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DRŽAVNI ZBOR
2175. Odlok o razpisu volitev predsednika republike

Na podlagi petega odstavka 103. člena Ustave Republike 
Slovenije in prvega odstavka 5. člena Zakona o volitvah pred-
sednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba 
Ustavnega sodišča) izdajam

O D L O K
o razpisu volitev predsednika republike

I
Razpisujem volitve predsednika republike.

II
Volitve predsednika republike bodo v nedeljo, 22. 10. 

2017.

III
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna 

opravila, se šteje 21. 8. 2017.

IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Državna volilna komisija.

Št. 004-03/17-5/3
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Državnega zbora

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2176. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni 
republiki Nemčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Zvezni republiki Nemčiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji postavim mag. Franca 
Buta.

Št. 501-03-14/2017-2
Ljubljana, dne 7. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov 
med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem prejme

dr. IVAN REBERNIK

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-25/2017-2
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2178. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prispevek k plemenitenju slovenskega kulturnega pro-
stora z vrhunskimi glasbenimi doživetji prejme ruski dirigent in 
umetniški direktor Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga

VALERIJ GERGIJEV

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-4/2017-3
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2179. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi 
mladih prejme priljubljeni slovenski mladinski pisatelj in anga-
žirani kulturni delavec

SLAVKO PREGL

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-26/2017-2
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2180. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva 
na Slovenskem prejme

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 
– ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, 

BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-11/2017-3
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 11. 8. 2017 / Stran 6263 

2181. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prispevek k razvoju računalniških komunikacij, interne-
ta in internetnih storitev prejme

dr. BORKA DŽONOVA JERMAN BLAŽIČ

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-38/2016-9
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemne dosežke pri uvajanju novih metod onkološke-
ga zdravljenja prejme

JOSIPINA ANA ČERVEK

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-5/2017-3
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2183. Uredba o spremembi Uredbe o postopku 

in natančnejših pogojih za izbiro centrov 
za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega 
ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne 
izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi 
minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov 
ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih 
lesnih sortimentov

Na podlagi četrtega odstavka 29.a člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših 

pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma 
predelavo lesa, okuženega ali z insekti 

napadenega, ki je predmet upravne izvršbe 
odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne 

cene gozdnih lesnih sortimentov  
ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih 

lesnih sortimentov

1. člen
V Uredbi o postopku in natančnejših pogojih za izbiro cen-

trov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti 
napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni 
sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov 
ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov 
(Uradni list RS, št. 15/17) se priloga nadomesti z novo prilogo, 
ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-26/2017/3
Ljubljana, dne 10. avgusta 2017
EVA 2017-2330-0054

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec l.r.
Podpredsednik
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Priloga: 

»Priloga 

Minimalne odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (franko kamionska cesta) za leto 
2017 
 
Drevesna 

vrsta Kakovostni razred  Okrajšava Enota 
mere 

Minimalna cena 
(EUR/enoto) 

Smreka B HŽI B m3 b. s. 85 

Smreka C HŽI C m3 b. s. 70 

Smreka D1 HŽI D1 m3 b. s. 52 

Smreka D2 HŽI D2 m3 b. s. 45 

Smreka Brusni les iglavcev BLI m3 b. s. 40 

Smreka Les za celulozo iglavcev – 
povprečno CLI m3 s s. 23 

Smreka Les za celulozo iglavcev prve 
kakovosti CLI 1 m3 s s. 28 

Smreka Les za celulozo iglavcev druge 
kakovosti CLI 2 m3 s s. 15 

Jelka B HŽI B m3 b. s. 73 

Jelka C HŽI C m3 b. s. 62 

Jelka D1 HŽI D1 m3 b. s. 50 

Jelka D2 HŽI D2 m3 b. s. 45 

Jelka Brusni les iglavcev BLI m3 b. s. 40 

Jelka Les za celulozo iglavcev – 
povprečno CLI m3 s s. 23 

Jelka Les za celulozo iglavcev prve 
kakovosti CLI 1 m3 s s. 28 

Jelka Les za celulozo iglavcev druge 
kakovosti CLI 2 m3 s s. 15 

Rdeči bor B HŽI B m3 b. s. 65 

Rdeči bor C HŽI C m3 b. s. 50 

Rdeči bor D1/D2 HŽI D1/D2 m3 b. s. 40 

Rdeči bor Les za celulozo iglavcev – 
povprečno CLI m3 s s. 20 

Črni bor B HŽI B m3 b. s. 60 

Črni bor C HŽI C m3 b. s. 45 

Črni bor D1/D2 HŽI D1/D2 m3 b. s. 35 

Črni bor Les za celulozo iglavcev – 
povprečno CLI m3 s s. 20 

Iglavci Manipulacijski les iglavcev MLI m3 s s. 10 
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Drevesna 
vrsta Kakovostni razred  Okrajšava Enota mere Minimalna cena 

(EUR/enoto) 
Bukev B HŽLb B m3 b. s. 60 

Bukev C HŽLb C m3 b. s. 50 

Bukev D HŽLb D m3 b. s. 45 

Bukev Les za plošče listavcev – 
bukev LPLb m3 s s. 35 

Graden B HŽLh B m3 b. s. 110 

Graden C HŽLh C m3 b. s. 75 

Graden D HŽLh D m3 b. s. 45 

Graden Les za plošče listavcev – 
trdi listavci LPLt m3 s s. 30 

Kostanj B HŽL B m3 b. s. 65 

Kostanj C HŽL C m3 b. s. 40 

Kostanj Taninski les listavcev – 
kostanj TLLk m3 s s. 25 

 
 

Kakovostni razred in dodatna opredelitev 
glede na stadij razvrednotenja zaradi 

podlubnikov in gliv modrivk 
Okrajšava Enota 

mere 
Minimalna cena 

(EUR/enoto) 

C – začetna faza napada podlubnikov, zdrav in 
svež les, beljava z normalno vlažnostjo, brez 
obarvanosti 

HŽI C m3 b. s. 70 

D1 – mestoma odpadla skorja, majhna do 
srednja obarvanost oboda z modrivkami, 
minimalna razpokanost po obodu 

HŽI D1 m3 b. s. 52 

D2 – odpadla skorja, obarvanost oboda z 
modrivkami, večja razpokanost po obodu HŽI D2 m3 b. s. 45 

Les za celulozo iglavcev – povprečno CLI m3 s s. 23 
a) Les za celulozo iglavcev prve kakovosti: 

ravni in polnolesni sortimenti, svež do 
zmerno osušen les (W ≥ 25 %), majhna 
obarvanost oboda z modrivkami  

CLI 1 m3 s s. 28 

b) Les za celulozo iglavcev druge 
kakovosti: slaba kakovost, suh les CLI 2 m3 s s. 15 

Opombe: 
–  Kakovostne zahteve za posamezne sortimente izhajajo iz predpisa, ki ureja merjenje in 

razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov 
–  Oznake B, C, D1 in D2 so kakovostni razredi hlodov za proizvodnjo žaganega lesa 
–  m3 b. s. – kubični meter okroglega lesa brez skorje  
–  m3 s s. – kubični meter okroglega lesa s skorjo 

«.  
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2184. Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov 
in programov, pogojih in merilih za izbor 
projektov in programov ter postopku sklepanja 
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora 
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o javnih 
agencijah (Uradni list RS, št. 52/20, 51/04 – EZ-A in 33/11 
– ZEKom-C), 11., 14. in 16. člena Zakona o Slovenskem 
filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US in 63/16), 
osme alineje prvega odstavka 15. člena in pete alineje tre-
tjega odstavka 24. člena Sklepa o preoblikovanju Filmske-
ga sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski 
filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 92/10, 20/11 in 6/16) je direktor Slovenskega filmske-
ga centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi 
soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije, danega na 12. redni seji, dne 3. 2. 2017, 
16. redni seji, dne 18. 4. 2017 in 17. redni seji dne 2. 6. 2017, 
sprejel naslednji

P R A V I L N I K
o izvedbi postopka izbire projektov  

in programov, pogojih in merilih za izbor 
projektov in programov ter postopku sklepanja 

pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora  
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega 

centra, javne agencije Republike Slovenije

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se določijo:
– postopki izbire projektov in programov, prijavljenih na 

javne pozive in javne razpise s področja filmskih in avdiovizu-
alnih dejavnosti Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija);

– pogoji in merila za izbor projektov in programov na jav-
nih pozivih in javnih razpisih iz prve alineje tega člena;

– postopek sklepanja pogodb, vsebina pogodb in način 
nadzora nad izvajanjem pogodb.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »celovečerni (dolgometražni) film« je film, katerega 

trajanje presega 70 minut;
2. »srednjemetražni film« je film, ki traja 45–70 minut;
3. »kratkometražni film« je film, krajši od 45 minut;
4. »celovečerni prvenec« je prvi celovečerni film, ki ga 

posname režiser, ki je režiral že vsaj eno avdiovizualno delo;
5. »razvoj scenarija« so vse scenaristične in dramaturške 

aktivnosti, ki se nanašajo na dodelavo strukture, zapleta, karak-
terizacije likov in vseh drugih elementov scenarija;

6. »razvoj filmskega projekta« je faza v produkciji filma, 
ki zajema vse dejavnosti, s katerimi producent razvija scenarij, 
pridobiva koproducente, sestavlja ekipo ter izvaja vse druge 
produkcijske aktivnosti do uvrstitve filma v enega od programov 
realizacije filma iz 3. člena tega pravilnika;

7. »priprave na snemanje filma« so faza v produkciji fil-
ma, ki obsega produkcijske aktivnosti do uvrstitve filma v eno 

od slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 3. člena 
tega pravilnika;

8. »snemanje filma« je faza v produkciji filma, ki obsega 
čas od prvega do zadnjega snemalnega dne;

9. »postprodukcija filma« je zaključna faza v produkciji 
filma, ki obsega vse produkcijske aktivnosti od zaključka sne-
manja filma do dokončanja filmske kopije, ki omogoča kinema-
tografsko prikazovanje;

10. »realizacija projekta« je proces, ki zajema priprave na 
snemanje, snemanje, postprodukcijo, promocijo ter distribucijo 
filma v Republiki Sloveniji;

11. »promocija« zajema vse aktivnosti, s katerimi se ob-
vešča javnost o posameznem filmu, financiranem programu 
ali nacionalnem filmskem programu. Promocija posameznega 
filma se praviloma začne v fazi priprav na snemanje in traja do 
konca komercialne in festivalske eksploatacije filma;

12. »distribucija filma« pomeni storitev posredovanja v 
pomenu nudenja tehničnih, promocijskih uslug in trženja, ki ga 
izvaja distributer ter nastaja med producentom in prikazoval-
cem oziroma nosilcem eksploatacije filma (kinematografsko 
podjetje, TV podjetje, videoteke ipd.) na način, da se izvirnik 
ali reproducirani primerki, avdiovizualna dela dajo v promet s 
prodajo ali z drugačno obliko prenosa lastninske pravice, na-
dalje pravico dajanja v najem ter pravico javnega prikazovanja 
na vseh znanih nosilcih slike in zvoka;

13. »načrt promocije, distribucije in strategija za dosego 
ciljnega občinstva za film v Republiki Sloveniji«: opredelitev cilj-
nega občinstva za film ter vsebinski, terminski in finančni načrt 
aktivnosti, ki določajo, na katerih nosilcih, v kakšnem obsegu 
in s kakšnimi tržnimi in promocijskimi aktivnostmi bo film javno 
predvajan v Republiki Sloveniji;

14. »javno prikazovanje« je vsako javno predvajanje filma 
gledalcem ne glede na nosilec zvoka in slike, s katerega se 
film predvaja;

15. »manjšinski koprodukcijski projekt« je realizacija 
filmskega projekta, v katerem znaša slovenski delež najmanj 
10 odstotkov in največ 49 odstotkov stroškov celotne produk-
cije filma ter izhaja iz prijave, da bodo pri realizaciji filmskega 
projekta sodelovali slovenski soavtorji, avtorji prispevkov ozi-
roma izvajalci;

16. »sinopsis« je besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in 
njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njiho-
ve ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani;

17. »osnutek scenarija (treatment)« je razširjena obli-
ka sinopsisa in vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase 
splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega do petnajst 
tipkanih strani;

18. »scenarij« je oštevilčeno zaporedje podrobno opisa-
nih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, 
podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor 
dogaja, ter vse druge vsebinske podatke;

19. »režijska vizija/koncept« je razlaga režiserjevega vi-
denja nastajajočega filma. Obsega do pet tipkanih strani;

20. »zgodboris (storyboard)« je zaporedje risb, slik ali 
fotografij, ki izrisuje nastopajoče in njihova dejanja v posame-
znem prizoru ali celotnem filmu;

21. »izdelava digitalnega kinematografskega paketa« je 
priprava digitalnega zapisa zvoka in slike za javno kinemato-
grafsko predvajanje v minimalni resoluciji 2k in hitrosti predva-
janja 24 fps.;

22. »povečava« je povečanje filmske slike s 16 mm ali 
super 16 mm filmskega traku na 35 mm, izdelava 35 mm 
standardne zvočne kopije filma in/ali izdelava digitalnega kine-
matografskega paketa;

23. »transfer« je prenos slike z digitalnega nosilca na 
35 mm filmski trak, izdelava 35 mm standardne zvočne kopije 
filma in/ali izdelava digitalnega kinematografskega paketa;

24. »kulturnovzgojni filmski projekt/program« je pro-
jekt/program izobraževanja na področju filmske kulture;

25. »predračun« je ovrednotenje vseh stroškov projekta 
oziroma programa;
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26. »finančni načrt« je prikaz virov financiranja projekta 
oziroma programa;

27. »dokazila o zaprtju finančne konstrukcije projekta 
oziroma programa« so vse verodostojne listine (pred/pogodbe 
s financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, z 
donatorji in s sponzorji; izjava o vložku producenta itn.), iz ka-
terih je razvidno, v kolikšnem obsegu so v skladu s finančnim 
načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva;

28. »terminski načrt« je časovno natančno opredeljen 
opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki 
zagotavljajo celovito izvedbo projekta oziroma programa;

29. »paritetna sredstva« so sredstva, ki so prijavitelju 
projekta na javni razpis za razvoj projekta odobrena največ do 
zneska, kot so mu jih odobrili evropski skladi oziroma programi;

30. »slovenski avdiovizualni projekt« je slovensko avdi-
ovizualno delo, kot ga opredeljuje uredba, ki ureja slovenska 
avdiovizualna dela;

31. »slovenski filmski projekt« je projekt, pri katerem ima 
večinski producentski delež slovenski producent ali je pretežno 
posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v 
madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski 
ali italijanski avtonomni narodni skupnosti na območju Repu-
blike Slovenije, ter manjšinske koprodukcije, ki jih sofinancira 
Agencija.

