 1360/2, 1360/3, 17/4, 1146/4, 1360/1,
1154/1, 1147/2, 6/1, 1464, 1/4, 1300, 1461/2;
– k. o. Osp: 2785/2, 2812, 2819/1, 2819/2, 755/1, 755/2,
756, 757, 761/1, 761/2, 761/4, 761/5, 761/6, 786/1, 793/1,
796, 797/1, 797/2, 797/3, 797/4, 798/1, 798/2, 798/3, 799/1,
799/2, 809/2, 829, 830, 833, 834, 836, 837, 840, 841, 842,
843/1, 845/1, 845/2, 846, 862/1, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4,
863/5, 863/6, 864/2, 866, 867, 868, 870, 876/3, 878, 761/3,
2770, 2778, 2779, 2769, 2768, 2765, 2771/1, 2767, 2764,
2807, 2766, 2808, 2759, 2778, 2758, 2777, 1231, 2809, 2757,
2756, 2810, 2753, 2811, 2752, 2751, 2819/4, 876/1, 915, 916,
2784/2, 2768/2, 2769/3;
– k. o. Bertoki: 5742/1, 5742/2, 5746, 5747/1, 5747/2,
5748, 5751, 5752, 5753, 5754, 5756, 5757, 5758, 5759,
5781, 5782, 5786/2, 5791/1, 5791/2, 5791/3, 5792/2, 5792/3,
5792/5, 5994, 5996/1, 5998, 5999, 6007/2, 6007/3, 6009/3,
6010/1, 6011, 6041/1, 6042/1, 6042/2, 6073/1, 6375/1, 6377,
6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6364, 6316, 6312, 6310,
6307/1, 6033, 6015/4, 6015/3, 5983/2, 5983/1, 5981/1, 5980/1,
5979/3, 5979/2, 5979/1, 5977/2, 5976/3, 5976/1, 5975/5,
5975/4, 5975/1, 5842/1, 5841/14, 5840/4, 5840/3, 5840/2,
5840/1, 5839, 5837/9, 5837/3, 5837/15, 5837/13, 5837/12,
5837/10, 5836/6, 5836/5, 5836/4, 5836/3, 5836/2, 5836/1,
5835/6, 5835/3, 5833/5, 5833/4, 5833/3, 5833/2, 5833/18,
5833/16, 5833/13, 5833/12, 5833/11, 5833/10, 5833/1, 5832/2,
5832/1, 5831/6, 5831/5, 5831/1, 5825/1, 5824/3, 5824/1,
5823/5, 5823/4, 5823/3, 5823/2, 5823/1, 5822/2, 5821/5,
5820/2, 5821/1, 5821/4, 5750, 5749.
(3) Območje prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture obsega naslednje parcele ali dele parcel v naslednjih katastrskih občinah:
a) elektrika:
– k. o. Lokev: 1934, 2300/44, 2008, 2300/19, 2031,
2300/29, 2300/31, 2007, 2300/50, 2300/20, 2035, 2300/20,
2089, 2300/30, 2051, 2052, 2049, 2034, 2025, 2010, 2011/1,
2011/2, 4529/7, 2128;
– k. o. Gabrovica: 1281, 1144/1, 1293, 1308/1, 1226/2,
1307, 1306, 1227, 1244, 1243, 1294, 1161/3, 1228, 1244/4,
1255/4, 1244/5, 1243/2, 1243/3;
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– k. o. Dekani: 2980/2, 2973, 3084, 2981/2, 2980/2, 2918,
2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925/2, 2925/1, 2707/4,
2707/5, 2800/5, 2800/4, 2800/7, 3054/6, 3053, 2758/1;
– k. o. Divača: 552/155, 552/181, 552/296, 552/345,
552/360, 599/2, 600/3, 601/4, 602/4, 602/5, 1042/23, 1043/55,
1043/57, 1043/60, 1084;
b) vodovod:
– k. o. Lokev: 2300/31, 2300/35, 2300/34, 2146, 2142/2,
2186, 2190/1, 2138, 2300/30, 2190/1, 2190/2, 2186, 2133,
4529/2, 2065/1, 2066, 1941/96, 2063, 4529/1;
– k. o. Gabrovica: 1363, 1364, 1362/1, 2/3, 2/6, 8/8, 8/12,
8/13, 6/14, 1464/2, 49/4;
– k. o. Osp: 2769, 2767;
– k. o. Bertoki: 6011/2, 6065, 6039;
c) telekomunikacijski vodi
– k. o. Gabrovica: 1358/3, 1359/3, 1359/1, 17/1, 17/9,
17/5, 1147/8;
– k. o. Rožar: 2640/8, 2358/2, 2358/1.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Območje vhoda v Krajinski park Beka – Soteska
Glinščice z dolino Griže, ponornimi jamami in arheološkimi
lokalitetami Lorencom in grad nad Botačem (v nadaljnjem
besedilu: Krajinski park Beka) obsega naslednje parcele v
naslednji katastrski občini:
– k. o. Ocizla: 3920/3, 3920/4 in *211.«.
4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(omejena raba)
V koridorju predvidenega kablovoda do RTP Dekani se po
končani gradnji vzpostavi prvotno stanje. Upoštevajo se pogoji
omejene rabe skladno s predpisi.«.
5. člen
V 4. členu se za točko i) pika nadomesti z vejico in doda
nova točka j), ki se glasi:
»j) območja začasnih ureditev (dostopnih poti, ki se po
končani gradnji rekultivirajo).«.
6. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(gradnja na območju kamnoloma Črni Kal – Črnotiče)
(1) Nad traso drugega tira je na območju med km 14 in km
15 obstoječ pridobivalni prostor kamnoloma Črni Kal – Črnotiče
(prikazano v grafičnem delu na listih št. 2.3.1 in 2.3.2. A3).
(2) Pod območjem rudniškega prostora se predorska cev
po potrebi dodatno statično ojača, kar se preveri v fazi izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Za navedeno območje se investitor železniške proge s
koncesionarjem dogovori o uskladitvi izvajanja del.«.
7. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »V tem delu
poteka v dolžini 250 m v zaseku in nasipu« nadomesti z besedilom, ki se glasi »Dolino Glinščice prečka z dvema mostovoma«.
8. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(postaja Divača)
(1) Na postaji Divača se izvede oporni zid nad progo dolžine 63 m in višine 7 m. Na oporni zid se postavi protihrupna
ograja višine 2,5 m.
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(2) Ob Kraški cesti se izvede težnostni podporni zid v
dolžini 23 m in višine 3 m. Na zid se postavi kovinska palična
ograja v višini 1,1 m.«.
9. člen
V 10. členu se v zadnji alineji točke a) podpičje nadomesti z vejico in dodata novi alineji, ki se glasita:
»– most čez Glinščico M1-D, dolžina 60 m,
– most čez pritok Glinščice M2-D, dolžina 90 m;«.
10. člen
V tretjem odstavku 11. člena se za točko v) dodajo nove
točke z) do ab), ki se glasijo:
»z) Cesta T-1b »Lokev«: dostopna pot do zemljišč ob
progi, dolžine 1068 m, NPP sestavljajo makadamsko vozišče
3,5 m, bankina 2 x 0,5 m, z navezavo na cesto T-1a v dolžini
72 m za dostop do portala predora T1. Zgradijo se prepusti.
ž) Cesta T-2a1: pristopna cesta iz Beke, dolžine 1220 m,
NPP sestavljajo asfaltno vozišče, vozni pas 3 m, bankina
0,5 m in povozna mulda 0,5 m. Vzdolž trase so predvidena
tri izogibališča širine 2 m. Zgradijo se prepusti. Po končani
gradnji se na cesti omeji dostop za potrebe železnice in lokalnega prebivalstva.
aa) Cesta T4-T7: dostopna cesta kot povezava med
začetkom ceste T-4a (pri vodohranu T4) do T-7c (pri vodohranu T7), dolžine 2069 m, NPP sestavljajo asfaltno vozišče
2×2,5 m, bankina 1 m, mulda 0,5 m, berma 0,5 m. Uredi se
ustrezno odvodnjavanje, pred vtoki v prepuste se predvidijo
ukrepi, ki ob neurju preprečijo njihovo zamašitev. Asfaltne
mulde morajo biti povozne.
ab) Cesta T-8c »Dekani«: dostopna pot dolžine 382 m,
NPP makadamsko vozišče 3,5 m, bankina 2 x 0,5 m, ki se
navezuje na deviacijo T-8b. Zgradijo se prepusti.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Na območju Glinščice se uredi začasna gradbiščna
cesta T-1c, NPP: 4 m, dolžine 625 m. Po končani gradnji je
treba cesto odstraniti in rekultivirati (vzpostavitev v prvotno
stanje).
(6) Na območju Škofijskega potoka se uredi začasna
dostopna cesta ob obstoječi strugi potoka izven priobalnega
pasu v dolžini 500 m. Posegov v strugo mora biti čim manj,
betoniranje struge ni dovoljeno, po omočeni strugi vožnja
ni dovoljena. Po končani gradnji se na območju vzpostavi
prvotno stanje.«.
11. člen
V 12. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odsek med predoroma T1 in T2: ureditev pritoka 1
prepust b/h = 5,0/2,0 m in pritoka 2 prepust b/h = 2,5/2,0 m;
ureditev pritoka 1 se v dolžini približno 150 m izvede s kamnito
drčo, sotočje obeh pritokov se uredi; pod platojem v km 9+950
na vstopu v portal servisne leve cevi predora železniške proge
se izvede ploščati prepust b/h = 1,0/1,0 m;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ureditev struge Škofijskega potoka na odseku 50
m. Izvede se pozidava kamen-beton, vključno z nad betonsko
konstrukcijo za zaščito predora med gradnjo. Na območju