2. SOFINANCIRANJE FILMSKE  
IN AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI

3. člen
(filmske in avdiovizualne dejavnosti)

(1) Agencija sofinancira projekte in programe s področja 
filmskih in avdiovizualnih dejavnosti prek javnih razpisov (v 
nadaljnjem besedilu: razpis). Ko je skladno z zakonom, ki 
ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo mogoče jasno 
vnaprej določiti kriterije in zahteve, ki jih mora izpolnjevati javni 
kulturni program, sofinancira projekte in programe prek javnega 
poziva (v nadaljnjem besedilu: poziv).

(2) Agencija sofinancira naslednje projekte in programe s 
področja filmske in avdiovizualne dejavnosti:

1. razvoj scenarija;
2. razvoj filmskega projekta;
3. realizacija igranih, dokumentarnih in animiranih filmskih 

projektov;
4. realizacija manjšinskih koprodukcijskih projektov;
5. realizacija projektov celovečernih prvencev;
6. realizacija študijskih filmov in študijskih televizijskih del;
7. realizacija avdiovizualnih projektov;
8. digitalizacija kinematografskega predvajanja;
9. filmski festivali;
10. kulturnovzgojni filmski programi;
11. kulturnovzgojni filmski projekti;
12. programi organizirane filmske stroke;
13. izobraževanje in usposabljanje soavtorjev, avtorjev 

prispevkov, producentov, izvajalcev s filmskega oziroma z av-
diovizualnega področja in drugih strokovnjakov s področja dela 
Agencije;

14. promocija slovenskih filmov v tujini.
(3) Agencija sofinancira filmske in avdiovizualne dejav-

nosti iz 10., 13. in 14. točke prejšnjega odstavka prek poziva, 
ostale dejavnosti iz prejšnjega odstavka sofinancira preko raz-
pisa.

(4) Podrobnejši pogoji sofinanciranja se lahko določijo z 
besedilom razpisa ali poziva.

(5) Z besedilom razpisa ali poziva so lahko določeni 
prednostni vsebinski cilji za izbor projektov in programov ter 
največje število sofinanciranih projektov ali programov, prija-
vljenih na posamezni razpis ali poziv.

(6) Projekti in programi, prijavljeni na razpise in pozive 
slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, navedenih v 

tem členu, se sofinancirajo na podlagi veljavne sheme državne 
pomoči »Spodbujanje filmske produkcije« (v nadaljnjem be-
sedilu: shema državne pomoči), »Sofinanciranje projektov za 
avdiovizualne medije« (v nadaljnjem besedilu: shema državne 
pomoči AV) oziroma druge veljavne sheme državnih pomoči 
oziroma sheme de minimis, kar se navede v besedilu posame-
znega razpisa in poziva.

4. člen
(omejitve sodelovanja na razpisu in pozivu)

(1) Na razpisu in pozivu Agencije ne morejo biti so-
financirane fizične ter pravne osebe in z njimi povezane 
osebe, opredeljene v 4. členu Zakona o Slovenskem film-
skem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US in 63/16; v 
nadaljnjem besedilu: ZSFCJA), ki ob prijavi na razpis nimajo 
poravnanih vseh zapadlih finančnih in ostalih obveznosti do 
Agencije.

(2) Na razpisu in pozivu za sredstva Agencije ne morejo 
sodelovati osebe s projekti, namenjenimi marketingu in eko-
nomski propagandi.

(3) Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva s po-
dročja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slo-
venija, ne sme s sredstvi Agencije kriti istih stroškov, kot jih je 
kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem razpisu ali pozivu s 
področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika 
Slovenija.

(4) Agencija ne obravnava prijavljenih projektov ali pro-
gramov prijavitelja, če projekt ali program ne izpolnjuje pogojev 
sofinanciranja po veljavni shemi državne pomoči, shemi držav-
ne pomoči AV ali veljavni shemi de minimis.

5. člen
(ponovna prijava istega projekta na razpis)

(1) Ob drugi in vsaki naslednji prijavi istega projekta na 
razpis za sofinanciranje filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 
3. člena tega pravilnika, na katerega je že bil prijavljen, mora 
prijavitelj pisno obrazložiti in utemeljiti razloge za ponovno 
prijavo.

(2) Projekt, ki ga je Agencija že sofinancirala v enem od 
področij filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 3. člena tega 
pravilnika, ne more biti ponovno sofinanciran z istega področja 
iste filmske oziroma avdiovizualne dejavnosti.

6. člen
(razpisna vrednost sofinanciranja)

Z besedilom posameznega razpisa ali poziva se določita 
okvirna vrednost razpisanih sredstev in najvišji možni znesek 
sofinanciranega projekta ali programa, ki jih sofinancira agen-
cija, ob upoštevanju omejitev ZSFCJA.

3. MERILA IN POGOJI ZA IZBOR FILMSKIH  
IN AVDIOVIZUALNIH DEJAVNOSTI

7. člen
(razvoj scenarija)

(1) Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje 
scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igrane-
ga in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na 
dolžino trajanja.

(2) Na razpisu za sofinanciranje razvoja scenarija lahko 
sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija fil-
mov, videofilmov, televizijskih oddaj (J59.110), in fizične osebe, 
ki so glavni pisci prijavljenega scenarija.

(3) Prijavitelj projekta, ki prejme sredstva za sofinancira-
nje projekta razvoja scenarija, je dolžan prejeta sredstva prika-
zati v predračunu in finančnem načrtu projekta, prijavljenega na 
javni razpis za razvoj ali realizacijo filmskih projektov.
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(4) Agencija sklenitve pogodbe za razvoj izbranega sce-
narija ne more pogojevati niti s prenosom kakršnihkoli pravic 
od avtorja ali producenta na Agencijo niti s spremembami 
predloženega sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija, 
scenarija ali zgodborisa pred njegovo prijavo na razpis za 
financiranje razvoja ali realizacije filmskih projektov.

(5) Razpis za razvoj scenarija ni namenjen sofinanciranju 
razvoja scenarijev srednje – in kratkometražnih filmov z izjemo 
animiranega filma.

(6) Projekt, ki je sofinanciran po razpisu iz drugega od-
stavka tega člena do zaključka razvoja scenarija po pogodbi, 
ne sme biti prijavljen na razpis za razvoj filmskega projekta 
ali na razpis za realizacijo filmskih projektov ter ne more 
biti financiran na razpisu za sofinanciranje avdiovizualnih 
projektov.

8. člen
(merila za razvoj scenarija igranih filmov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prija-
vljene projekte razvoja scenarija igranih filmov po naslednjih 
merilih:

a) ocena sinopsisa in osnutka scenarija  
ali scenarija 0‒80 točk

od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme,  

izvirnost ter razvojni potencial projekta 0‒30 točk
– struktura, ideja in prepričljivost zgodbe 

ter glavnih likov 0‒35 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒15 točk

b) ocena scenarista 0‒20 točk
(odmevnost ustvarjalnega dela  na avdiovizualnem  

področju)

9. člen
(merila za razvoj scenarija dokumentarnih filmov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte razvoja scenarija dokumentarnih filmov po 
naslednjih merilih:

a) ocena pisnega in morebitnega  
slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vse-
binska in estetska zasnova projekta oziroma 
sinopsisa in osnutka scenarija ali scenarija,  
če to omogočata narava teme in avtorski pristop  0‒80 točk

od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme,  

izvirnost projekta  0‒30 točk
– razvidnost avtorskega stališča  0‒30 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒20 točk

b) ocena scenarista 0‒20 točk
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem  

področju)

10. člen
(merila za razvoj scenarija animiranih filmov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte razvoja scenarija animiranih filmov po na-
slednjih merilih:

a) ocena sinopsisa in osnutka scenarija  
ali scenarija ali (osnutka) zgodborisa 0‒45 točk

od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme 0‒15 točk
– izvirnost ideje pripovednega postopka 0‒15 točk

– pričakovana privlačnost filma  
za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor  0‒15 točk

b) ocena likovne zasnove filma 0‒35 točk
od tega:
– izvirnost likovne zasnove in grafična 

karakterizacija likov 0‒20 točk
– pričakovana zahtevnost izvedbe 0‒15 točk
c) ocena scenarista 0‒20 točk
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem  

področju)

11. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika 
je lahko ocenjen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 7. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija 
predlaga direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti na rezervno 
listo, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in zaporedja glede 
na število točk, ki jih je prejel posamezen projekt.

12. člen
(razvoj filmskega projekta)

(1) Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta 
je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne 
izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, doku-
mentarnega in animiranega filma.

(2) Na razpisu za sofinanciranje razvoja filmskega pro-
jekta lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti 
produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj (J59.110).

(3) Producent, ki prejme sredstva za razvoj filmskega 
projekta, je dolžan prejeta sredstva prikazati v predračunu in 
finančnem načrtu projekta, prijavljenega na razpis za realiza-
cijo filmskih projektov. Prijavitelj je dolžan sofinanciran projekt 
razvoja filmskega projekta, ki ga je sofinancirala Agencija, 
prijaviti na razpis za realizacijo filmskih projektov najkasneje 
v dveh letih od sklenitve pogodbe za sofinanciran projekt.

(4) Agencija izplačila sredstev za razvoj filmskega pro-
jekta ne more pogojevati niti s prenosom kakršnihkoli pravic 
od avtorjev ali producenta na Agencijo niti s spremembami 
predloženega scenarija ali druge dokumentacije projekta pred 
njegovo prijavo na razpis iz prejšnjega odstavka.

(5) Projekt, ki je sofinanciran po razpisu iz drugega od-
stavka tega člena do zaključka razvoja filmskega projekta po 
pogodbi, ne sme biti prijavljen na razpis za realizacijo filmskih 
projektov ter ne more biti financiran na razpisu za sofinancira-
nje avdiovizualnih projektov.

13. člen
(merila za razvoj igranih filmskih projektov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavlje-
ne projekte razvoja igranih filmskih projektov po naslednjih 
merilih:

a) ocena scenarija  0‒30 točk
od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme,  

izvirnost projekta 0‒10 točk
– struktura in prepričljivost zgodbe,  

karakterizacija glavnih likov, dialogi 0‒10 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒10 točk

b) ocena režiserja 0‒15 točk
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem  

področju)
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c) ocena producenta 0‒15 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela  

na avdiovizualnem področju v Republiki  
Sloveniji in tujini 0‒10 točk

– strokovna in finančna kredibilnost  
producenta glede na realizirane projekte 0‒5 točk

č) ocena okvirnega finančnega načrta  
za razvoj filma  0‒10 točk

od tega:
– utemeljenost finančnega načrta  

in predračuna 0‒7 točk
– prisotnost koproducentov oziroma drugih 

sofinancerjev 0‒3 točk
d) že odobrena sredstva za razvoj istega 

projekta podprograma Media pri programu 
Ustvarjalna Evropa  30 točk

14. člen
(merila za razvoj dokumentarnih filmskih projektov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte razvoja dokumentarnih filmskih projektov 
po naslednjih merilih:

a) ocena pisnega in morebitnega 
slikovnega gradiva, iz katerega sta razvidni 
vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma 
scenarija, če to omogočata narava teme  
in avtorski pristop  0‒30 točk

od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme, 

izvirnost projekta 0‒10 točk
– razvidnost avtorskega stališča 0‒10 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒10 točk

b) ocena režiserja 0‒15 točk
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem  

področju)
c) ocena producenta 0‒15 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela  

na avdiovizualnem področju v Republiki 
Sloveniji in tujini 0‒10 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte 0‒5 točk

č) ocena okvirnega finančnega načrta  
za razvoj filma 0‒10 točk

od tega:
– utemeljenost finančnega načrta  

in predračuna  0‒7 točk
– prisotnost koproducentov oziroma drugih 

sofinancerjev 0‒3 točk
d) že odobrena sredstva za razvoj istega 

projekta podprograma Media pri programu 
Ustvarjalna Evropa  30 točk

15. člen
(merila za razvoj animiranih filmskih projektov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte razvoja animiranih filmskih projektov po 
naslednjih merilih:

a) ocena scenarija ali (osnutka) zgodborisa  0‒20 točk
od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme, 

izvirnost pripovednega postopka 0‒10 točk
– pričakovana privlačnost filma za 

slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒10 točk

b) ocena likovne zasnove filma  0‒10 točk
(izvirnost likovne zasnove, grafična karakterizacija likov, 

pričakovana zahtevnost izvedbe)
c) ocena režiserja  0‒10 točk

(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju)
č) ocena glavnega animatorja  0‒10 točk

(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju)
d) ocena producenta  0‒10 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela  

na avdiovizualnem področju v Republiki 
Sloveniji in tujini  0‒5 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte 0‒5 točk

e) ocena okvirnega finančnega za razvoj 
filma  0‒10 točk

od tega:
– utemeljenost finančnega načrta  

in predračuna  0‒7 točk
– prisotnost koproducentov oziroma drugih 

sofinancerjev 0‒3 točk
f) že odobrena sredstva za razvoj istega 

projekta podprograma Media pri programu 
Ustvarjalna Evropa  30 točk

16. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz 13., 14. in 15. člena tega pravil-
nika je lahko ocenjen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 12. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija 
predlaga direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti na rezervno 
listo, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in zaporedja glede 
na število točk, ki jih je prejel posamezen projekt.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojna 
strokovno programska komisija direktorju ne more predlagati v 
sofinanciranje projekta, ki pri merilu iz prve alineje točke č 13. in 
14. člena tega pravilnika in prve alineje točke e 15. člena tega 
pravilnika ni dosegel vsaj 4 točk.

(4) Agencija lahko sofinancira prijavljen projekt, ki ima 
že odobrena sredstva za razvoj istega projekta podprograma 
Media pri programu Ustvarjalna Evropa, največ do zneska že 
odobrenih sredstev.

17. člen
(realizacija filmskih projektov)

(1) Namen sofinanciranja realizacije filmskih projektov in 
manjšinskih koprodukcijskih projektov je omogočanje filmske 
ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije celovečernih 
in kratkih igranih, celovečernih dokumentarnih ter celovečernih 
in kratkih animiranih filmskih projektov.

(2) Na razpisu za sofinanciranje realizacije filmskih pro-
jektov in manjšinskih koprodukcijskih projektov lahko sodelujejo 
producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, videofil-
mov, televizijskih oddaj (J59.110).

(3) Projekti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na 
razpisu za financiranje celovečernih prvencev, ne morejo so-
delovati na razpisu za realizacijo filmov.

18. člen
(merila za realizacijo igranega filmskega projekta)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene 
projekte realizacije igranih filmskih projektov po naslednjih 
merilih:

a) ocena scenarija 0‒30 točk
od tega:
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost 

teme 0‒10 točk
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– struktura in dramaturški potencial 
scenarija, doslednost karakterizacije likov  0‒10 točk

– pričakovana privlačnost filma  
za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒10 točk

b) ocena režiserja 0‒30 točk
od tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela  

na avdiovizualnem področju 0‒20 točk
– ocena režijskega koncepta 0‒10 točk
c) ocena producenta 0‒20 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela  

na avdiovizualnem področju v Republiki 
Sloveniji in tujini 0‒10 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte  0‒5 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta, 
ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo 0‒5 točk

č) ocena finančnega načrta ter načrta 
promocije, distribucije in strategija za dosego 
ciljnega občinstva za film v Republiki Sloveniji 0‒20 točk

od tega:
– utemeljenost finančnega načrta  

in predračuna glede na prijavljen scenarij 0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja 0‒5 točk
– načrt promocije, distribucije in strategija 

za dosego ciljnega občinstva za film v Republiki 
Sloveniji 0‒5 točk

19. člen
(merila za realizacijo dokumentarnega filmskega projekta)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte realizacije dokumentarnih filmskih projektov 
po naslednjih merilih:

a) ocena pisnega in morebitnega 
slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna 
vsebinska zasnova projekta oziroma scenarija, 
če to omogočata narava teme in avtorski pristop  0‒30 točk

od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme  0‒10 točk
– izvirnost projekta, razvidnost avtorskega 

stališča 0‒10 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒10 točk

b) ocena režiserja  0‒30 točk
od tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela  

na avdiovizualnem področju  0‒20 točk
– ocena režijskega koncepta 0‒10 točk
c) ocena producenta 0‒20 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela  

na avdiovizualnem področju v Republiki 
Sloveniji in tujini  0‒10 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte 0‒5 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta,  
ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo  0‒5 točk

č) ocena finančnega načrta ter načrta 
promocije, distribucije in strategije za dosego 
ciljnega občinstva za film v Republiki Sloveniji 0‒20 točk

od tega:
– utemeljenost finančnega načrta  

in predračuna za realizacijo filma glede  
na prijavljen scenarij 0‒10 točk

– delež zagotovljenega financiranja 0‒5 točk
– načrt promocije, distribucije in strategija 

za dosego ciljnega občinstva za film v Republiki 
Sloveniji 0‒5 točk

20. člen
(merila za realizacijo animiranega filmskega projekta)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte realizacije animiranih filmskih projektov po 
naslednjih merilih:

a) ocena scenarija 0‒20 točk
od tega:
– univerzalnost in relevantnost teme 0–8 točk
– izvirnost projekta in pripovednega 

postopka 0–8 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0–4 točk

b) ocena likovne zasnove filma in (osnutka) 
zgodborisa 0‒15 točk

(izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estet-
ske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe)

c) ocena režiserja 0‒15 točk
od tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela na 

avdiovizualnem področju 0‒10 točk
– ocena režijskega koncepta 0‒5 točk
č) ocena glavnega animatorja 0‒10 točk

(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju)
d) ocena producenta 0‒20 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela na 

avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji 
in tujini 0‒10 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte 0‒5 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta, 
ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo 5 točk

e) ocena finančnega načrta ter načrta 
promocije, distribucije in strategije za dosego 
ciljnega občinstva za film v Republiki Sloveniji 0‒20 točk

od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna 

glede na prijavljen scenarij 0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja 0‒5 točk
– načrt promocije, distribucije in strategija 

za dosego ciljnega občinstva za film v Republiki 
Sloveniji 0‒5 točk

21. člen
(merila za ocenjevanje realizacije manjšinskih  

koprodukcijskih projektov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte manjšinskih koprodukcijskih projektov po 
naslednjih merilih:

a) ocena scenarija 0‒30 točk
od tega:
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost 

teme  0‒5 točk
– struktura in prepričljivost zgodbe, 

doslednost karakterizacije likov, zasedba vlog  0‒10 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor  0‒5 točk

– navzočnost Slovenije, Slovencev, 
slovenskega jezika oziroma slovenske oziroma 
evropske kulture v scenariju  0‒10 točk

b) ocena režiserja 0‒15 točk
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem  

področju)
c) angažiranost slovenskih soavtorjev, 

avtorjev prispevkov in igralske zasedbe filma 0‒15 točk
č) angažiranost tehničnih zmogljivosti 

 v Republiki Sloveniji 0‒15 točk
od tega:
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– snemanje (za 2 snemalna dni 1 točka) 0‒10 točk
– postprodukcija zvoka oziroma slike  

(za vsako 2,5 točki)  0‒5 točk
d) ocena glavnega producenta  

in slovenskega koproducenta 0‒15 točk
od tega:
– odmevnost dela glavnega producenta  

na avdiovizualnem področju (udeležba  
in dosežki na festivalih ter uspešnost  
pri gledalcih) 0‒5 točk

– odmevnost dela slovenskega producenta 
na avdiovizualnem področju v Republiki 
Sloveniji in tujini 0‒5 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte  0‒5 točk

e) ocena finančnega načrta ter načrta 
promocije, distribucije in strategije za dosego 
ciljnega občinstva za film v Republiki Sloveniji 0‒10 točk

– ocena finančnega načrta in predračuna 
za realizacijo filma glede na scenarij 0‒3 točk

– delež zagotovljenega financiranja 0‒5 točk
– načrt promocije, distribucije in strategija 

za dosego ciljnega občinstva za film v Republiki 
Sloveniji 0‒2 točk

22. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz 18., 19., 20. in 21. člena tega 
pravilnika je lahko ocenjen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 17. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt glede na predvideno dolžino trajanja oziroma zvrst do-
seči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga 
direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti na rezervno listo, 
ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in zaporedja glede na 
število točk, ki jih je prejel posamezen projekt.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojna 
strokovno programska komisija direktorju ne more predlagati v 
sofinanciranje projekta, ki pri merilu točke a 18., 19. in 21. čle-
na, pri merilu točk a in b 20. člena tega pravilnika ni dosegel 
vsaj 20 točk ter pri merilu iz prve alineje točke č 18. in 19. člena 
tega pravilnika in prve alineje točke e 20. člena tega pravilnika 
ni dosegel vsaj 6 točk.

23. člen
(realizacija celovečernih prvencev)

(1) Namen sofinanciranja realizacije celovečernih prven-
cev je omogočanje realizacije filma režiserjem, ki še niso reži-
rali celovečernega filma, so pa režirali vsaj eno avdiovizualno 
delo, ki je bilo javno predvajano.

(2) Na razpisu za sofinanciranje realizacije celovečer-
nih prvencev lahko sodelujejo producenti, registrirani za 
dejavnosti produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 
(J59.110).

24. člen
(merila za ocenjevanje realizacije projektov  

celovečernih prvencev)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka 23. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte po naslednjih merilih:

a) ocena scenarija 0‒35 točk
od tega:
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost 

teme 0‒10 točk
– struktura in prepričljivost scenarija, 

karakterizacija likov, dialogi 0‒15 točk
– pričakovana privlačnost filma  

za slovenski in evropski oziroma mednarodni 
kulturni prostor 0‒10 točk

b) ocena režiserja 0‒30 točk
od tega:
– ustrezna univerzitetna izobrazba filmske 

smeri 5 točk
– odmevnost ustvarjalnega dela na 

avdiovizualnem ali drugem kulturnem področju 0‒15 točk
– ocena režijskega koncepta 0‒10 točk
(ta naj vključuje vizualno podobo filma, lahko pa tudi 

druge segmente, ki so za film specifični oziroma so dodana 
vrednost filma)

c) ocena producenta 0‒15 točk
od tega:
– odmevnost producentskega dela  

na avdiovizualnem področju v Republiki 
Sloveniji in tujini 0‒5 točk

– strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte 0‒5 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta,  
ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo 5 točk

č) ocena finančnega načrta ter načrta 
promocije distribucije in strategije za dosego 
ciljnega občinstva za film v Republiki Sloveniji 0‒20 točk

od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna 

glede na prijavljen scenarij 0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja 0‒5 točk
– načrt promocije, distribucije in strategije 

za dosego ciljnega občinstva za film v Republiki 
Sloveniji 0‒5 točk

25. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 23. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovna komisija predlaga 
direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti na rezervno listo, 
ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in zaporedja glede na 
število točk, ki jih je prejel posamezen projekt.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojna 
strokovno programska komisija direktorju ne more predlagati 
v sofinanciranje projekta, ki pri merilu iz prve alineje točke č 
24. člena tega pravilnika ni dosegel vsaj 4 točk.

26. člen
(realizacija študijskih filmov in študijskih televizijskih del)

(1) Namen sofinanciranja realizacije študijskih filmov in 
študijskih televizijskih del je spodbujanje ustvarjalnosti študen-
tov, ki se na visokošolski ravni pripravljajo za umetniške poklice 
na avdiovizualnem področju, in omogočanje rasti slovenske 
filmske kulture v celoti.

(2) Agencija pridobi predloge za oblikovanje progra-
ma realizacije študijskih filmov, študijskih televizijskih del 
in drugih umetniških avdiovizualnih del z razpisom, na ka-
terem lahko sodelujejo visokošolske ustanove s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega programa 
visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasi-
fikaciji ISCED izobražujejo za umetniške poklice na področju 
filma in televizije.

(3) Agencija sofinancira realizacijo študijskih filmov in 
študijskih televizijskih del na podlagi vloge, ki mora vsebovati:

– dokazilo, da prijavitelj izvaja nacionalni program viso-
kega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji 
ISCED;

– dokazilo, da prijavitelj izvaja veljavni visokošolski študij-
ski program za umetniške smeri s področja filma in televizije;

– dokazila, da visokošolski študijski program izvajajo vi-
sokošolski učitelji, habilitirani za ustrezna umetniška področja;

– opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih 
in predmetno specifičnih kompetenc;
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– navedbo podatkov o študentih in naslovih projektov;
– finančni načrt projektov;
– terminski načrt realizacije projektov.

27. člen
(merila za realizacijo študentskih filmov in študentskih 

avdiovizualnih del)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika 
prijavljene projekte po naslednjih merilih:

a) predhodne reference prijavitelja kot 
nosilca visokošolskih študijskih programov  
za umetniške smeri s področja filma in televizije 
(festivalske reference in nagrade v preteklih 
sedmih letih) 0‒40 točk

b) ocena primernosti temeljnih 
ciljev programa za razvoj slovenskega 
avdiovizualnega prostora 0‒30 točk

c) ocena prispevka diplomantov 
visokošolskih študijskih programov prijavitelja  
za razvoj slovenske filmske kulture v celoti 0‒30 točk

28. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 26. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovna komisija predlaga 
direktorju v financiranje oziroma uvrsti na rezervno listo.

29. člen
(realizacija avdiovizualnih projektov)

(1) Namen sofinanciranja realizacije avdiovizualnih pro-
jektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe 
slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdio-
vizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih.

(2) Na razpisu za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih 
projektov lahko sodelujejo:

– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnosti 
produkcije filmov, videofilmov, televizijskih oddaj (J59.110);

– izdajatelji vsebin, registrirani za produkcijo avdiovizual-
nih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja.

(3) Prijavitelji, katerih projekti se bodo sofinancirali po 
tem pravilniku, morajo ob podpisu pogodbe predložiti izjavo o 
programski volji izdajatelja medija, ki je vpisan v razvid medijev.

30. člen
(merila za ocenjevanje avdiovizualnih projektov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-
dnoti na razpis prijavljene avdiovizualne projekte:

a) ocena scenarija ali vsebinske zasnove 
projekta 0‒50 točk

od tega:
– pomen projekta za razvoj ustvarjanja 

slovenskih avdiovizualnih del 0‒10 točk
– pomen projekta za uveljavitev slovenske 

avdiovizualne produkcije doma in v tujini 0‒10 točk
– pomen projekta za razvoj slovenske 

kulture in slovenskega jezika 0‒10 točk
– izvirnost in inovativnost v rabi medija 0‒10 točk
– utemeljenost izvedbe projekta 0‒10 točk
b) ocena režiserja 0‒30 točk
od tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela režiserja 

na avdiovizualnem področju 0‒20 točk
– ocena režijskega koncepta (kvaliteta, 

profesionalnost izvedbe, raznovrstnost, 
izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorjevega pristopa) 0‒10 točk

c) ocena producenta 0‒20 točk
od tega:
– odmevnost producentovega dela  

na avdiovizualnem področju 0‒10 točk
– strokovna in finančna kredibilnost glede 

na realizirane projekte 0‒5 točk
– ocena okvirnega finančnega načrta  

in predračuna za produkcijo avdiovizualnega 
dela 0‒5 točk

31. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 29. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prija-
vljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska 
komisija predlaga direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti 
na rezervno listo, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in 
zaporedja glede na število točk, ki jih je prejel posamezen 
projekt.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojna 
strokovno programska komisija direktorju ne more predlagati 
v sofinanciranje projekta, ki pri merilu iz tretje alineje točke c 
30. člena tega pravilnika ni dosegel vsaj 3 točke.

32. člen
(digitalizacija slovenskih kinodvoran)

(1) Namen sofinanciranja digitalizacije slovenskih kinod-
voran je distribucija kinematografskih filmov na način, ki bo 
omogočal javno predvajanje filmov na profesionalnih digitalnih 
avdiovizualnih sistemih oziroma nosilcih.