križanja predora in struge se zaščitijo nestabilne brežine. Po
končani gradnji se zaščita odstrani in brežine vrnejo v prvotno
stanje.«.
12. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
Infrastruktura se ne sme prestavljati v območja kulturne
dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako,
da ne ogrozijo kulturne dediščine.«.
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13. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V k. o. Bertoki in v k. o. Gabrovica se izvedeta prestavitvi vodovoda v dolžini približno 200 m. Prestavitvi se izvedeta
v skladu s strokovno podlago, ki je sestavni del tega državnega
lokacijskega načrta.«.
14. člen
V 17. členu se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi do
deseti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Od RTP Dekani do južnega portala T8 se izvede
kablovod v dolžini 700 m za oskrbo varnostnega sistema z
električno energijo za predor T8.
(8) V k. o. Divača se od ENP Divača do predora T1 izvede
kablovod v dolžini 3100 m v skladu s strokovno podlago, ki je
sestavni del tega državnega prostorskega načrta.
(9) V k. o. Dekani se, v skladu s strokovno podlago, ki
je sestavni del tega državnega lokacijskega načrta, izvede
nizkonapetostni priključek črpališča podvoz P1 v dolžini 535 m.
(10) V k. o. Gabrovica se izvedeta kablovod in optika za
kontrolo in krmiljenje v isti trasi v dolžini 140 m. S stebra 36
poteka 20 kV priključek dolžine 200 m. Kablovoda se izvedeta
v skladu s strokovno podlago, ki je sestavni del tega državnega
lokacijskega načrta.«.
15. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri načrtovani izgradnji telekomunikacijskega (TK)
omrežja ob načrtovani trasi železniške proge se zagotovi možnost uporabe zmogljivosti TK (dve vlakni v optičnem kablu) za
obrambne namene.«.
16. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(prenosno omrežje zemeljskega plina)
Na križanju predvidenega prenosnega plinovoda M6, odsek Ajdovščina–Lucija s cesto T4-T7, se cesta izvede na način,
ki omogoča izvedbo zaščite predvidenega plinovoda. Podrobne
rešitve se opredelijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega se pridobi soglasje upravljavca.«.
17. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom »Zagotovljena mora biti vodotesnost predora.« doda besedilo »Preprečeno
mora biti vsakršno izpiranje ali izcejanje onesnaževal iz predorov v podzemno vodo.«.
V drugem odstavku se besedilo »gramozne grede« nadomesti z besedo »tira«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Cesta T-2a1- pristopna cesta iz Beke: odvodnjavanje
je omogočeno z vzdolžnim in prečnim nagibom vozišča prek
muld v obstoječe hudournike na terenu. V cestnem telesu se
zgradijo prepusti Ф50 cm.
(5) Cesta T4-T7: odvodnjavanje je omogočeno z vzdolžnim in prečnim nagibom vozišča preko bankin po terenu in
preko asfaltnih muld in sistema drenaž (požiralniki, revizijski
jaški) z izpustom v prepust in bližnjo grapo. V cestnem telesu
se zgradi prepuste Ф50 cm.
(6) Cesta T-1b »Lokev« in cesta T-8c »Dekani«: odvodnjavanje je omogočeno z vzdolžnim in prečnim nagibom vozišča prek bankin po terenu in z zemeljskimi jarki z izpusti v urejene kanale. V cestnem telesu se zgradijo prepusti Ф50 cm.«.
18. člen
Na koncu drugega odstavka 26. člena se doda besedilo,
ki se glasi:
»Sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja za ureditev predvidenih posegov mora biti tudi celovit načrt krajinske
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arhitekture. Rešitve morajo zagotavljati čim večjo vpetost posega v prostor ter obnovo prvin kulturne in naravne krajine, ki
bodo zaradi gradbenih del uničeni, zlasti na območjih kulturne
dediščine.«.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Pri prehodu trase prek viaduktov in mostov se temelji
stebrov in teren pod njimi oblikuje v skladu z mikroreliefnimi
značilnostmi.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Po končani gradnji se zagotovita celovita sanacija
in rekultivacija zemljišč na območjih opuščenih tirov in vseh
opuščenih zemljišč.«.
Šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(7) Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer
je to nujno potrebno. Pred pričetkom del se ustrezno zaščiti
gozdni rob, živice in posamezna drevesa na način, da se
prepreči nepotrebne poškodbe. Krajinske ureditve obsegajo
sanacijo prizadetih habitatov in nove zasaditve za zmanjšanje
degradacij oziroma povečanje členjenosti prostora. Nove skupine drevnine in druge ureditve morajo biti skladne z obstoječim krajinskim vzorcem. Na območjih, kjer je treba posekati
obstoječi gozd, se poseke omeji na čim ožji prostor in zasadi
nov gozdni rob ob zagotavljanju avtohtone vrstne sestave in
plastovitosti vegetacije. Ob reguliranih vodotokih se zasadi
vlagoljubna vegetacija z navezavo na ohranjeno vegetacijo in
z namenom obnove naravnih biotopov ter ekoloških značilnosti
prostora. Na delih odseka, kjer trasa poteka preko kmetijskih
površin, se prostor zatravi. Skupine dreves se predvidi ob
pomembnejših objektih, ob nadvozih in priključkih, manjše skupine dreves pa na delu kmetijskih površin, kjer se pretežni del
površin le zatravi. Uporabijo se predvsem avtohtone drevesne
in grmovne vrste listavcev, ki so značilne za območje, po katerem poteka trasa, z upoštevanjem vegetacijskih značilnosti in
rastnih razmer posameznih mikrolokacij. Za travne površine na
obtrasnem pasu se skladno z zasnovo posameznih predelov
proge prostora uporabi semena avtohtonih traviščnih združb.
Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih vrst ni dovoljeno. Uredi in
intenzivno zatravi oziroma smiselno zasadi se nasipe in vkope,
kjer je to tehnično izvedljivo. Z zasaditvijo se zakriva neželjene
poglede oziroma se prostor odpira ali usmerja poglede, kjer se
ti izkažejo za kvalitetne, predvsem v smeri območij ali objektov kulturne dediščine. Predvsem območja portalov predorov,
platojev in dostopnih cest se oblikuje na način, da se ublaži
učinke tehničnih značilnosti posegov in vidna izpostavljenost.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
Deveti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(10) Objekti, komunikacije in oprema
Objekti na trasi morajo biti arhitekturno oblikovani skladno
z značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora, izvedeni v
ustreznih naravnih materialih, značilnih za posamezno lokacijo.
Objekti se praviloma oblikujejo kot transparentni, prostorsko,
funkcionalno in oblikovno čim bolj prilagojeni občutljivemu naravnemu prostoru, na način, da bodo čim manj opazni in ne
bodo krnili podobe okoliške krajine, predvsem na območjih
kulturne dediščine. Platoji pred predori se ustrezno zasadijo
in napravijo čim bolj neopazni. Posebna pozornost se nameni
oblikovanju viaduktov in portalov predorov.
Oporni in podporni zidovi se izvedejo tako, da so strukturirani oziroma členjeni na način, ki omogoča vmesno zasaditev.
Brežine se zasadi, izvede v kamnitih škarpah ali se jih obloži
s kamnito oblogo iz lokalnega kamenja, njihovo vidno izpostavljenost pa ublaži z uporabo vegetacije.
Za preprečitev nekontroliranega dostopa na traso železniške proge se postavi varovalna žična ograja, ki praviloma
poteka po robu odkupljenega zemljišča. V poteku se smiselno
prilagaja ureditvi obtrasnega prostora, tako da ni vidno preveč
izpostavljena in se prilagodi okolici.
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Vse druge ograje na trasi železniške proge se oblikujejo