(2) Agencija pridobi predloge za sofinanciranje digitaliza-
cije slovenskih kinodvoran z razpisom, na katerem lahko sode-
lujejo prijavitelji, ki so registrirani za kinematografsko dejavnost 
in le-to izvajajo na območju Republike Slovenije. Z razpisom 
se podrobneje določajo omejitve in tehnični parametri, v okviru 
katerih lahko prijavitelj kandidira na razpisu za digitalizacijo 
slovenskih kinodvoran.

33. člen
(merila za ocenjevanje digitalizacije slovenskih kinodvoran)

Pristojna strokovno programska komisija za ocenjevanje 
predlogov projektov, prijavljenih na razpis iz drugega odstavka 
prejšnjega člena za sofinanciranje digitalizacije prikazovanja, 
oceni prijavljene projekte po naslednjih merilih:

a) ocena programskega delovanja 
kinematografa 0‒25 točk

od tega:
– večinska zastopanost slovenskih  

in evropskih filmov ter filmov tretjega sveta  
v koledarskem letu pred letom objave razpisa 0‒20 točk

– članstvo v Europa Cinemas 5 točk
b) merila uspešnosti delovanja, lokacijski 

potencial kina in regijska pokritost  
s kinematografsko dejavnostjo 0‒25 točk

od tega:
– število obiskovalcev (do 1000 

obiskovalcev letno 2 točki, 1001‒3000 
obiskovalcev letno 4 točke, 3001‒5000 
obiskovalcev letno 6 točk, 5001‒7000 
obiskovalcev letno 8 točk, nad 7000 
obiskovalcev letno 10 točk) 0‒10 točk

– frekventnost lokacije kinematografa, 
ocena tržnega potenciala kina 0‒5 točk

– regijska pokritost s kinematografsko 
dejavnostjo; pomen za enakomeren razvoj 
kakovostne programske ponudbe na celotnem 
področju Republike Slovenije 0‒10 točk



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 11. 8. 2017 / Stran 6273 

c) merila pogojev za brezhibno delovanje 
digitalnega kina 0‒25 točk

od tega:
– ocena stanja obstoječe tehnične opreme 

kina in možnosti nadgraditve opreme  
za digitalizacijo 0‒15 točk

– ocena vzdrževanja infrastrukture kina 0‒10 točk
č) merila potrjenosti finančne konstrukcije 

projekta digitalizacije 0‒25 točk
od tega:
– pismo o nameri občine, usklajeno  

z NR-investicijskim programom občine, oziroma 
odločba ali pogodba z občino 0‒10 točk

– višina lastne investicije 0‒15 točk

34. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 32. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovna komisija predlaga 
direktorju v financiranje.

35. člen
(sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji)

(1) Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki 
Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omo-
gočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače 
in tuje filmske ustvarjalnosti.

(2) Na razpisu za sofinanciranje filmskih festivalov lahko 
sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki posame-
zniki, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske 
in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih 
prireditev in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika 
Slovenija.

(3) Razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki 
Sloveniji ni namenjen sofinanciranju Festivala slovenskega 
filma.

36. člen
(merila za ocenjevanje filmskih festivalov  

v Republiki Sloveniji)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene 
projekte po naslednjih merilih:

a) ocena festivalskega delovanja 
prijavitelja za obdobje vsaj enega leta 0‒40 točk

od tega:
– iz naslovov prikazanih filmov ter navedbe 

obfestivalskih dogodkov razvidna kakovost 
dosedanjega festivalskega programa (tehnična 
raven izvedbe, zagotavljanje prevodov  
v slovenski jezik, kakovost organizacije 
posameznih dogodkov) 0‒20 točk

– iz števila predvajanj, števila gledalcev  
in izdanih publikacij razviden obseg 
dosedanjega festivalskega programa 0‒10 točk

– iz števila, obsega in kakovosti medijskih 
zapisov razvidna odmevnost dosedanje 
festivalske dejavnosti prijavitelja 0‒10 točk

b) ocena programskih usmeritev 0‒20 točk
od tega:
– strokovna utemeljenost programskih 

usmeritev 0‒5 točk
– zasnova programskih sklopov 0‒5 točk
– pričakovano število gostov 0‒5 točk
– združljivost programske usmeritve  

s programsko politiko Agencije 0‒5 točk

c) ocena načrtovanega števila prikazanih 
filmov, števila predstav in pričakovanega števila 
gledalcev 0‒10 točk

(upoštevajo se strokovna utemeljenost načrtovanega 
števila prikazanih filmov, načrtovanega števila projekcij  
in načrtovanega števila gledalcev)

č) ocena dokazil o zagotovljenem 
financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti 0‒15 točk

(upošteva se verodostojnost in uresničljivost dokazil)
d) ocena finančnega načrta 0‒15 točk
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna 

po posameznih postavkah 0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja 0‒5 točk

37. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 35. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija 
predlaga direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti na rezervno 
listo, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in zaporedja glede 
na število točk, ki jih je prejel posamezen projekt.

(3) Z besedilom razpisa iz prejšnjega odstavka se lahko 
določi tudi najnižje število točk, ki jih mora doseči prijavljen 
projekt, da ga Agencija sofinancira v več zaporednih koledar-
skih leti.

(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega 
člena pristojna strokovno programska komisija direktorju ne 
more predlagati v sofinanciranje projekta, ki pri merilu iz prve 
alineje točke d 36. člena tega pravilnika ni dosegel vsaj 6 točk.

38. člen
(sofinanciranje kulturnovzgojnih filmskih programov  
in projektov v Republiki Sloveniji na področju vzgoje 

filmskega občinstva in izobraževanja filmskih delavcev)
(1) Namen sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih pro-

gramov in projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje in 
vzgoja na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih 
programov in projektov.

(2) Na pozivu za sofinanciranje kulturnovzgojnih film-
skih programov v Republiki Sloveniji iz 39. člena tega pravil-
nika lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje 
kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji, katerih ustanovitelj 
ali soustanovitelj ni Republika Slovenija oziroma lokalna 
skupnost.

(3) Na razpisu za sofinanciranje kulturnovzgojnih filmskih 
projektov v Republiki Sloveniji iz 40. člena tega pravilnika lahko 
sodelujejo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih do-
brin v Republiki Sloveniji, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj 
ni Republika Slovenija.

39. člen
(pogoji za upravičenost sofinanciranja kulturnovzgojnih 

filmskih programov prijavitelja)
(1) Pristojna strokovno programska komisija presoja na 

poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena upravičenost sofi-
nanciranja kulturnovzgojnih filmskih programov prijaviteljev po 
naslednjih kriterijih:

– kontinuiranost delovanja prijaviteljev, ki delujejo na 
področju vzgoje filmskega občinstva z dokazano večjo od-
zivnostjo udeležencev izvedenih filmskovzgojnih projektov ali 
programov (najmanj 10.000 obiskovalcev na filmskovzgojnih 
projektih prijavitelja letno);
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– kontinuirano delovanje prijaviteljev, ki delujejo na podro-
čju dvigovanja ravni filmske pismenosti (filmske delavnice, film-
ske šole, izobraževanje pedagogov/vzgojiteljev filmske vzgoje), 
ki imajo najmanj 30 udeležencev na posamezen vzgojno-izo-
braževalni projekt letno.

(2) Z besedilom poziva iz drugega odstavka prejšnjega 
člena se določi najvišji možni znesek sofinanciranja, čas traja-
nja sofinanciranja posameznega programa ter morebitne doda-
tne kriterije, po katerih se presoja upravičenost sofinanciranja 
kulturnovzgojnih filmskih programov prijavitelja.

40. člen
(merila za sofinanciranje kulturnovzgojnih filmskih projektov)

Pristojna strokovno programska komisija oceni upraviče-
nost sofinanciranja na razpis prijavljenega projekta po nasle-
dnjih merilih:

– kontinuiranost prijavljenega projekta,  
ki se neprekinjeno izvaja že najmanj tri leta  0‒20 točk

– sistematičnost projekta, ki je nadgrajen  
s pedagoškimi vsebinami, strukturiranimi glede 
na starostno stopnjo obiskovalcev  
ali udeležencev, ki jim je projekt namenjen 0‒20 točk

– pomen projekta za regijo, kjer se projekt 
izvaja  0‒20 točk

– povezanost izvajalcev filmskovzgojnega 
projekta z izvajalci vzgojno-izobraževalnih 
programov in vključenost projekta filmske vzgoje 
na vse stopnje vzgojno-izobraževalnega sistema 0‒20 točk

– strokovne reference izvajalcev 
prijavljenega projekta 0‒20 točk

41. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz tretjega odstavka 38. člena 
tega pravilnika se določi najmanjše število točk, ki ga mora 
vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno pro-
gramska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje oziroma 
uvrsti na rezervno listo, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev 
in zaporedja glede na število točk, ki jih je prejel posamezen 
projekt.

42. člen
(sofinanciranje programov organizirane filmske stroke)

(1) Agencija sodeluje s stanovskimi nevladnimi organi-
zacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter 
spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture tudi tako, da 
spodbuja programe stanovskih organizacij in skrbi za afirmacijo 
stroke.

(2) Na razpisu za sofinanciranje programov organizirane 
filmske stroke lahko sodelujejo stanovske, nevladne pravne 
osebe, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kine-
matografske dejavnosti.

43. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje programov  

organizirane filmske stroke)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovre-

dnoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena tega 
pravilnika prijavljene projekte po naslednjih merilih:

a) vsebina programa  0‒40 točk
od tega:
– kakovost in pomen prijavljenega 

vsebinskega koncepta programa za razvoj 
posameznega strokovnega poklica ali več 
strokovnih poklicev 0‒20 točk

– načrtovana odzivnost oziroma 
odmevnost programa 0‒10 točk

– terminski načrt izvedbe programa 0‒10 točk
b) dejavnost prijavitelja v zadnjih treh 

koledarskih letih pred letom prijave na razpis 0‒20 točk
od tega:
– reference glede na dosedanji program, 

medijski odzivi 0‒10 točk
– število udeležencev na doslej izvajanih 

programov 0‒10 točk
c) reference in strokovna kredibilnosti 

prijavitelja  0‒40 točk
od tega:
– obseg in struktura članstva 0‒15 točk
– finančna kredibilnost, solventnost 

prijavitelja 0‒10 točk
– utemeljenost finančnega načrta 

prijavljenega programa in dejavnosti 0‒15 točk

44. člen
(število točk)

(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko oce-
njen z največ 100 točkami.

(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 42. člena 
tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni 
projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija 
predlaga direktorju v sofinanciranje oziroma uvrsti na rezervno 
listo, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in zaporedja glede 
na število točk, ki jih je prejel posamezen projekt.

(3) Z besedilom razpisa iz prejšnjega odstavka se lahko 
določi tudi najnižje število točk, ki jih mora doseči prijavljen 
projekt, da ga Agencija sofinancira v več zaporednih koledar-
skih letih.

45. člen
(sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev  
in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini)

(1) Namen sofinanciranja izobraževanja in usposablja-
nja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in 
drugih strokovnjakov s področja dela Agencije je omogočanje 
pridobivanja aktualnih znanj s področja dela Agencije in s tem 
zagotavljanje večje konkurenčnosti slovenskega filmskega in 
avdiovizualnega ustvarjanja, spodbujanje izmenjave znanja 
in izkušenj tudi na mednarodni ravni ter hkrati sodelovanje in 
krepitev mreže obstoječih in bodočih filmskih in avdiovizualnih 
strokovnjakov.

(2) Na pozivu za sofinanciranje izobraževanja in usposa-
bljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in 
drugih strokovnjakov s področja dela Agencije lahko sodelujejo 
samostojni kulturni ustvarjalci ter člani strokovnih društev s po-
dročja delovanja Agencije.

46. člen
(pogoji sofinanciranja strokovnega izobraževanja  

in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, 
izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije  

v tujini)
Pristojna strokovno programska komisija presodi na poziv 

iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjevanje naslednjih 
pogojev:

– prijavitelj deluje ali ustvarja na področju delovanja Agen-
cije;

– izkazano potrdilo o sprejemu na strokovno izobraževanje 
ali usposabljanje v tujini s področja delovanja Agencije;

– izobraževanje oziroma usposabljanje ne traja v celoti 
več kot 21 dni.

Z besedilom poziva iz drugega odstavka prejšnjega člena 
se določi najvišji možni znesek sofinanciranja.
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47. člen
(sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini)
(1) Namen sofinanciranja promocije slovenskih filmov v 

tujini je povečanje prepoznavnosti slovenske kinematografije v 
mednarodnem prostoru.

(2) Na pozivu za sofinanciranje promocije slovenskih fil-
mov v tujini lahko sodelujejo producenti, katerih filmi so bili 
sofinancirani iz sredstev Agencije.

48. člen
(pogoji sofinanciranja promocije slovenskih filmov v tujini)

(1) Pristojna strokovno programska komisija ovrednoti 
na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjevanje 
naslednjih pogojev:

– film je dobil uradno vabilo za tekmovalni program med-
narodnega filmskega festivala svetovnih premier, mednaro-
dnega filmskega festivala nacionalnih premier ali kateregakoli 
programa mednarodnega festivala svetovnih premier;

– film po tem pozivu še ni prejel sredstev za promocijo in 
predstavitev na mednarodnih festivalih v tujini oziroma jih je pre-
jel zgolj za predstavitev na filmskem festivalu svetovnih premier;

– izkazano potrdilo, da je na festival povabljen režiser ter 
morebiti tudi soavtorji po zakonu, ki ureja avtorsko pravico, ter 
producent filma.

(2) Z besedilom poziva iz drugega odstavka prejšnjega 
člena se določi najvišji možni znesek sofinanciranja.

4. POSTOPEK IZBORA PROJEKTOV

49. člen
(potek postopka izbora projektov)

Razpisi in pozivi se izvajajo po naslednjih fazah:
a. uvedba postopka:
– priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postopka;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava poziva ali razpisa;
b. priprava vlog za obravnavo ter zavržbe:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog in dopolnje-

vanje le-teh;
– izdaja posamičnih sklepov o zavržbi nepopolnih in ne-

pravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe;
c. ocenjevanje in vrednotenje vlog:
– ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog;
– oblikovanje končnega predloga strokovno programske 

komisije;
d. izbor projektov oziroma programov:
– izdaja posamičnih odločb o odobritvi ali zavrnitvi sofi-

nanciranja projekta.

50. člen
(sklep)

Direktor Agencije sprejme sklep o začetku postopka po-
ziva ali razpisa za izbiro projektov filmskih in avdiovizualnih 
dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika, s katerim določi:

– razpisno področje in cilje poziva ali razpisa;
– postopek;
– okvirno vrednost razpisanih sredstev;
– datum objave;
– enega ali več pristojnih uslužbencev za izvedbo poziva 

ali razpisa;
– besedilo poziva ali razpisa.

51. člen
(izvedba razpisa)

(1) Besedilo poziva ali razpisa se objavi na spletnem me-
stu Agencije, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi 
informacija o razpisu.

(2) Besedilo poziva ali razpisa mora vsebovati najmanj 
podatke, določene z zakonom, ki ureja uresničevanje interesa 
za kulturo.

(3) V času trajanja poziva ali razpisa mora biti dokumen-
tacija poziva oziroma razpisa vsem zainteresiranim dosegljiva 
na spletnem mestu in sedežu Agencije.

52. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog)

(1) Vloge se lahko oddajo na sedežu Agencije, pošljejo 
po pošti, preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo 
dejavnost, ali preko elektronske prijavnice v okviru sistema za 
elektronsko prijavo, če je tako določeno z besedilom poziva 
ali razpisa.

(2) Vsaka prispela vloga in njene morebitne dopolnitve se 
evidentirajo kot ena zadeva.

(3) Uradna oseba Agencije, ki sprejema vloge, prispele 
na razpis ali poziv, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema. 
Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spre-
membo vloge.

53. člen
(odpiranje vlog, prispelih na poziv)

(1) Vloge, prispele na poziv, odpira uslužbenec, pristo-
jen za razpisno področje, po vrstnem redu prispetja vlog. Če 
pristojni uslužbenec ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, 
mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih dneh od 
prejema poziva k dopolnitvi. Poziv k dopolnitvi se lahko sporoči 
tudi v elektronski obliki na naslov, ki ga je v skladu z besedilom 
poziva prijavitelja navedla v vlogi. V pozivu k dopolnitvi je treba 
prijavitelja opozoriti, da se bo vrstni red prispetja posamezne 
vloge, ki se upošteva pri določitvi vrstnega reda za uvrstitev vlo-
ge v nadaljnjo obravnavo ocenjevanja in vrednotenja vlog, do-
ločil, ko bo vloga popolna, ter da bo vloga s sklepom zavržena 
kot nepopolna, če v zahtevanem roku ne bo v celoti dopolnjena.

(2) Pristojni uslužbenec predloži vloge, za katere je ugo-
tovil, da so pravočasne, popolne in da so jih podale upravičene 
osebe, pristojni strokovni komisiji v nadaljnjo obravnavo.

(3) O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so jih poslale 
upravičene osebe, pristojni uslužbenec za strokovno komisijo 
pripravi poročilo, ki vsebuje:

– seznam prispelih vlog po vrstnem redu prispetja z na-
vedbo šifre vloge,

– nazive oziroma imena prijaviteljev,
– naslov programov oziroma projektov in
– kratek povzetek za vsako vlogo z opisom vsebine pro-

grama oziroma projekta, ki je predmet vloge.

54. člen
(odpiranje vlog, prispelih na razpis)

(1) Vloge, prispele na razpis, odpre komisija za odpira-
nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Agenciji imenuje direktor 
Agencije. Odpiranju sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, 
ki kandidira na razpisu. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani.

(2) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj 
naslednje podatke:

– naziv in sedež Agencije;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu, oziroma 

njihovih predstavnikov;
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge, nazivom 

oziroma imenom prijavitelja in naslovom projekta;
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog 

ter o upravičenosti oseb, ki so vloge podale.
(3) Komisija za odpiranje vlog pripravi za vse popolne in 

pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: 
ustrezne vloge) skupno poročilo, ki mora vsebovati šifro vloge, 
podatke o prijavitelju in naslov projekta.
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(4) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika iz drugega odstavka 
tega člena, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno 
nepopolna, pristojni uslužbenec Agencije pozove prijavitelja, 
da jo dopolni v petih (5) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. 
Po izteku roka za dopolnitev komisija za odpiranje vlog se-
stavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno nepopolnih vlog z 
navedbo šifre vloge, nazivom oziroma imenom prijavitelja in 
naslovom projekta ter ugotovitve, ali so formalno nepopolne 
vloge pravočasno in v celoti dopolnjene. Komisija za odpiranje 
vlog pripravi poročilo o vlogah, ki so bile pravočasno in v ce-
loti dopolnjene. Poročilo mora vsebovati podatke, določene v 
prejšnjem odstavku.

55. člen
(zavrženje vlog)

(1) Na podlagi ugotovitev pristojnega uslužbenca 
iz 53. člena tega pravilnika oziroma zapisnika o odpiranju ozi-
roma dopolnjevanju vlog iz prejšnjega člena direktor Agencije s 
posamičnim sklepom zavrže vlogo, ki ni pravočasna ali popolna 
ali ki je ni vložila upravičena oseba.

(2) Vloga, prispela na poziv ali razpis, je pravočasna, če 
je prispela v roku, določenem v besedilu poziva ali razpisa.

(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, 
ki jih določa besedilo poziva ali razpisa. Za popolno se šteje 
tudi nepopolna vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnila v 
petih (5) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se šteje 
za popolno tudi v primeru, da se je prijavitelj na isti razpis pri-
javil z več projekti in je samo eni od vlog priložil vse obvezne 
sestavine.

(4) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnju-
je pogoje, določene v besedilu razpisa ali poziva. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil, vloge prijavi-
telja ter podatkov, pridobljenih iz uradnih evidenc.

56. člen
(ocenjevanje in vrednotenje)

(1) Ocenjevanje in vrednotenje vseh pravočasnih in po-
polnih vlog upravičenih oseb izvede pristojna strokovno pro-
gramska komisija.

(2) Vloge, prispele na poziv, se obravnavajo po vrstnem 
redu njihovega prispetja. Vrstni red prispetja posamezne vloge 
se določi, ko je vloga popolna.

(3) Pristojna strokovno programska komisija oceni oziro-
ma ovrednoti prijavljene projekte po merilih oziroma pogojih, 
določenih s tem pravilnikom.

(4) Scenarist, režiser in producent igranih, dokumentar-
nih filmskih projektov ter scenarist, režiser, glavni animator in 
producent animiranih filmskih projektov, prijavljenih na javne 
razpise iz 13., 14., 15., 18., 19., 20. in 23. člena tega pravilnika, 
imajo pred ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega pro-
jekta. Pravico do predstavitve imata tudi slovenski producent in 
režiser filmskega projekta iz 21. člena tega pravilnika.

(5) Predstavitev realizacije celovečernih filmskih projektov 
in celovečernih prvencev lahko traja največ 45 minut, predsta-
vitev realizacije kratkih filmskih projektov, manjšinskih kopro-
dukcij ter razvoja filmskih projektov ne glede zvrst pa največ 
15 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti 
že v vlogi. Predstavitev projekta lahko predlaga tudi direktor 
Agencije. Na predstavitvi morata biti obvezno navzoča direktor 
Agencije oziroma z njegove strani pooblaščena oseba ter ose-
ba, pristojna za izvedbo razpisa.

57. člen
(poročilo strokovno programske komisije)

(1) Na podlagi ocene projektov pristojna strokovno pro-
gramska komisija pripravi direktorju Agencije poročilo, ki mora 
vsebovati:

– šifro vloge;
– podatke o prijavitelju;

– naslov projekta, navedenega v vlogi;
– mnenje in obrazložene ocene projektov, prijavljenih na 

razpis;
– predlog, kateri projekti naj se sofinancirajo, in kateri naj 

se zavrnejo;
– utemeljen predlog o višini sofinanciranja projekta (glede 

na finančni načrt in predračun projekta, upoštevajoč izvedljivost 
projekta), ki ne sme biti nižji kot 80 odstotkov zaprošenega 
zneska iz vloge prijavitelja;

– vsebinska utemeljitev oblikovanega predloga programa 
za financiranje.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi po 
prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustre-
znih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru 
sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev.

58. člen
(odločitev direktorja)

(1) Na podlagi poročila pristojne strokovno programske 
komisije iz prejšnjega člena direktor izda o vsaki ustrezni vlogi, 
prispeli na razpis ali poziv, posamično odločbo, s katero odloči 
o odobritvi ter višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja 
posameznega projekta oziroma programa.

(2) Če se direktor ne strinja z mnenji in ocenami posamezne 
strokovno programske komisije o sofinanciranju projektov ali pro-
gramov, lahko sprejme odločitev, ki ne sledi mnenjem in ocenam 
strokovno programskih komisij Agencije. V tem primeru mora pri 
odločitvi slediti zastavljenim ciljem in nalogam agencije v letnem 
programu dela agencije ter pričakovanim rezultatom agencije 
v posameznem letu v skladu s strateškimi dokumenti agencije.

(3) Če se direktor ne strinja z utemeljitvijo strokovno pro-
gramske komisije glede višine sofinanciranja posameznega 
projekta ali programa, lahko z odločbo iz prvega odstavka 
tega člena sprejme drugačno odločitev o višini sofinanciranja, 
kadar presodi, da projekt s predlagano višino sofinanciranja ni 
izvedljiv, oziroma je izvedljiv z nižjim zneskom sofinanciranja.

(4) V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov mora direktor 
razloge za takšno svojo odločitev obrazložiti. Obrazložitev mora 
direktor nemudoma posredovati svetu Agencije, ki mora na prvi 
naslednji seji o tem sprejeti mnenje. Posredovanje obrazložitve 
razlogov iz prejšnjega stavka ne zadrži odločitve direktorja.

(5) V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sred-
stev lahko direktor izda novo odločbo, s katero se na podlagi 
rezervne liste iz drugega odstavka prejšnjega člena odobri 
financiranje že zavrnjenega projekta ali programa. Z novo 
odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi 
ali o zavrnitvi sofinanciranja. Direktor pri odločitvi, kateri projekt 
z rezervne liste uvrsti v sofinanciranje, upošteva razpoložljiva 
sredstva in programsko ustreznost projekta.

59. člen
(pritožba)

(1) Zoper odločbo Agencije ima prijavitelj pravico do pri-
tožbe v roku 15. dni od dneva njene vročitve. O pritožbi odloča 
ministrstvo, pristojno za kulturo.

(2) Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Agen-
ciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb s prijavitelji 
izbranih projektov za sofinanciranje.

(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog in pogoji razpisa.

5. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ S POGODBO

60. člen
(pogodba)

(1) Odločbe o odobritvi iz prvega odstavka 58. člena so 
podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov.
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(2) V izreku odločbe mora biti naveden tudi rok, v katerem 
mora prijavitelj Agenciji posredovati prilagojen finančni načrt, 
predračun in terminski načrt projekta ali programa, ki mora biti 
skladen z odobreno višino sofinanciranja prijavljenega projekta 
ali programa, pri čemer skupna finančna vrednost projekta 
ali programa ne sme biti nižja od prijavljene skupne finančne 
vrednosti projekta ali programa za več, kot znaša znižanje vre-
dnosti prijavljenega projekta ali programa glede na zaprošeni 
znesek sofinanciranja iz vloge prijavitelja, razen v primeru iz 
petega odstavka 58. člena tega pravilnika.

(3) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka Agenciji 
ne preloži dokumentacije iz prejšnjega odstavka, se šteje, da 
je odstopil od sofinanciranja projekta in da je Agencija prosta 
obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju.

(4) Po prejemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka 
Agencija pozove prijavitelja k podpisu pogodbe.

(5) Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v roku, dolo-
čenem v pozivu, sicer se šteje, da je odstopil od sofinanciranja 
projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ni sklenjena in da je 
Agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o 
sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če 
prijavitelj Agenciji pisno sporoči objektivne razloge za podalj-
šanje, vendar ne več kot za 30 dni.

61. člen
(vsebina pogodbe)

(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
1. pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna 

številka, številka transakcijskega računa in zastopnika izvajal-
ca);

2. predmet pogodbe;
3. kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, 

kot je splošno opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem 
programu za kulturo;

4. cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe za-
radi uresničitve namena pogodbe, roke, v katerih morajo biti cilji 
doseženi, in kriterije za spremljanje njihovega uresničevanja;

5. trajanje pogodbe;
6. obseg, roke in način zagotavljanja sredstev Agencije;
7. vrednost projekta in višino od Agencije dodeljenih sred-

stev;
8. terminski plan porabe sredstev;
9. rok, do katerega lahko izbran prijavitelj črpa proračun-

ska sredstva;
10. zahtevana dokazila za izplačilo dodeljenih sredstev;
11. skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank;
12. določbo o obveznosti poročanja o izvedbi projekta ali 

programa, obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe 
dodeljenih sredstev oziroma najmanj zaključnega poročila;

13. določbo, da mora izbrani prijavitelj sproti obveščati 
Agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogod-
benih obveznosti;

14. določbo o dolžnosti sodelovanja izbranega prijavitelja 
(izbran prijavitelj se je dolžan odzivati na poziv Agencije po 
posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo 
projekta ali programa);

15. pravico Agencije, da spremlja in nadzira izvajanje 
pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;

16. določbo o obveznosti producenta, da arhivira pro-
jektno obračunsko dokumentacijo za čas, določen v pogodbi 
(vendar ne manj kot 5 let);

17. določbo o urejenosti avtorskih in sorodnih pravic na 
filmu – o prenosu materialnih avtorskih pravic na producenta;

18. določbo, da mora izbran prijavitelj ob nenamenski 
porabi dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogod-
be že izplačana sredstva vrniti Agenciji, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi;

19. določbo o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbe-
nih obveznosti (odstop od pogodbe, vračilo že prejetih sredstev, 
pogodbena kazen);

20. pri sofinanciranih projektih iz tretje, četrte in pete 
točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, določbe 
o sofinanciranju izvedbe promocije in distribucije filma v 
slovenskih kinematografih, vključno z določbo glede obve-
znosti producenta, da zagotovi udeležbo filma na Festivalu 
slovenskega filma in poskrbi za predajo filmskega materiala 
Arhivu Republike Slovenije v skladu z določili pogodbe o 
sofinanciranju;

21. določbo o obveznosti in o načinu obveščanja javnosti, 
da predmet pogodbe sofinancira Agencija in

22. podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogod-

ba vsebuje tudi druge sestavine.