v skladu z obstoječimi značilnostmi v prostoru, v materialu,
ki je značilen za posamezno območje, v skladu z veljavnimi
pravilniki in standardi.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
V enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se
črta besedilo »Potok Glinščica teče pod servisnim platojem T1
in se načrtuje kot prepust z ločno oblikovano odprtino. Zaradi
širšega svetlega profila prepusta je načrtovan še širši pas
utrjene površine za prehajanje živali. Nasipni stožci platojev
T1 in T2 se oblikujejo tako, da čimbolj organsko na tem delu
zožujejo dolino.«.
19. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(območje vhoda v Krajinski park Beka)
(1) Objekt na parceli št. *211 k. o. Ocizla je obstoječ. Nameni se za stavbo splošnega družbenega pomena, dejavnost
12620 – muzeji in knjižnice. Objekt se lahko rekonstruira in
vzdržuje. Tlorisni in višinski gabariti objekta se zaradi njegove prepoznavne tipske arhitekture železniških čuvajnic ne
spreminjajo. Pri rekonstrukciji objekta se ohranja arhitekturna
tipologija stavbe. Zaradi vizualne izpostavljenosti in arhitekturne posebnosti objekta čuvajnica se poleg stavbnega volumna,
višinskih in tlorisnih gabaritov, ohranja naklon, barvo in smer
slemena strehe, teksturo strehe, fasade, material fasade ter
vse ostale arhitekturne elemente zunanjosti objekta.
(2) Okolico objekta se uredi. Površine pred vhodom v
objekt se tlakuje. Na preostalih območjih se ohrani čim več
obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah se uporabljajo samo
avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve
ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. Prepovedano je uporabljati visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki
imajo strupene plodove ali druge dele.
(3) Na parceli št. 3920/3 k. o. Ocizla se izvede počivališče
(miza, klopi in koš za smeti). Minimalni odmik počivališča od
sosednjega zemljišča je 1,5 metra.
(4) Na parceli št. 3920/4 in 3920/3 k. o. Ocizla se izvede
parkirišče skladno s predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in s predpisi o javnih cestah. Zmogljivost parkirišča je
18 osebnih vozil. Parkirišče mora biti urejeno tako, da se vozila
ne vključujejo čelno na javno cesto. Parkirne površine na nivoju terena se ozeleni z najmanj enim drevesom na 4 parkirna
mesta. Površine parkirnih mest morajo biti utrjene, tako da so
nepropustne za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora
biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.
(5) Objekt na parceli št. *211 k. o. Ocizla mora imeti zagotovljen priključek na javno cesto. Priključek mora biti zgrajen
tako, da ne ovira prometa. Izvede se v skladu s predpisi ki
urejajo varnost cestnega prometa in s predpisi o javnih cestah.
K načrtovani ureditvi poda soglasje organ občine, pristojen za
gospodarske javne službe.
(6) Za objekt na parceli št. *211 k. o. Ocizla se zagotovi
priključek na vodovodno in električno omrežje in uredi individualni sistem za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava
ali nepretočna greznica).
(7) Vsi objekti in ureditve na območju urejanja morajo
biti oblikovno usklajeni. Urbana oprema se oblikuje skladno z
opremo Krajinskega parka Beka.
(8) Območje na parcelah št. 3920/3, 3920/4 in *211 k. o.
Ocizla je varovano kot objekt varstva kulturne dediščine (naselbinska dediščina Klanec pri Kozini – Vas; EŠD 16045). Za
posege na območjih in objektih nepremičnih kulturnih spomenikov in registrirane kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine.
(9) Vse ureditve morajo imeti zagotovljen dostop, vstop in
uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne
glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti.«.
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20. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedilo »Izravnalni
ukrepi:« nadomesti z besedilom »Izravnalni ukrepi zaradi
okrnitve narave (v nadaljnjem besedilu: izravnalni ukrepi):«.
Besedilo »Izravnalni ukrepi se nanašajo na ureditev in predstavitev Krajinskega parka Beka–Soteska Glinščice in vzpostavitev drugih območij, pomembnih za ohranjaje biotske raznovrstnosti. Obseg, način izvedbe in financiranje izravnalnih
ukrepov je predmet sporazuma med Ministrstvom za promet in
Ministrstvom za okolje in prostor.« se nadomesti z besedilom
»Izravnalni ukrepi se nanašajo na ureditev in predstavitev
Krajinskega parka Beka. Obseg, način izvedbe in financiranje
izravnalnih ukrepov je predmet sporazuma, sklenjenega med
ministrstvom, pristojnim za promet, in ministrstvom, pristojnim
za varstvo narave, ter v sodelovanju z Občino Hrpelje-Kozina,
in poleg drugih vsebin obsegajo tudi ureditev območja vhoda v
Krajinski park Beka iz šestega odstavka 3. člena in 26.a člena
te uredbe. Izravnalni ukrepi morajo biti izvedeni najkasneje do
izdaje uporabnega dovoljenja.«.
V tretjem odstavku se besedilo »zavarovane jame« nadomesti z besedo »jame« ter za četrto alinejo dodajo nova peta
do enajsta alineja, ki se glasijo:
»– Odpadki in drug material se ne odlagajo ali skladiščijo
v jami, tekoči odpadki se ne odvajajo ali izlivajo v jamo.
– Vhod se ne zasipava, v neposredni okolici se material
ne odlaga in ne skladišči.
– Vegetacijska odeja, vključno z njenim odstranjevanjem,
se spreminja le v takšnem obsegu, da se ne spremenijo kakovostne (kemične) in količinske lastnosti pronicajoče vode.
– Nevarnih snovi, kakor so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne pretovarja in ne skladišči v
bližini jam.
– V primeru gradnje v bližini vhoda v jamo se vhod v jamo
označi.
– Ob odkritju dela narave, za katerega se domneva, da
ima lastnosti jame ali fosilov, mora izvajalec o tem obvestiti
ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, oziroma mora o
svojem odkritju sporočiti izvajalcu krasoslovnega nadzora v
skladu z elaboratom o monitoringu, ki je obvezna sestavina
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokler niso določeni nadaljnji ukrepi (dodatni omilitveni ukrepi), mora izvajalec
del zagotoviti, da se najdba ohrani na istem mestu ter da se ne
poškoduje ali uniči.
– Med gradnjo se zagotovi biološki nadzor novo odkritih
jamskih habitatov in omogoči zavarovanje najvrednejših delov.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Naravne vrednote:
– pri gradnji se jih ne sme poškodovati. Zemeljska dela
(izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje)
se izvajajo tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del
narave opredeljen za naravno vrednoto in tako, da je njena podoba čim manj spremenjena – na območju naravnih vrednot je
obseg gradbišč omejen na minimalno potrebno površino, tako
širino trase kakor tudi širino dostopnih cest;
– tresljaji zaradi eksplozij ali iz drugih virov ne smejo
ogroziti stabilnosti naravne vrednote;
– na njenem območju se ne odlagajo ali skladiščijo odpadki in drug material, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom.
(5) Na območjih naravne vrednote Glinščica se ohranjajo
sestoji trstičja in grmovnic na bregovih vodotokov; obrežna
vegetacija se kosi izmenično v vsaki sezoni en breg (ali po
odsekih), in sicer izven gnezditvenega obdobja (glavno gnezditveno obdobje traja od aprila do konca junija).«.
21. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(območje Glinščice)
»(1) Na območju Glinščice se nahajajo Krajinski park
Beka – Soteska Glinščice z dolino Griže, ponornimi jamami