62. člen
(nižja ali višja poraba finančnih sredstev)

(1) Prijavitelju, ki za izplačilo posamezne tranše predloži 
dokumentacijo, ki izkazuje manjšo porabo sredstev od predvi-
dene po pogodbi, Agencija izplača le toliko sredstev, za kolikor 
izkazuje upravičeno porabo.

(2) Agencija lahko izplača izbranemu prijavitelju le toliko 
sredstev, za kolikor je izkazal upravičenih stroškov, nastalih pri 
aktivnostih, ki so v neposredni zvezi s sofinanciranim projektom 
ali programom po pogodbi.

(3) Upravičeni stroški, ki jih Agencija na podlagi sklenje-
ne pogodbe sofinancira, so določeni s pravilnikom, ki določa 
upravičene stroške.

63. člen
(odstopanje od vrednosti posamezne postavke predračuna)

(1) Vrednosti posameznih postavk znotraj posameznih 
sklopov predračuna lahko izbrani prijavitelji projektov ali pro-
gramov spreminjajo.

(2) Če je odstopanje po posameznem sklopu predračuna 
večje od 30 odstotkov, vendar se bo kompenziralo v okvi-
ru predračunske vrednosti, mora producent o tem obvestiti 
Agencijo.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega 
člena producent po sklenitvi pogodbe iz 61. člena tega pra-
vilnika z Agencijo za honorarje soavtorjev po zakonu, ki ureja 
avtorsko in sorodne pravice, ne sme izplačati nižjega zneska, 
kot ga je navedel v predračunu prijave na razpis, razen če se 
soavtorji sofinanciranega projekta po pregledu odobrene višine 
sofinanciranja s tem strinjamo.

64. člen
(spremljanje in spremembe pogodb)

(1) Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnje-
vanja pogodbenih obveznosti in namensko porabo sredstev.

(2) Prijavitelj sofinanciranega projekta ali programa je 
dolžan v osmih dneh obvestiti Agencijo o spremembah, ki 
utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih 
v pogodbi. Na podlagi obvestila lahko Agencija sklene z izbra-
nim prijaviteljem projekta ali programa dodatek k pogodbi ali 
odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev 
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(3) V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega člena je 
izbrani prijavitelj projekta ali programa dolžan ukreniti vse, kar 
je v njegovih močeh, da omeji škodljive posledice.

(4) Agencija ima pravico in dolžnost, da izvedbo projekta 
v vseh fazah vsebinsko in finančno nadzira.

65. člen
(odstop od pogodbe)

(1) Agencija lahko odstopi od pogodbe, če prijavitelj sofi-
nanciranega projekta ali programa:

– ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v 
pogodbi;

– ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;



Stran 6278 / Št. 43 / 11. 8. 2017 Uradni list Republike Slovenije

– ne obvesti Agencije o razlogih prekinitve, spremembe 
in nemotenega poteka izvajanja financiranega projekta ali pro-
grama;

– dodeljena sredstva uporablja negospodarno, nepregle-
dno oziroma v nasprotju z namensko porabo sredstev, določeno 
s predračunom sofinanciranega projekta ali programa;

– Agenciji predloži obračunsko dokumentacijo, ki vsebinsko 
ne ustreza finančnemu načrtu projekta ali programa, razen če 
je Agencija k spremembi finančnega načrta dala pisno soglasje;

– ni zagotovil sredstev za projekt ali program, ki bi jih moral 
zagotoviti izbrani prijavitelj projekta ali programa, oziroma plačilo 
stroškov projekta ne poteka v skladu s predloženo obračunsko 
dokumentacijo;

– ni končal projekta ali programa v roku, dogovorjenim s 
to pogodbo, in se pogodbene stranke pred iztekom roka niso 
dogovorile drugače;

– v drugih primerih, kot to določa pogodba o financiranju 
projekta (neporavnane obveznosti zaradi sklepa komisije o 
razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom ter da prejemnik ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih po-
datkov oziroma je dal zavajajoče in drugih s pogodbo določenih 
primerih).

(2) Če Agencija odstopi od pogodbe iz razlogov, navedenih 
v prejšnjem odstavku tega člena, mora izbrani prijavitelj Agenciji 
vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

66. člen
(nadaljevanje projekta z drugim izvajalcem)

Če Agencija prekine pogodbo o sofinanciranju projektov iz 
17. in 23. člena tega pravilnika z izbranim prijaviteljem projekta iz 
razlogov, navedenih v 65. členu tega pravilnika, in ob tem oceni, 
da je glede na fazo realizacije smotrno projekt dokončati, se 
lahko Agencija in prijavitelj sofinanciranega projekta s pogodbo 
dogovorita o prenosu materialnih avtorskih pravic in izročitev 
vseh materialnih sredstev in materialov, ki so bili do prekinitve 
pogodbe izdelani ali pridobljeni za projekt, novemu producentu, 
s katerim Agencija podpiše pogodbo o nadaljevanju realizacije 
in dokončanju projekta.

67. člen
(vključitev novega koproducenta)

Vključitev novega koproducenta po sklenitvi pogodbe je 
možna s predhodnim soglasjem Agencije.

68. člen
(navajanje sofinancerja v javnosti)

V uvodnih in zaključnih filmskih napisih ter promocijskih 
materialih mora biti na posebej izpostavljenem in dobro vidnem 
mestu navedeno, da je projekt nastal s finančno pomočjo Agen-
cije.

69. člen
(sofinanciranje distribucije filmskih projektov  

v Republiki Sloveniji)
(1) Agencija sofinancira stroške distribucije vsakega so-

financiranega projekta iz tretje, četrte in pete točke drugega 
odstavka 3. člena tega pravilnika, o čemer odloči z odločbo o 
sofinanciranju projekta iz 58. člena tega pravilnika, skladno z 
vlogo prijavitelja ter omejitvami, določenimi z besedilom razpisa.

(2) Agencija sofinancira distribucijo projektov iz nacional-
nega filmskega programa na podlagi sheme državnih pomoči, 
če producent v roku, določenem s tretjim odstavkom 11. člena 
ZSFCJA, izpolni vse ostale obveznosti po pogodbi iz 61. člena 
tega pravilnika, ki se nanašajo na predhodne faze realizacije 
filmskega projekta.

(3) V razpisu za sofinanciranje realizacije projektov iz 
prvega odstavka tega člena se določi najvišji možni znesek so-
financiranja distribucije posameznega financiranega projekta.

6. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

70. člen
(prehodna določba)

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
se zaključijo v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire 
projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku 
sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izva-
janjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12) in Pra-
vilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih 
za izbor avdiovizualnih projektov (Uradni list RS, št. 54/12 in 
43/14).

71. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra-
vilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za 
izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine po-
godb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 60/11 in 62/12) in Pravilnik o izvedbi postopka izbire 
projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov 
(Uradni list RS, št. 54/12 in 43/14).

72. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2017/13
Ljubljana, dne 2. junija 2017
EVA 2017-3340-0003

Nataša Bučar l.r.
Direktorica 

Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

Bojan Labović l.r.
Predsednik sveta 

Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

2185. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah 
Splošnega akta o obliki in načinu objave 
obvestila o spremembi pogojev iz naročniške 
pogodbe

Na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o ele-
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja v. d. direktorja 
Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slo-
venije naslednji

S P L O Š N I   A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta  

o obliki in načinu objave obvestila o spremembi 
pogojev iz naročniške pogodbe

1. člen
V Splošnem aktu o obliki in načinu objave obvestila o 

spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (Uradni list RS, 
št. 62/13) se četrti člen spremeni tako, da se glasi:
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»4. člen
(način obvestila)

(1) Operater mora naročnike o vsaki spremembi pogojev 
iz naročniške pogodbe obvestiti najmanj 30 dni pred uveljavi-
tvijo sprememb. Vsebina obvestila mora ustrezati obliki, ki je 
definirana v 5. členu tega splošnega akta.

(2) Operater mora v roku, ki ga definira prvi odstavek 
tega člena, objaviti obvestilo na vidnem mestu v svojih po-
slovalnicah in na posebnem zavihku na svoji spletni strani. 
Ta zavihek mora na pregleden način vsebovati seznam vseh 
aktualnih in preteklih sprememb pogodbenih pogojev ter po-
vezave do obvestil. Do navedenega zavihka se dostopa nepo-
sredno iz glave glavne spletne strani operaterja, poimenovan 
pa mora biti tako, da iz imena zavihka izhaja, da je namenjen 
objavi sprememb pogodbenih pogojev.

(3) Operater mora v roku, ki ga definira prvi odstavek tega 
člena, naročnikom poslati obvestilo po elektronski pošti, v koli-
kor ima njihov elektronski naslov. V kolikor operater razpolaga 
z mobilno številko naročnika, lahko naročnikom namesto elek-
tronskega sporočila pošlje SMS sporočilo, s katerim jih opozori 
na spremembo pogojev in hkrati navede neposredno elektron-
sko povezavo na spletno stran iz drugega odstavka tega člena. 
Operater lahko naročniku obvestilo posreduje tudi tako, da ga 
objavi na uporabniškem portalu ali podobni aplikaciji (dalje: 
portal), če je naročnik registrirani uporabnik takega portala in 
le-ta omogoča avtomatizirano obveščanje uporabnikov brez 
njihove zahteve (ti. potisno sporočilo).

(4) Če operater ne more posredovati obvestila na nobe-
nega od načinov iz tretjega odstavka tega člena, mora naroč-
niku poslati pisno obvestilo v fizični obliki tako, da ga v roku, ki 
ga definira prvi odstavek tega člena, pošlje na njegov naslov 
kot samostojno sporočilo brez drugih vsebin. Tako obvestilo 
se lahko nahaja v ovojnici skupaj z računom. V primeru, ko 
operater račune naročnikom pošilja po elektronski poti, mora 
biti obvestilo ločeno od računa in brez drugih vsebin.

(5) Operater mora izbrati tisti način obveščanja iz tretje-
ga oziroma četrtega odstavka tega člena, ki ga je naročnik ob 
podpisu pogodbe izbral kot način obveščanja.

(6) Naročnike, ki imajo sklenjena predplačniška pogod-
bena razmerja, in za katere operater ne razpolaga z drugimi 
kontaktnimi podatki, lahko operater obvesti tako, da jim v 
roku iz prvega odstavka tega člena pošlje SMS sporočilo, v 
katerem jih opozori na spremembe in navede neposredno 
elektronsko povezavo na spletno stran iz drugega odstavka 
tega člena, na kateri se obvestilo nahaja.«

2. člen
(prehodne in končne določbe)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporabljati pa se začne 2 meseca po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Operater naj znotraj roka iz prvega odstavka tega člena 
obstoječe naročnike poziva, da se izjasnijo, na kateri način iz 
4. člena splošnega akta želijo biti obveščeni o spremembah 
pogojev iz naročniške pogodbe, in jih opozori, da jim bo, če se 
ne bodo o tem izjasnili, obvestila pošiljal po enem od načinov 
iz 4. člena splošnega akta, ki ga mora jasno navesti.

Ljubljana, dne 7. avgusta 2017
EVA 2017-3130-0031

mag. Tanja Muha l.r.
v. d. direktorja

2186. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 
2017

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, junij 2017

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu junija 2017 v primerjavi z majem 
2017 je bil –0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2017 
je bil 0,009.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca junija 2017 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu junija 2017 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ju-
nija 2017 v primerjavi z majem 2017 je bil 0,000.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do junija 2017 je bil 0,017.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do junija 2017 je bil 0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2017 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,009.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do junija 2017 v primerjavi s povprečjem leta 
2016 je bil 0,011.

Št. 9621-102/2017/5
Ljubljana, dne 21. julija 2017
EVA 2017-1522-0022

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

2187. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za julij 2017

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za julij 2017

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2017 v primerjavi 
s prejšnjim mesecem nižje za 0,7 %.

Št. 9621-108/2017/5
Ljubljana, dne 3. avgusta 2017
EVA 2017-1522-0024

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2188. Spremembe Pravilnika o napredovanju 

v plačne razrede na Univerzi v Ljubljani

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – urad-
no prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
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ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 
64. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17) je 
Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 20. 7. 2017 sprejel

S P R E M E M B E   P R A V I L N I K A
o napredovanju v plačne razrede  

na Univerzi v Ljubljani

1. člen
V Pravilniku o napredovanju v plačne razrede na Univerzi 

v Ljubljani se v prvem odstavku 3. člena doda nova prva alineja, 
ki se glasi:

»– Upravni odbor univerze za rektorja (po koncu man-
data),«

Dosedanji prva in druga alineja prvega odstavka 3. člena 
se dopolnita, tako da se po novem glasita:

»– rektor za delavce na delovnih mestih visokošolskih 
učiteljev, ki glede na svoje položaj opravljajo delo dekanov, in 
za delavce zaposlene na delovnih mestih plačne skupine B (po 
koncu mandata),

– glavni tajnik za delavce, zaposlene na rektoratu UL (taj-
ništvo), razen tistih, ki so zaposleni na delovnih mestih plačne 
skupine B,«.

Dosedanje prva, druga in tretja alineja se preštevilčijo, 
tako da postanejo druga, tretja in četrta alineja.

2. člen
V 13. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– Upravni odbor univerze za rektorja (po koncu man-

data),«

Dosedanji prva in druga alineja prvega odstavka 3. člena 
se dopolnita, tako da se po novem glasita:

»– rektor za delavce na delovnih mestih visokošolskih 
učiteljev, ki glede na svoje položaj opravljajo delo dekanov, in 
za delavce zaposlene na delovnih mestih plačne skupine B (po 
koncu mandata),

– glavni tajnik za delavce, zaposlene na rektoratu UL (taj-
ništvo), razen tistih, ki so zaposleni na delovnih mestih plačne 
skupine B,«.

Dosedanje prva, druga in tretja alineja se preštevilčijo, 
tako da postanejo druga, tretja in četrta alineja.

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena, tako da se po 

novem glasi:
»Delavcem, zaposlenim na delovnih mestih plačne skupi-

ne B se za posamezno leto mandata upošteva ocena delovne 
uspešnosti glede na elementeP iz 4. člena tega pravilnika.«

Tretji odstavek 16. člena se črta, četrti in peti odstavek 
se preštevilčita.

4. člen
(prehodna in končna določba)

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije ob predhodnem soglasju 
Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Št. 032-6/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017

prof. dr. Borut Božič l.r.
Predsednik UO UL
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OBČINE

BOVEC

2189. Akt o ustanovitvi javnega podjetja 
za proizvodnjo in dobavo toplotne energije 
DOLB Bovec d.o.o.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15 in 15/17), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17 in 38/17) Odloka 
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 41/17), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za 
proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 42/17) in 7. in 16. člena Statuta Občine Bo-
vec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine 
Bovec na 7. korespondenčni seji dne 8. 8. 2017 sprejel

A K T 
o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo  

in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
Občina Bovec (v nadaljevanju: ustanovitelj) je ustanovitelj 

in edini družbenik Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (v nadaljevanju: javno 
podjetje).

Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju 
do javnega podjetja.

II. SPLOŠNA DOLOČILA

2. člen
Firma javnega podjetja je: Javno podjetje za proizvodnjo 

in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o..
Skrajšana firma javnega podjetja je: DOLB Bovec d.o.o.
Poleg firme lahko javno podjetje uporablja tudi grafično 

izvedbo firme (logotip), ki ga določi direktor družbe.
Sedež javnega podjetja je v Bovcu, njegov poslovni na-

slov pa je: Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

3. člen
Javno podjetje ima in uporablja pečat okrogle oblike pre-

mera 25 mm z grbom Občine Bovec na sredini. Na obodu je 
zapisano skrajšano ime javnega podjetja.

Število pečatov, njihovo uporabo in način ravnanja z njimi 
določi direktor javnega podjetja s pravilnikom. V kolikor javno 
podjetje uporablja več pečatov, imajo drugi in vsak naslednji na 
obodu izpisano tudi zaporedno številko.

4. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno podjetje preneha z delovanjem pod pogoji in na 

način, ki je določen z zakonom ali s tem aktom.

5. člen
Dejavnost javnega podjetja je:
– izvedba investicije ter obratovanja in vzdrževanja kotlov-

nice in deponije goriva,

– zanesljiva, varna in učinkovita proizvodnja toplote na 
lesno biomaso za daljinsko ogrevanje,

– zanesljiva, varna in učinkovita distribucija toplote po 
omrežju za distribucijo,

– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe 

s toplotno energijo,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja za pri-

ključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustre-

zno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– odčitavanje merilnikov porabe toplotne energije na me-

rilnih mestih, opredeljenih v splošnih pogojih za dobavo in 
odjem,

– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemal-
cem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,

– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega 
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porab-
nikih,

– izvajanje javnih pooblastil, ki mu jih podeli ustanovitelj,
– druge storitve javne službe, določene s predpisi.
S storitvami iz prvega odstavka tega člena se zagotavlja 

oskrba s toplotno energijo in hladom.
Za izvrševanje nalog iz prejšnjega odstavka opravlja jav-

no podjetje naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standar-
dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

35.119 Druga proizvodnja električne energije,
35.3 Oskrba s paro in vročo vodo,
35.30 Oskrba s paro in vročo vodo,
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za te-

kočine in pline,
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-

stimi gorivi.
Javno podjetje lahko v manjšem obsegu in za potrebe 

registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, ki so na-
menjene dejavnosti, vpisani v sodni register oziroma boljšemu 
izkoriščanju zmogljivosti javnega podjetja.

6. člen
Javno podjetje odgovarja v pravnem prometu z vsemi 

sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti jav-
nega podjetja ne odgovarja, razen v primerih, ki so določeni v 
zakonu.

III. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI  
IN POSLOVNI DELEŽI

7. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je 7.500,00 EUR (se-

demtisočpetsto EUR, 00/100), kar je osnovni vložek edinega 
ustanovitelja.

Edini ustanovitelj ima v javnem podjetju glede na osnovni 
vložek iz prejšnjega odstavka tega člena 100 % (sto odstotni) 
poslovni delež.

8. člen
Edini ustanovitelj lahko sklene, da se poveča osnovni 

kapital javnega podjetja.
Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da 

se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki 
(efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo 
rezerve ali dobiček javnega podjetja (nominalno povečanje).

Javno podjetje ne sme povečati osnovnega kapitala jav-
nega podjetja z novimi vložki, ki jih vplačajo osebe zasebnega 
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prava, razen če posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na 
tem področju, to dovoljuje in če se edini ustanovitelj s tem strinja.

9. člen
Javno podjetje pridobiva sredstva za opravljanje svoje 

dejavnosti:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz drugih virov.

IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

IV/1 Pristojnosti ustanovitelja pri upravljanju  
javnega podjetja

10. člen
Občinski svet Občine Bovec ima naslednje pristojnosti pri 

upravljanju javnega podjetja:
– daje soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in 

odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem 

toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k cenam storitev javne službe,
– daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega 

deleža v drugi družbi,
– daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževa-

nje, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala 
javnega podjetja,

– daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % 
(pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,

– sprejema letno poročilo javnega podjetja ter predlog za 
uporabo bilančnega dobička,

– sprejema poslovni načrt javnega podjetja,
– sprejema pisna poročila o poslovanju javnega podjetja 

na koncu vsakega polletja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o vračanju naknadnih vplačil,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja jav-

nega podjetja,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega poobla-

ščenca,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti 

poslovodjem ali ustanovitelju v zvezi s povračilom škode, na-
stale pri ustanavljanju ali poslovodenju,

– daje soglasje k statutu javnega podjetja,
– odloča o drugih stvareh, za katere tako določa zakon.
Za izvrševanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena 

lahko Občinski svet Občine Bovec s sklepom pooblasti župana 
Občine Bovec.

IV/2 Organi javnega podjetja

11. člen
Javno podjetje ima naslednja organa:
– nadzorni svet in
– poslovodstvo – direktorja javnega podjetja.

IV/2/1 Nadzorni svet

12. člen
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje in raz-

rešuje Občinski svet Občine Bovec.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po 

preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet je sklepčen, če sta navzoča vsaj dva člana.
Nadzorni svet na sejah odloča z večino navzočih glasov. 

Vsak član ima en glas.

13. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega 

dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer 
sestavi pisno poročilo za ustanovitelja,

– sprejema letno poročilo javnega podjetja ter predlog za 
uporabo bilančnega dobička,

– obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju javne-
ga podjetja na koncu vsakega polletja,

– daje mnenje k predlogu poslovnega načrta javnega 
podjetja in ga posreduje v sprejem ustanovitelju,

– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, po 
predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja,

– sprejema statut javnega podjetja po predhodno prido-
bljenem soglasju ustanovitelja,

– sprejema druge splošne akte javnega podjetja, za kate-
re po zakonu ni pristojen direktor,

– obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev 
in obveznosti,

– potrjuje cene javnega podjetja, ki ne sodijo med ob-
vezne ali izbirne javne službe in ki niso določene v tarifnih 
pravilnikih,

– odloča o drugih stvareh v skladu z veljavnimi predpisi 
in akti javnega podjetja.

O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

14. člen
Nadzorni svet šteje tri člane. Dva člana imenuje in od-

pokliče ustanovitelj, enega člana kot predstavnika delavcev 
imenujejo in odpokličejo delavci javnega podjetja v skladu z 
zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.

Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, dolo-
čene z zakonom.

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja 
funkcije, ki jih kot nezdružljive določa zakon, ki ureja integriteto in 
preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Člana nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je ime-
noval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Za 
dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega 
sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospo-
darske družbe.

Ustanovitelj lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki 
ga je izvolil, kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez ute-
meljenega razloga.

Predstavnika delavcev, ki je član nadzornega sveta od-
pokliče svet delavcev in s tem seznani ustanovitelja javnega 
podjetja.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nad-
zornega sveta, ustanovitelj ali svet delavcev imenuje nadome-
stnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata.

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi 
plačilo s sklepom ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri do-
bičku javnega podjetja.

IV/2/2 Direktor

15. člen
Javno podjetje ima enega direktorja javnega podjetja.
Javno podjetje ima lahko enega prokurista.

16. člen
Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet javnega 

podjetja po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja.
Mandatna doba direktorja traja pet let in je po poteku 

mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

17. člen
Direktor javnega podjetja vodi posle javnega podjetja in 

ga zastopa.
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Pri zastopanju lahko direktor opravlja vsa pravna dejanja, 
ki spadajo v pravno sposobnost javnega podjetja.

Pri vodenju javnega podjetja direktor vodi redne posle, ki 
izvirajo iz narave dejavnosti javnega podjetja, uresničuje spre-
jeto poslovno politiko javnega podjetja, zlasti pa:

– organizira in vodi delovni proces,
– izdela temeljne poslovne politike in poslovni načrt jav-

nega podjetja in ga predlaga v mnenje nadzornemu svetu in v 
sprejem ustanovitelju,

– sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi 
in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bi-
lančnega dobička in ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu 
javnega podjetja in v sprejem ustanovitelju,

– določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest javnega podjetja,

– izvršuje sklepe nadzornega sveta in ustanovitelja,
– izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega 

sveta in ustanovitelja,
– skrbi za obveščanje nadzornega sveta in ustanovitelja,
– predlaga sprejem sklepov nadzornemu svetu in usta-

novitelju,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o vseh pravicah, 

obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema splošne akte javnega podjetja, ki so v njego-

vi pristojnosti in predlaga nadzornemu svetu in ustanovitelju 
sprejem splošnih aktov javnega podjetja, ki so v pristojnosti 
nadzornega sveta in ustanovitelja,

– vodi investicije v skladu s poslovnim načrtom in sklepi 
ustanovitelja,

– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in 
akti javnega podjetja.

Direktor odgovarja javnemu podjetju za škodo, ki je nasta-
la kot posledica kršitve njegovih dolžnosti, razen če dokaže, da 
je vestno in natančno izpolnjeval svoje obveznosti.

Direktor potrebuje soglasje Občinskega sveta Občine Bo-
vec za naslednje vrste poslov:

– za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi 
družbi,

– za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je 
nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala javnega 
podjetja,

– za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % vrednosti 
osnovnega kapitala javnega podjetja,

– za druge posle, če je tako določeno z zakonom ali splo-
šnimi akti javnega podjetja.

18. člen
Direktor seznanja nadzorni svet z vsemi potrebnimi po-

datki, ki lahko pomembno vplivajo ali je zanje razumno pri-
čakovati, da bodo pomembneje vplivali na položaj javnega 
podjetja, zlasti pa direktor poroča nadzornemu svetu javnega 
podjetja o:

– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih 
poslovanja javnega podjetja,

– poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem sta-
nju javnega podjetja,

– drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta 
(272. člen Zakona o gospodarskih družbah, upoštevajoč vse 
spremembe in dopolnitve zakona ali novega zakona, ki bi urejal 
področje gospodarskih družb).

Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izde-
lati pisno poročilo o poslovanju javnega podjetja in ga predložiti 
v sprejem nadzornemu svetu in ustanovitelju.

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostoj-
nosti.

19. člen
Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se po-

drobneje opredelijo v pogodbi, v kateri v imenu javnega podje-
tja podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, po 
predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja.

V. POSLOVNA SKRIVNOST

20. člen
Člani organov javnega podjetja in zaposleni v javnem 

podjetju so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podat-
ke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda javnemu 
podjetju, če bi postali kakorkoli dostopni nepooblaščenim 
osebam.

Direktor javnega podjetja s posebnim aktom določi, kateri 
podatki se štejejo za poslovno skrivnost javnega podjetja, na-
čin njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne 
varovati.

VI. NASTOPANJE JAVNEGA PODJETJA  
V PRAVNEM PROMETU

21. člen
Javno podjetje lahko sklepa pravne posle in nastopa na 

trgu neomejeno, v skladu s svojo dejavnostjo.
V pravnem prometu odgovarja družba z vsemi sredstvi, 

s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v 

primerih, določenih z zakonom.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani ustanovitelja 

v obliki notarskega zapisa.
Spremembe in dopolnitve tega akta sprejema ustanovitelj 

na enak način.

Št. 007-3/2017-3
Bovec, dne 8. avgusta 2017

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

CELJE

2190. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku 
postopka priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Spodnja Hudinja – 
območje HU-1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 32. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan 
Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Spodnja Hudinja – območje HU-1

1.
V drugem odstavku tretje točke Sklepa o začetku po-

stopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Spodnja Hudinja – območje HU-1 (Uradni list RS, št. 31/17) se 
pred besedo »vse« doda številka »499/2«.

V tretjem odstavku se številka »14.500 m2« nadomesti s 
številko »15.450 m2«.
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2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na splet-
ni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge- 
novice.

Št. 3505-8/2017
Celje, dne 18. julija 2017

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

KOPER

2191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege 
v prostor na območju mestnega jedra mesta 
Koper z vplivnim območjem

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  
za posege v prostor na območju mestnega jedra 

mesta Koper z vplivnim območjem

Št. 3505-2/2012 
Koper, dne 21. julija 2017 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem 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, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine 
Koper na seji dne 20. julija 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  
za posege v prostor na območju mestnega jedra 

mesta Koper z vplivnim območjem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na obmo-
čju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne 
objave, št. 29/91, Uradni list RS, št. 16/07 in 39/07 – obvezni 
razlagi, 65/10, 14/11 – obvezna razlaga in 18/14 – v nadalje-
vanju PUP), ki ga je izdelalo podjetje Studio Mediterana d.o.o., 
Izola, v januarju 2016, pod štev. 12/12.

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev se nanašajo na posamezne člene odloka, ter grafični 
del. Meja območja se s temi spremembami in dopolnitvami ne 
spreminja.

(2) V grafičnem delu PUPa se nadomesti List 3 – Prikaz 
območij funkcionalnih enot in List 13 – prikaz poplavne nevar-
nosti pred izvedbo omilitvenih ukrepov, ki se mu spremeni tudi 
naslov v »List 13 – Prikaz poplavne nevarnosti«.

(3) S tem odlokom se razveljavijo naslednji grafični listi:
– List 14 – Prikaz erozijske nevarnosti pred izvedbo omi-

litvenih ukrepov,
– List 15 – Prikaz poplavne nevarnosti po izvedbi omili-

tvenih ukrepov,
– List 16 – Prikaz erozijske nevarnosti po izvedbi omili-

tvenih ukrepov.

II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKO 
UREDITVENIH POGOJEV

3. člen
V četrtem odstavku 4. člena Odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra 
mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91, 
Uradni list RS, št. 16/07 in 39/07 – obvezni razlagi, 65/10, 14/11 
– obvezna razlaga in 18/14) se besedilo 13. točke spremeni 
tako, da se glasi:

»– 13. Prikaz poplavne nevarnosti«
Črtajo se 14.,15. in 16 točka.