Št.

59 / 1. 8. 2014 /

Stran

6735

in arheološkimi lokalitetami Lorencom in grad nad Botačem,
SCI Kras, SPA Kras, naravna vrednota Glinščica – soteska in
naravna vrednota Glinščica.
(2) Stebri mostov v dolini Glinščice ne posegajo v strugo
vodotoka. Pri nadaljnjem načrtovanju se preveri možnost izvedbe premostitve Glinščice z ločnim mostom, brez podpor v
brežinah struge Glinščice.
(3) Objekti za premostitev Glinščice so oblikovani tako, da
konstrukcija v prečnem prerezu tudi v primeru iztirjenja vlaka
preprečuje, da bi se kompozicija prevrnila v dolino Glinščice.
Konstrukcija se oblikuje tudi kot ustrezna protihrupna zaščita.
Sistem odvodnjavanja na objektih je speljan v poseben zbiralnik, ki omogoča, da se v primeru razlitja na železniški progi
razlite tekočine zbirajo v lovilni bazen, iz katerega je mogoče
prečrpati onesnaženo vodo v cisterne in jo prepeljati v čistilno
napravo.
(4) V času gradnje morajo biti na gradbišču pri Glinščici
za primer nesreč z razlitjem nevarnih snovi vedno na voljo
učinkovita sredstva (npr. vreče s peskom), ki se lahko uporabijo
za izvedbo improvizirane zajezitve Glinščice.
(5) Zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice se izdela poseben elaborat, ki vključuje vse vidike (fizična zaščita, časovna omejitev, tehnična
oprema, predvideni način obveščanja vseh izvajalcev in monitoring). Elaborat je treba izdelati pred začetkom gradnje. Pri
izdelavi morajo sodelovati strokovnjaki s področja biologije in
geologije (geomorfolog, hidrogeolog).
(6) Dela se izvedejo z ustrezno mehanizacijo in na način,
da ne prihaja do zasipavanja vodotokov z odkopnim ali gradbenim materialom in do polzenja, valjenja ali odmetavanja tega
materiala po pobočjih in naprej v vodotoke. Gradbena površina
se omeji s fizično zaščito. Pred začetkom gradnje se izvede
utrjevanje vozišč v protiprašni izvedbi, oblikujejo se koritnice,
mulde, bankine in podporni zidovi ter uredi odvodnjavanje.
(7) Posek gozdnega drevja se izvede v najmanjši možni
meri.
(8) Premoščanje Glinščice s cesto T1c se izvede z začasnim mostom, ki se skupaj s cesto po končani gradnji odstrani,
struga in priobalni pas pa se vrneta v prvotno stanje. Premostitev omogoča pretok stoletnih vod (Q100 = 28 m3/s) z varnostno
višino, ki praviloma ne sme biti manjša kakor 50 cm nad koto
gladine 100-letnih visokih voda.
(9) Talni pragovi na pritokih Glinščice se izvedejo na
način, da niso prekinjene selitvene poti vodnih organizmov.
Talni pragovi naj ne bodo višji od naravnih slapišč. Levi pritok
Glinščice se regulira v čim manjšem obsegu.
(10) Parkiranje in ustavljanje gradbene mehanizacije poteka le na za ta namen urejenih površinah.
(11) Na območju Glinščice se dela izvajajo predvsem v
dnevnem času.
(12) Zaradi nevarnosti pojavljanja invazivnih tujerodnih
vrst na območju naj se na območje Glinščice ne vnaša zemljina z drugih območij. Gradbena mehanizacija z drugih območij
mora biti pred prihodom v dolino Glinščice ustrezno očiščena.
Če se bodo po posegu na območju gradnje razrasle tujerodne
invazivne vrste, jih je potrebno redno odstranjevati.
(13) Vse poškodovane površine se po možnosti sanirajo
že med gradnjo, če to ni mogoče, pa takoj po opravljeni gradnji.
(14) V primeru sprememb tehničnih rešitev na območju
Glinščice, ki bi lahko vplivale na lastnosti območja, je treba od
pristojnih organizacij za ohranjanje narave pridobiti ustrezne
usmeritve in mnenje o sprejemljivosti novih rešitev.«.
22. člen
V 28. členu se za štirinajstim odstavkom dodajo novi
petnajsti do petindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(15) Za varstvo raka primorskega koščaka se regulacijska dela v vodotokih (Glinščica s pritoki, Škofijski potok) ne
smejo izvajati v času visokih vodostajev in v času razmnoževanja vrste (od septembra do novembra). Tik pred začetkom
gradbenih del v vodotokih se čim več rakov ulovi in začasno
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premesti nad območje posega. Dela naj se izvajajo pod nadzorom strokovnjaka za rake. Vse ureditve vodotokov se načrtujejo tako, da se hidrološko/hidravlične razmere bistveno
ne spreminjajo. Pri premostitvi vodotokov se za utrjevanje
bregov uporabljajo čim bolj avtohtoni materiali, potoki se ne
smejo poglabljati, širiti ali ožiti, ipd. Brežine se ne utrjujejo z
betonskimi zidovi.
(16) Med obratovanjem se vsaj štirikrat letno izvaja pregled varnostne ograje za divjad in se jo po potrebi popravi.
(17) Gradnja se začne po gnezditvenem obdobju ptic, ki
traja od začetka aprila do konca junija. V času gnezditvenega
obdobja se zelo hrupna dela na površju ne izvajajo, če to ni nujno potrebno. V obdobju od začetka aprila do konca junija tudi ni
dovoljeno odstranjevanje lesne vegetacije. Na objektih ne sme
biti slabo opaznih in štrlečih objektov. V času obratovanja se
med stebri napelje dodatna jeklena pletenica in se jo opremi z
visečimi tablami, ki povečajo vidnost električnih vodnikov. Izvede se zasaditev z avtohtono vegetacijo, primerno za gnezdenje
na tem območju živečih ogroženih vrst ptičev.
(18) Po zaključeni gradnji se na celotnem območju gradbišča vzpostavi prvotno stanje; vse na novo urejene površine
se ozelenijo oziroma zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(19) Za zatiranje plevela ob progi se uporabljajo izključno
ekološka fitofarmacevtska sredstva.
(20) Mostovi čez vodotoke so urejeni tako, da je pod
njimi suh prehod, ki živalim omogoča varno prehajanje. Širina
suhega prehoda ≥ 2 m, svetla višina mosta nad suhim obrežjem ≥ 2,5 m.
(21) Ob nepredvidenem odprtju jame (jamskega habitata) v času gradnje se obvestijo pristojne institucije, ki jamo
pregledajo in dajo navodila za ustrezno zavarovanje najdbe
ali sanacijo podzemnega habitata. V novo odkritih jamskih
habitatih se zagotovi speleobiološki nadzor. Preprečijo se onesnaženje podzemlja ali spremembe v jamski klimi med gradnjo
in obratovanjem. Ureditvena dela odprtih odsekov novo odkritih
jam se izvedejo tako, da se v jami jamska klima zaradi odprtja
ali zračenja jame ne spremeni.
(22) Sečnja se zaradi zaščite varstveno pomembnih saproksilnih vrst hroščev izvaja le v obdobju med septembrom in
marcem. Posekan les se z območja takoj po poseku odstrani
ali trajno pusti na kraju poseka. Če posekan les ostane na
območju poseka v obdobju razmnoževanja (med aprilom in
avgustom) in po njem, njegova odstranitev ni več dopustna
zaradi zalege varstveno pomembnih hroščev v njem.
(23) Za zmanjšanje vpliva na netopirje se neposredno po
izvedbi poseke gozda na območju namestijo netopirnice. Ko so
znane površine izkrčenega gozda, izvajalec monitoringa predvidi lokacije za postavitev netopirnic. Postavi naj se približno
pet netopirnic na posekan hektar gozda.
(24) Ker so na širšem območju Glinščice in v bližini predvidene trase na območju Črnega Kala evidentirana gnezdišča
velike uharice, se z izvajanjem gradbenih del na območju
Črnega Kala prične po prvi polovici julija, na območju Glinščice pa se čas pričetka del prilagodi ugotovitvam strokovnjaka
ornitologa glede na spremljanje stanja velike uharice.
(25) Pri odrivih zemlje se humusna plast odgrne in odloži
na lokaciji posega, ločeno od ostalega materiala, in se takoj po
končani gradnji uporabi za prekritje.«.
23. člen
V 29. členu se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi do
štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Vsi ukrepi, povezani s sečnjo in spravilom drevja ter
ustvarjanjem novega gozda oziroma njegovo sanacijo, se izvedejo v skladu z varstvenimi režimi in navodili pristojnih institucij.
(8) Obstoječa zarast in gozdna površina pod vsemi načrtovanimi viadukti, obvodna vegetacija in gozdni rob se odstranjujejo le tam, kjer je to nujno potrebno. Na območjih z
izjemno poudarjeno hidrološko funkcijo se dela izvedejo le v
suhem vremenu.
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(9) Pri gradbenih delih na pobočjih se zagotovi ustrezno
odkrivanje površja, da ne pride do talne erozije. Pri izvajanju
posegov in dejavnosti se izvedejo vsi tehnični in drugi ukrepi,
da je neugoden vpliv na rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda čim manjši.
(10) V vseh gozdovih je strogo prepovedano odlaganje
odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.
(11) Na izpostavljenih legah v okolici večjih emisijskih virov (npr. deponij gradbenega materiala) se zagotovi trajni gozd.
(12) Dostopi do gozda po gozdnih vlakah, poteh in stezah
se ne smejo zapirati. Gradnja mora potekati tako, da je omogočeno hkratno nemoteno gospodarjenje z okoliškimi gozdovi.
(13) Po končani gradnji se v celoti sanirajo vse gozdne
površine, prizadete z gradnjo. Vkopi in nasipi ter druge površine vzdolž obravnavanih posegov se zasadijo z grmovno
in drevesno vegetacijo, kjer je to smiselno in potrebno zaradi
večje vpetosti posegov v prostor. Že med gradnjo se začnejo
izvajati gozdnogojitveni ukrepi za utrjevanje novo nastalega
gozdnega roba. Pri sanaciji gozdnega roba in posek ter pri
drugih zasaditvah se uporabi izključno avtohtona drevesna in
grmovna vegetacija. V največji možni meri se upoštevajo vzorci
naravne in kulturne krajine ter okoliška vrstna sestava. Zagotovi se primerna vertikalna zgradba gozdnega roba. Predvidena
zasaditev se izvaja na primerno utrjeni podlagi, zaščiteni pred
erozijo.
(14) Izvaja se preventivno varstvo pred požari. Ob ugotovljeni požarni ogroženosti se od predvidenega posega zagotovi
varnostni odmik zasaditve vegetacije.«.
24. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega oziroma
kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke
raziskave.
(3) Pred začetkom del investitor zagotovi izvedbo morebitnih zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno
obdelavo gradiva ali arhiva najdišča po končanem izkopavanju, ali druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov
predhodnih arheoloških raziskav. Arheološke ostaline, ki so
najdene med izvedbo posegov v prostor, naj, če je le mogoče,
ostanejo, kjer so.
(4) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo možno površino, ki
še omogoča izgradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami
ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve
skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina
ne bo ogrožena.
(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(6) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo glede varstva kulturne dediščine:
– posegi v prostor morajo biti prilagojeni celostnemu
ohranjanju kulturne dediščine in vplivnih območij. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja se upoštevajo vsi varstveni režimi in
usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine.
Upoštevajo se omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na krajinsko
arhitekturno ureditev prostora vzdolž železniške proge in so
navedeni v 26. členu te uredbe;
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– pri izvedbi platoja na km 16 pred portalom predora pod
Črnim Kalom je izvedena brežina severovzhodnega dela vkopa
v dveh ali več terasah. Terase se pogozdijo;
– objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati
tudi med gradnjo. Gradbiščne poti in obvozi ne smejo potekati
čez objekte in območja kulturne dediščine, vanje ne sme posegati niti infrastrukturno omrežje;
– kjer trasa železniške proge poteka prek območja ali
znamenitosti kulturne dediščine, je treba obseg gradbišča omejiti na minimalno potrebno širino trase, prav tako tudi širino
dostopnih cest do portalov predorov (celotna Osapska dolina
in Kraški rob);
– območja deponij je treba predhodno arheološko raziskati. V primeru novo odkrite dediščine mora investitor zaprositi za
izdajo kulturnovarstvenih pogojev. Območje deponije Ankaranska bonifika se izvede v skladu s strokovnimi podlagami za trajno deponijo viškov materiala na lokaciji industrijske cone Srmin
in območju Ankaranske bonifike, ki so priloga temu državnemu
prostorskemu načrtu, ter ob upoštevanju izvedbenih faz.
(7) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.«.
25. člen
V 31. členu se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi do
deveti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Zgradijo se nadomestne dovozne poti na kmetijske
površine, ki jim je nov poseg preprečil dostop do obstoječih
komunikacij.
(8) Gradbeni in drugi material se ne odlaga na kmetijska
zemljišča, ampak na za to določene deponije.
(9) Po izvedbi odkupov zemljišč se na preostalih zemljiščih
po potrebi izvedejo komasacije in takšne zaokrožitve zemljišč,
da je kmetijskim gospodarstvom na obstoječih in zamenjanih
zemljiščih omogočena čim bolj strnjena obdelava zemlje.«.
26. člen
V prvem odstavku 33. člena se v osmi alineji beseda
»Rižane« nadomesti z besedilom »vseh vodotokov« ter za njo
pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove deveta do enajsta
alineja, ki se glasijo:
»– v zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati
materialov, iz katerih bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki
bi onesnažile površinsko vodo, tla, geosfero in posledično
podzemno vodo. Ukrep velja za vnos zemeljskih izkopov in za
umetno pripravljene zemljine;
– vse premostitve vodotokov se izvedejo tako, da mostovi ali prepusti v celoti premostijo struge in da ne povzročajo
lokalnih zožitev v strugi vodotoka. Svetla odprtina pa mora zagotoviti prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino,
ki praviloma ne sme biti manjša kakor 50 cm nad koto gladine
100-letnih visokih voda;
– v času gradnje je strogo prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna
območja. Po končani gradnji se vsi ostanki začasnih deponij
odstranijo.«.
V drugem odstavku se besedilo »na neposrednem vplivnem območju II tira železniške proge Divača–Koper ni podzemnih virov pitne vode, ki bi bili pomembni za obstoječo ali
predvideno vodooskrbo. Trasa II tira železniške proge Divača–Koper pa na odseku med km 13 in km 15 poteka po IV
vodovarstvenem pasu vodnega zajetja Rižana:« nadomesti
z besedilom »trasa II. tira železniške proge Divača–Koper na
odseku med km 13 in km 15 poteka po III. vodovarstvenem
pasu vodnega zajetja Rižana, za katerega se v fazi izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela analiza
tveganja za onesnaževanje:«.
V drugem odstavku se za osmo alinejo pika nadomesti
s podpičjem ter dodajo nove deveta do petnajsta alineja, ki
se glasijo:
»– umetno pripravljene zemljine se ne smejo uporabljati
za zapolnjevanje izkopov pod gladino podzemne vode;
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– v primeru iztekanja goriv in maziv ali drugih nevarnih
snovi se takoj uporabi nevtralizacijsko sredstvo in se onesnaženo zemljino takoj odstrani ter preda pooblaščeni organizaciji
za ravnanje s tovrstnimi odpadki;
– predorske cevi se v največji možni meri izdelajo v
nedrenirani izvedbi. Na območjih kraških kanalov se poleg
neprepustne izvedbe izdelajo še obtoki za podzemno vodo;
– za tretiranje plevela na površinskih delih trase (npr.
železniški nasipi) se smejo predvsem na območju kraških vodonosnikov uporabljati le pesticidi, ki so dovoljeni za rabo na
vodovarstvenih območjih;
– trasa poteka po območju ranljivih vodonosnikov in po
vplivnem območju vodnih virov, zato se v fazi izdelave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela načrt zaščite in
reševanja v primeru ekološke nesreče s predvideno možnostjo
dostopa intervencijskih vozil;
– zagotovi se redno vzdrževanje vseh naprav, napeljave
in opreme, nadzor tesnosti kanalizacijskega sistema, nadzor
tesnosti bazenov oziroma zadrževalnikov in zanesljiv kontrolni
sistem javljanja poškodb na sistemu odvodnje;
– izdela se program postopkov in ukrepov (poslovnik za
ukrepanje v primeru onesnaženja), ki se izvajajo v primeru
nesreče ali nepravilnega delovanja sistema odvodnje (kanalizacija, zadrževalniki).«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Dodatni ukrepi za varstvo tal:
– vsi useki in nasipi na trasi in vse z gradnjo prizadete
površine se utrdijo in protierozijsko zaščitijo;
– posegi v tla, odstranjevanje krovnih plasti in zasipov se
izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine tal;
– pri zaključnih delih in urejanju vkopov ter nasipov se
zaradi stabilizacije na novo oblikovane in poškodovane površine zatravijo;
– za začasne prometne in gradbene površine se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge delovne
površine, ki morajo biti določene pred začetkom izvajanja del.
To velja tudi za začasne deponije materiala, ki nastane pri
izkopu gradbene jame;
– monitoring sestave zemeljskega izkopa glede vsebnosti
nevarnih snovi. Če se ugotovijo vsebnosti snovi, ki presegajo
mejne vrednosti za zemeljski izkop, se pred nadaljevanjem
izkopavanja opredeli drug, s predpisi določen način odstranjevanja oziroma deponiranja zemeljskega izkopa;
– pri gradnji se uporabljajo le materiali, za katere obstajajo
dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje;
– gorivo za gradbene stroje se dovaža sproti in po potrebi.«.
27. člen
V 34. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Monitoring onesnaženosti zraka med rekonstrukcijo
železniške proge obsega nadzor nad izvajanjem omilitvenih
ukrepov na gradbiščih.«.
28. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V času gradnje se upoštevajo splošni omilitveni ukrepi
v skladu s poročilom o vplivih na okolje. Za objekte v bližini
transportnih poti in gradbiščnih platojev se v času gradnje
zagotovi naslednje ukrepe pasivne zaščite ali začasne protihrupne ograje:
– pasivna zaščita objektov Lokev 230, Lokev 235 in Gabrovica 35,
– začasna protihrupna ograja ob transportni poti T2b za
zaščito objekta Gabrovica 35,
– začasna protihrupna ograja ob gradbiščnem platoju
južnega portala predora T8 za zaščito objektov v Dekanih.
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(2) Za objekte Dekani 26a, Dekani 24 in Cesta na Rižano
32, Pobegi se preveri potreba po izvedbi pasivne zaščite.
(3) Monitoring hrupa med gradnjo in obratovanjem se
izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo področje ocenjevanja in
urejanja hrupa v okolju ter prvo ocenjevanje in obratovalni
monitoring za vire hrupa. Lokacije za izvedbo monitoringa se v
skladu s poročilom o vplivih na okolje določijo v načrtu monitoringa. Če se ugotovi preseganje dovoljenih ravni hrupa, je treba
zagotoviti dodatne ukrepe zaščite pred hrupom.«.
29. člen
V 36. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti do
šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Za varno in učinkovito intervencijo v predorih mora
investitor do začetka uporabe objekta zagotoviti dve novi dvopotni gasilski vozili in ju pred pričetkom obratovanja predati
v uporabo pristojnim gasilskim enotam ter zagotoviti stalno
pripravljenost povečanega števila gasilcev v pristojnih gasilskih
enotah.
(5) Financiranje dodatno zaposlenih ustrezno usposobljenih gasilcev za vse delovne izmene gasilske enote, tehnične
značilnosti dvopotnih gasilskih vozil, tehnične značilnosti opreme teh vozil ter zahteve za komunikacijske sisteme za gasilce
in druge reševalne enote v predorih se določi v tripartitnem
sporazumu, ki ga mora investitor pred pričetkom gradnje objekta skleniti s pristojnimi gasilskimi enotami ter ministrstvom,
pristojnim za zaščito in reševanje.
(6) Pred začetkom uporabe predorov mora investitor vozni režim avtovlakov in tovornih vlakov, ki prevažajo večje
količine nevarnih snovi, uskladiti z zahtevami iz študij požarne
varnosti, ki so sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo
predorov.«.
30. člen
V 38. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Kot rezervna lokacija za odlaganje odvečnega materiala se dopusti tudi možnost odlaganja v kamnolomih. Pred
začetkom odlaganja se izdela ustrezna projektna dokumentacija in pridobijo vsa potrebna dovoljenja.«.
31. člen
V šestem odstavku 41. člena se črtata šesta in sedma
alineja, dosedanji osma in deveta alineja pa postaneta šesta
in sedma alineja.
V dosedanji deseti alineji, ki postane osma alineja, se besedilo »treh lokacijah« nadomesti z besedilom »celotni progi«.
32. člen
Za 41. členom se dodata nova 41.a in 41.b člen, ki se
glasita:
»41.a člen
(naravovarstveni monitoring)
(1) Najmanj deset dni pred začetkom del se o tem obvesti
pristojna območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN).
(2) Spremljanje stanja med gradnjo:
– biotska raznovrstnost, zavarovana območja, naravne
vrednote: stalni monitoring na območju gradbišč v času pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del izvaja pristojna območna
enota ZRSVN;
– habitatni tipi: monitoring na območju gradbišč v času
pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del mesečno izvaja strokovnjak biolog;
– ptice (poudarek na kvalifikacijskih vrstah): monitoring
na območju doline Glinščice v času pripravljalnih, zemeljskih in
gradbenih del mesečno izvaja strokovnjak ornitolog;
– netopirji: monitoring na območju doline Glinščice v
času gradbenih del tedensko izvaja usposobljen strokovnjak
z referencami;
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– ribe in raki: monitoring v vodotokih Glinščica in Škofijski
potok v času intenzivnih gradbenih del tedensko izvaja usposobljen strokovnjak z referencami;
– vodni organizmi in obvodna vegetacija: monitoring na
območju vodotokov Glinščica in Škofijski potok v času intenzivnih gradbenih del mesečno izvaja usposobljen strokovnjak
z referencami;
– biotska raznovrstnost v vodotokih: monitoring v vodotokih Glinščica in Škofijski potok v času intenzivnih gradbenih del
mesečno izvaja usposobljen strokovnjak z referencami;
– dvoživke: monitoring na območju Glinščice v času gradbenih del izvaja usposobljen strokovnjak z referencami;
– kvaliteta vode: monitoring v Glinščici in pritokih nizvodno
od gradbišča v času intenzivnih gradbenih del mesečno izvaja
usposobljen strokovnjak z referencami;
– naravne vrednote: stalni nadzor v času pripravljalnih,
zemeljskih in gradbenih del na območju naravnih vrednot, kjer
poteka gradnja, izvajajo raziskovalne institucije z ustreznimi
referencami;
– če se med pripravljalnimi, zemeljskimi in gradbenimi
deli odkrije del narave (geološkega naravnega pojava, jame
ali njenega dela, ipd.), ki bi lahko ustrezal merilom za določitev
naravne vrednote, je treba najdbo fizično zavarovati in o njej
takoj obvestiti izvajalca geološkega ali speleološkega nadzora.
(3) Spremljanje stanja med obratovanjem:
– veliki sesalci: monitoring tri leta dvakrat letno po celotni
dolžini železniške proge, kjer trasa poteka po površju, izvaja
usposobljen strokovnjak z referencami;
– ptice (poudarek na kvalifikacijskih vrstah): monitoring tri
leta mesečno izvaja strokovnjak ornitolog na območju doline
Glinščice;
– ribe in raki: monitoring v vodotokih Glinščica in Škofijski
potok izvaja usposobljen strokovnjak z referencami;
– evidentirane naravne vrednote: nadzor tri leta dvakrat
letno izvaja strokovnjak z referencami na območju naravnih
vrednot, v katere plan fizično poseže.
41.b člen
(miniranje in razstreljevanje v predorih)
(1) Zaradi majhne višine nadkritja nad predori se na
navedenih odsekih proge izvaja miniranje in razstreljevanje z
naslednjimi omejitvami:
– med severnim portalom predora T1 in km 3+500 in
– med severnim portalom predora T8 in km 23+400.
(2) Zaradi majhne višine nadkritja miniranje in razstreljevanje ni dovoljeno na naslednjih odsekih proge:
– med km 17+250 in km 18+150 in
– med km 25+400 in južnim portalom predora T8.
(3) V času odstrela v kamnolomu Černotiče (Bradolini)
se prekine dela pri gradnji predorov med km 12+200 in južnim
portalom predora T2 (vplivno območje kamnoloma). Izvajalec
se pred pričetkom del pri gradnji predorov s koncesionarjem
kamnoloma dogovori o načinu obveščanja o predvidenem izvajanju odstrela.
(4) Na območjih z nadkritjem manj kot 30 m se izvaja
monitoring objektov skladno z zakonodajo.
(5) V času gradnje predorskih cevi med km 25+400 in
južnim portalom predora T8 se izvaja monitoring predora Dekani in regionalne ceste Divača–Koper. Regionalno cesto se
začasno zaščiti pred vplivi izkopa predorov ter začasno omeji
promet.«.
33. člen
Na koncu tretjega odstavka 42. člena se doda besedilo,
ki se glasi:
»Začasna gradbiščna pot na območju Glinščice se po
končani gradnji odstrani in rekultivira v skladu z 11. členom
uredbe.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Dostopne oziroma transportne poti ne smejo prečkati
objektov in območij kulturne dediščine.
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(5) Na celotnem gradbišču naj bo vedno na razpolago
zadostna količina absorpcijskih sredstev. V primeru razlitja
nevarnih snovi jih je potrebno nemudoma uporabiti in s tem
preprečiti pronicanje v tla.
(6) Gradbeni stroji in druga vozila morajo biti tehnično
brezhibni, da ne bi prišlo do izlitja goriva ali olja. V primeru
razlitja nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije se lokacijo
takoj sanira. Nevarne odpadke se oddaja pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno
evidentirano.
(7) Zagotovi se redno čiščenje strojev zaradi preprečevanja širjenja tujerodnih invazivnih vrst, še predvsem na območju
Glinščice.«.
34. člen
V 43. členu se v trinajsti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– investitor mora po potrebi zagotoviti nadomestila prizadetim kmetijskim gospodarstvom, vključno z izpadom dohodka
in finančnih vzpodbud.«.
35. člen
Tretji odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
tudi druga križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi
ureditvami, načrtovanimi s tem državnim lokacijskim načrtom,
ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugi ali drugačni rešitvi
križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami
mora investitor gospodarske infrastrukture predhodno pridobiti
soglasje investitorja prostorske ureditve, v kolikor ta še ni zgrajena, oziroma po končani gradnji soglasje njenega upravljavca.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti
odstavek, ki se glasita:
»(8) Na območju državnega lokacijskega načrta je pri
urejanju prehodov oziroma prečkanj cestne z železniško infrastrukturo dopustna izvedba dodatnih izvennivojskih križanj cest
ter prehodov za pešce in kolesarje.
(9) Na območju državnega lokacijskega načrta se pri urejanju prečkanj železniške infrastrukture z vodami in objekti vodne infrastrukture lahko izvede dodatne premostitvene objekte,
mostne konstrukcije ali mostove, na osnovi predhodno pridobljenega soglasja pristojne službe za upravljanje z vodami.«.
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36. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(gradnja na območju državnega lokacijskega načrta)
(1) Na območju državnega lokacijskega načrta je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov
skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo in vzdrževanje železniške
infrastrukture:
– cestni objekti,
– elektroenergetski objekti,
– telekomunikacijski objekti,
– infrastrukturni objekti,
– objekti spodnjega ustroja, zgornjega ustroja, signalnovarnostne naprave, telekomunikacijske naprave.
(2) Na območju državnega lokacijskega načrta se lahko
izvajajo vsa vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi,
ki urejajo železniško infrastrukturo.«.
37. člen
V 50. členu se črta petnajsta alineja.
Dosedanja šestnajsta do štiriindvajseta alineja postanejo
petnajsta do triindvajseta alineja.
KONČNA DOLOČBA
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-28/2014
Ljubljana, dne 30. julija 2014
EVA 2012-2430-0237
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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2610.

Popravek Odloka o določitvi števila članov
sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot
za volitve članov v svete krajevnih skupnosti
Občine Lendava

Popravek
V Odloku o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volite članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava (Uradni list RS, št. 82/06) se besedilo
za 1. in 2. volilno enoto 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. volilna enota obsega območje naselja Lendavske
gorice, in sicer:
h. št.. 1/a, 1/b, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4, 5, 5/a, 5/b, 6, 6/a,
7, 8, 9, 10, 10/a, 11, 12, 13, 13/a, 14, 14/a, 15, 15/a, 15/b,
15/c, 18, 18/a, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 29/a, 29b, 30, 30a,
31, 34, 36, 37, 38, 38/a, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47/a,
50, 55, 60/a, 60b, 65, 69, 70, 71,74, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86,
87, 87a, 89, 88, 90, 91/a, 91b, 94, 95, 95/a, 95/b, 95/c, 95d,
96, 97, 99, 98, 100, 102, 102a, 103, 103/a, 108, 112, 113,
113/a 113/b, 115/a, 116, 118, 119, 119/a, 120, 120/a, 120/b,
120/c, 120/d, 120/e, 120/f, 120/g, 121, 122, 122/a, 124, 127,
129, 131, 132, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 160,
160a, 161, 162, 163, 163a, 165, 179, 180, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 207/a, 210, 212, 212/a, 215, 217, 218, 219/a,
219/b, 221, 223, 228, 230, 233, 234, 234a, 235, 236, 237, 238,
238/a, 239, 239/a, 239/b, 240, 241, 241/a, 241/b, 241/c, 242,
243, 244, 248, 250/a, 251, 252, 254/a, 257, 262, 263, 267b,
279/a, 280, 281, 281/a, 286, 287, 291, 298, 302, 307, 308/a,
308c, 312, 313, 314, 317, 318a, 319, 320, 321, 321/a, 321/b,
322/a, 322/b, 322/c, 322/d, 323, 323/a, 323b, 324/a, 324/b,
325, 325/a, 325/b, 325/c, 325/d, 325/e, 325/f, 326/a, 327, 332,
335, 338, 344, 346, 350, 350/a, 354, 355/a, 361, 364, 368, 376,
378, 383, 384, 386, 388, 392, 393, 393a, 394, 395, 396, 400,
400/a, 402, 403, 404, 404a, 405, 405a, 407, 408, 409, 409/a,
410, 412/a, 412/b, 412/c, 414, 416, 416a.
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendavske
gorice, in sicer:
h. št. 418, 418/a, 422, 423, 426/a, 426/b, 427, 427/a,
427/b, 428, 428/a, 428/b, 428c, 429/a, 429/b, 429/c, 429/d,
429/e, 429/f, 429/g, 429/h, 431, 431/a, 431/b, 431/c, 432, 432a,
439, 439/a, 440, 440/a, 441, 441/a, 441/b, 442, 442/a, 442/b,
442/c, 443, 445, 446, 446/a, 446/b, 447, 448, 449, 450, 451,
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452, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 463, 467, 469, 470, 471,
472, 479, 482, 488, 489, 490, 491, 494a, 495, 495/a, 497, 499,
499/a, 499/b, 500, 520, 524, 528/a, 529, 536, 544, 547, 550,
551, 551/a, 553/a, 554, 557, 559, 559/a, 559/b, 562, 563, 564,
565, 568, 568a, 568b, 569, 569a, 569b, 570, 570a, 572, 576,
580, 582, 586, 588, 594, 596, 598, 598a, 600, 600/a, 600/b,
600/c, 600d, 600g, 601, 602, 603, 605, 606, 606/a, 606b, 606c,
607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 613/a, 614, 614/a, 616, 618,
620, 620/a, 621, 621/a, 622, 625, 624, 627, 631, 633, 634,
634a, 635, 635/a, 635/b, 636, 637, 637/a, 638, 638/a, 639, 643.
Voli se dva člana sveta.«
V istem odloku se besedilo za 1., 2. in 3. volilno enoto
14. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. volilna enota obsega območje naselja Lendava,
in sicer:
Kranjčeva ulica (št. 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 51/a, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
72, 74, 76 in 78), Tomšičeva ulica, Panonsko naselje, Rudarska
ulica, Ulica pod hribom.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območja naselja Lendava, in
sicer:
Gregorčičeva ulica, Kajuhova ulica, Ulica Sv. Štefana
(št. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 6, 13, 15, 8, 17, 10, 19, 14, 21, 23, 7),
Glavna ulica (št. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 in vse številke od
60 do 140), Ulica Kálmána Patakyja, Prešernova ulica, Spodnja
ulica, Ulica Lajcsija Pandurja, Župančičeva ulica (št. 6, 5, 6A,
6B, 6C, 6D, 6E, 6F), Slomškovo naselje, Cankarjeva ulica,
Ulica Vladimirja Nazorja.
Voli se tri člane sveta.
3. volilna enota obsega območja naselja Lendava, in
sicer:
Ulica Sv. Štefana (št. 18, 20, 22, 24, 26, 25, 27, 29, 31,
41, 39, 35, 33), Cerkveni trg št. 2, Kranjčeva ulica (od št. 1 do
št. 44), Glavna ulica (št.1, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 3,
16A, 20), Mlinska ulica, Župančičeva ulica (št. 9, 13), Trg Ljudske pravice, Ulica Heroja Mohorja, Kidričeva ulica, Kolodvorska
ulica, Industrijska ulica.«
Voli se tri člane sveta.
Št. 041-0002/2006-šd
Lendava, dne 22. julija 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
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VSEBINA
2554.
2555.
2556.
2557.
2558.
2559.
2560.

2607.

2608.
2609.
2561.
2562.
2563.

2564.
2565.
2566.

2567.

2568.

2569.
2570.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki
Egipt
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski
kraljevini Jordaniji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

2573.
6615
6615

2572.

2575.

6616

2576.
2577.

6616

2578.

6616

2579.
2580.

6616
6616

2581.

VLADA

Uredba o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in
izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014
Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v
javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške
proge na odseku Divača–Koper
Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Bitoli
Odločba o imenovanju mag. Lučke Seibert
za državno pravobranilko na sedežu Državnega
pravobranilstva v Ljubljani
Odločba o imenovanju Mojce Modic Zule za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani

2582.
6718

2583.

6719
6731

2584.

6617
2585.
6617
6617

2586.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o nacionalnih
etalonih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
metodologiji za določanje nadomestil za služnosti
na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike
Slovenije
Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo

6617

2588.
6618
6619

BANKA SLOVENIJE

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

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o gibanju plač za maj 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2014

2589.
2590.
2591.

6619
2592.
6620
6620

BELTINCI

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
načrta za stanovanjsko naselje »Za Ogradi« v Beltincih
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila
staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

2587.

6618

OBČINE
2571.

2574.

6621

6622

2593.

ČRNOMELJ

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe
na primarni ravni v Občini Črnomelj
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti
za območje Občine Črnomelj
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj
Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa
Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6622
6634
6635
6637
6642
6643
6645
6645

KOBILJE

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev
župana in članov Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bodo 5. oktobra 2014

6645

LJUBLJANA

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana
Odlok o določitvi imen in potekov ulic, parka,
spremembe poteka ulice, imena kolesarski stezi ter o dopolnitvah seznama mostov in brvi v
naselju Ljubljana na območju Mestne občine
Ljubljana
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno
avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo
Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27
Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska
cesta in CT 29 Križišče Drama
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo na območju zazidalnega načrta za dele
območij urejanja CO1/27 Šumi, CT 10 Slovenska
cesta, CT11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče
Drama
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

6645

6654

6654

6655

6657
6662

NOVO MESTO

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih
Birčna vas, Stranska vas in Poganci«
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
kanalizacijo v naselju Lešnica
Odlok o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto
Odredba o ureditvi prometa na občinski cesti JP
799314, Ragovska ulica
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3)

SLOVENSKE KONJICE

2594.
2595.
2596.
2597.
2598.
2599.

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

2600.

Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Šalovci

ŠALOVCI

6673
6674
6677
6678
6685
6686
6687
6688
6688
6688
6688
6689
6689

Stran

6742 /

Št.

59 / 1. 8. 2014
2601.

2602.
2604.
2605.
2606.

2603.

2610.

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOFLJICA

Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za
funkcionalno enoto F24

6690

ŠMARJE PRI JELŠAH

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojna agencija Sotla
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju
Lorgerjeve domačije
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1,
Š6 Z3)

6691
6707
6713

6717

ŠTORE

Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore

6692

POPRAVKI

Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta
krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

6740

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 59/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1765
1778
1779
1785
1786
1787
1787
1787
1789
1789
1789
1789
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