4. člen
Za drugim odstavkom 11. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) V območju Fc1 in Fc2 je, ne glede na ostala do-

ločila odloka, prepovedana gradnja garaž iz skupine 12420 
garažne stavbe, razen gradnja garažnih stavb na podlagi 
25. člena odloka. Prav tako je prepovedana gradnja garaž 
ali sprememba namembnosti v garažo v delu stavb z drugim 
namenom.«

5. člen
Za enajstim odstavkom 12. člena se na koncu doda nov 

dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) V vplivnem območju kulturnega spomenika (Fc2), 

je izjemoma možna gradnja novih objektov tudi na območjih, 
kjer so stali porušeni objekti. Gradnja je možna skladno z osta-
limi členi odloka in pridobljenimi projektnimi pogoji pristojnega 
urada za varstvo kulturne dediščine. Točna lega na območju, 
velikost in oblikovanje takega objekta se določi na podlagi po-
gojev pristojnega urada za varstvo kulturne dediščine.«

6. člen
Na koncu prvega odstavka 14. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi:
»Podrobnejši pogoji za postavitev nezahtevnih in eno-

stavnih objektov na stavbnih zemljiščih so določeni v poseb-
nem predpisu, Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na 
stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper.«

7. člen
Na koncu prvega odstavka 15. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi:
»Popolnoma vkopani deli objektov lahko segajo preko 

gradbenih mej.«
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se 

glasi:
»Popolnoma vkopani deli objektov se lahko gradijo do 

mej parcele namenjene gradnji brez soglasja lastnika oziroma 
lastnikov mejnih zemljišč.«

Črta se četrti odstavek.
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8. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Maksimalna dopustna višina objekta se meri od naj-

nižje kote terena ob objektu do najvišje točke objekta, vključno 
s tehnično etažo in vsemi drugimi tehničnimi elementi. Dovo-
ljeno je 5 % odstopanje od maksimalnih dopustnih višin objekta 
zaradi ohranjanja funkcionalnosti objekta ob izvedenih prilago-
ditvah in tehnološkim zahtevam. Število popolnoma vkopanih 
kletnih etaž ni omejeno.«

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Na območju Fc3 Eu 3–6 je na ravni strehi nad ma-
ksimalno višinsko koto, dovoljena gradnja tehnične in terasne 
etaže ter montaža tehničnih elementov, do maksimalne skupne 
višine 3,0 m, v maksimalnem obsegu 50 % površine ravne 
strehe in odmaknjeno minimalno 3,00 m od roba strehe. Ravna 
streha je lahko pohodna.«

9. člen
Na koncu prvega odstavka 20. člena se doda stavek, ki 

se glasi:
»Podrobnejši pogoji za postavitev nezahtevnih in eno-

stavnih objektov na stavbnih zemljiščih so določeni v poseb-
nem predpisu, Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na 
stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper.«

10. člen
V 20.a členu se za prvim odstavkom dodajo drugi, tretji, 

četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Viške materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je 

potrebno odpeljati in ustrezno deponirati na za to primerna 
odlagališča.

(3) Začasno deponiranje materiala je dovoljeno le na za 
to primernem območju.

(4) Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje 
terena in zunanjo ureditev.

(5) Rodovitna prst se skrbno odrine in deponira ter upora-
bi za kasnejšo rekultivacijo, v največji meri na mestu samem.

(6) Za odlaganje zemljin in mulja si mora investitor prido-
biti soglasje občinskega urada pristojnega za prostor, ter vsa 
druga potrebna potrdila, soglasja ali druge listine, ki so zakon-
sko predpisani za te vrste posegov v prostor.«

11. člen
Prva in druga alineja četrtega odstavka 23. člena se spre-

menita tako, da se glasita:
»– dovoz do parkirnih mest več objektov mora biti urejen 

z dovozno potjo širine minimalno 5,5 m,
– dovoz do parkirnih mest objektov mora biti urejen tako, 

da je možen dovoz z ustreznimi tovornimi vozili.«

12. člen
Prvi stavek sedmega odstavka 24. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»Število parkirnih mest glede na namembnost znaša za:
– stanovanjsko stavbo (enostanovanjske in večstanovanj-

ske stavbe) 2 PM/stanovanjsko enoto,
– pisarniške prostore, prodajni prostor (poslovne in uprav-

ne stavbe) – 1 PM/30 m2 bruto površine,
– osnovno šolo – 1 PM/20 učencev, vrtec – 1 PM/20 otrok,
– osnovno preskrbo (trgovske stavbe) – 1 PM/30 m2 bruto 

površine,
– gostinski obrat (gostilne, restavracije in točilnice) – 

1 PM/10 sedežev (izjeme obrati v naseljih, kjer so parkirna 
mesta urejena v okviru javnih parkirnih površin),

– turistični apartma – 1 PM/apartma,
– hotel in druge gostinske stavbe za kratkotrajno nasta-

nitev (hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) – 1 PM/na 
5 sob,

– obrt (stavbe za storitvene dejavnosti) – 1 PM/60 m2 
bruto površine,

– skladišča – 1 PM/60m2 bruto površine objekta; skladišča 
brez strank: 1PM/150 m2 bruto površine, vendar ne manj kot 
2 PM,

– za večje proizvodne obrate – nad 1500 m2: 1 PM na 
60 m2 bruto površine.«

13. člen
V 25. členu se beseda »hiša« v ustreznih sklonih nado-

mesti z besedo »stavb« v ustreznih sklonih in besedna zveza 
»parkirni objekt« nadomesti z besedno zvezo »garažna stav-
ba« v ustreznih sklonih.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju Muzejskega, Nazorjevega, Vergerijeve-

ga trga in trga Brolo in njihovih kontaktnih površinah, je možna 
gradnja garažnih stavb, če to dopušča varstveni režim.«

V prvem stavku drugega odstavka se beseda »mnenje« 
nadomesti z besedo »soglasje«.

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, 
ki se glasi:

»Garažne stavbe se lahko gradi do parcelne meje s fak-
torjem zazidanosti do 1,0.«

V petem odstavku se črtata zadnja dva stavka.

14. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obravnavano območje skoraj v celoti spada v aglo-

meracijo Koper, katera izpolnjuje zahteve za opremo z javnim 
kanalizacijskim omrežjem. Vse stavbe morajo imeti urejeno 
odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z veljavnimi pred-
pisi.«

Osemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(18) Investitor posameznih objektov na območju PUP-a 

mora zaprositi upravljavca za izdajo projektnih pogojev v koli-
kor gradnja tangira 6,0 m varovalni pas (3,0 m levo in desno od 
osi kanalskega voda) in za soglasje k projektni dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

15. člen
V 29. členu se besedila »službo Snage Komunale Koper«, 

»Komunali Koper«, »podjetja Komunala Koper«, »podjetjem 
Komunala Koper, d.o.o., sektor Snaga« nadomesti z besedno 
zvezo »pristojna služba« v ustreznem sklonu.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na obravnavanem območju je potrebno za zbiranje 

odpadkov predvideti zbirna in odjemna mesta za komunalne 
odpadke, ostanek odpadkov ter ekološke otoke – zbiralnice 
za ločeno zbrane frakcije, ki morajo biti dostopna za specialna 
vozila upravljavca s skupno težo 28t, razen v historičnem me-
stnem jedru (Fc1), kjer je odvoz lahko urejen drugače, glede 
na specifične pogoje in dostopnost.«

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zbirna in odjemna mesta je potrebno predvideti na 

javnih površinah. Če so ta mesta na zasebnih parcelah, je 
potrebno pridobiti soglasje lastnikov parcel. Odjemna mesta 
morajo biti urejena tako, da je možno čiščenje prostora, upo-
števati je potrebno higienske in estetske zahteve kraja. Skupna 
odjemna mesta in ekološki otoki – zbiralnice morajo biti na 
javni površini. V kolikor so ta mesta na privatnih zemljiščih, je 
potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč.«

V trinajstem odstavku se črta besedna zveza »na podjetju 
Komunala Koper, d.o.o.«.

16. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gradnja novih telekomunikacijski naprav: bazne po-

staje, antenski stolpi in drogovi za antene na stavbah v obmo-
čju Fc1 je možna, pod ostalimi pogoji tega člena, le s soglasjem 
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in pristojnega 
urada za urejanje prostora Mestne občine Koper.«
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17. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:

»52. člen
(varstvo pred poplavami ter pred erozijo)

(1) V grafičnem delu dokumentacije list št. 13. »Prikaz 
poplavne nevarnosti« so prikazana območja razredov poplavne 
nevarnosti na območju prostorskega akta.

(2) Za zagotavljanje varstva pred poplavami je potrebno 
izvesti oziroma izvajati sledeče ukrepe:

– zaradi zagotavljanja ustrezne poplavne varnosti ob-
močja Semedelske bonifike pred poplavljanjem zaradi vpliva 
morja mora občina zagotoviti redno vzdrževanje nasipov na 
koti krone, ki je določena v strokovni podlagi »PUP Mestno 
jedro Koper z vplivnim območjem – spremembe in dopolnitve« 
(štev. 732-KPN/2016; november 2016; izdelal Glg d. o. o., Ko-
per) z najmanj 0,5 m varnostne višine,

– za doseganje večje poplavne varnosti območja bonifike 
je potrebna izgradnja novega črpališča z ustrezno zasnovo in 
izgradnja novega ustreznega zadrževalnega prostora,

– do izgradnje dodatnega zadrževalnega prostora naj se 
na območju bonifike ohranijo vsa obstoječa razlivna območja,

– občinska služba za zaščito in reševanje naj bo ustrezno 
opremljena in organizirana, da bo v primeru potrebe, ob pojavu 
višjih gladin morja in ob pojavu večjega valovanja (predvsem 
na območju obale morja od območja komunalnih privezov do 
ribiškega pomola), lahko intervenirala (npr. z razporeditvijo 
protipoplavnih vreč),

– občinski službi za zaščito in reševanje je potrebno za-
gotoviti elaborat s popisom vseh objektov in prometnih površin, 
ki se nahajajo v območju poplavne nevarnosti, ter poslovnik o 
ravnanju in izvedbi potrebnih ukrepov zaradi omogočitve ustre-
zne in časovno pravilne intervencije v času poplav,

– vzporedno s postopki za gradnjo novih objektov je po-
trebno pristopiti k vzpostavitvi sistema preprečevanja, varstva, 
pripravljenosti, napovedovanja poplav in sistemov za zgodnje 
opozarjanje z namenom, da se v največji možni meri obvlada 
poplavno ogroženost depresijskega območja.

(3) Pri umeščanju objektov v območje depresije in na po-
plavno ogrožena območja je potrebno upoštevati vso veljavno 
zakonodajo.

(4) Pri posegih na območjih poplavne nevarnosti si je 
potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne orga-
nizacije.«

18. člen
V tretjem odstavku 54. člena se pred besedilom »KC-48« 

doda novo besedilo, ki se glasi »KC-47,«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na območju Eu 3-11 je, za gradnjo novih stavb in v 

primerih ko posegi v prostor spreminjajo obstoječo prometno 
ureditev, potrebna izdelava OPPN-ja.«

19. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:

»54.a člen
(pogoji za posege na kontaktnih območjih)

Za gradnjo gradbeno inženirskih objektov, javne komunal-
ne infrastrukture in zunanje ureditve se, ne glede na določila 
ostalih veljavnih prostorskih aktov na območju PUP, uporabljajo 
določila tega odloka, do izgradnje posegov na podlagi ostalih 
veljavnih prostorskih aktov na območju PUP.«

III. KONČNE DOLOČBE

20. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev 

za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z 
vplivnim območjem so stalno na vpogled pri pristojnem organu 
Mestne občine Koper.

21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka na območju PUP Koper prene-

ha veljati Obvezna razlaga prvega stavka sedmega odstavka 
24. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za posege 
v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim 
območjem (Uradni list RS, št. 76/15).

22. člen
(1) Podrobnejše pogoje za spremembe namembnosti 

pritličij in oblikovanja zunanjosti stavb v območjih Fc-1 in Fc-2 
se določi v posebnem predpisu, ki ga sprejme Občinski svet 
Mestne občine Koper. V postopku sprejemanja tega predpisa 
bo vključeno Ministrstvo za kulturo.

(2) Do sprejetja navedenega predpisa se uporabljajo do-
ločila tega odloka.

23. člen
(1) Do uveljavitve predpisa, ki bo enovito urejal merila in 

pogoje za oglaševanje na območju občine Koper, je znotraj 
območja urejanja s tem odlokom prepovedana gradnja ali 
postavitev kakršnihkoli objektov za oglaševanje in postavitev 
oglasnih tabel ter naprav in predmetov ali sprememba obsto-
ječih objektov oziroma delov objektov za objekte namenjene 
oglaševanju oziroma za oglaševalske namene. Poseben pred-
pis sprejme Občinski svet Mestne občine Koper.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena 
je dovoljena postavitev tabel, kot so predpisane z zakonom o 
gospodarskih družbah.

24. člen
Do spremembe Odloka o nezahtevnih in enostavnih 

objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper, kjer bodo 
podani posebni pogoji za območje Fc1 in Fc2, se lahko eno-
stavni in nezahtevni objekti na območjih Fc1 in Fc2 gradijo do 
meje gradbene parcele, s soglasjem lastnika oziroma lastnikov 
sosednjih zemljiških parcel, ne glede na ostala določila Odloka 
o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v 
Mestni občini Koper.

25. člen
V primeru, ko je bila lega objektov v območju Fc-3 do-

ločena in potrjena z veljavnim lokacijskim dovoljenjem, je za 
take objekte možna gradnja kot je določeno v lokacijski doku-
mentaciji ne glede na ostala določila tega odloka glede lege 
objektov, in sicer s soglasjem pristojnega urada za okolje in 
prostor Mestne občine Koper.

26. člen
V primeru sprememb zakonodaje, predpisov, standar-

dov in ostalih aktov, ki so podlaga za izvajanje tega odloka 
in v primeru nejasnosti, je za tolmačenje pristojen sosvet 
predstavnikov Mestne občine Koper in posameznih uprav-
nih organov ali nosilcev urejanja prostora iz posameznega 
področja ali udeležba Mestne občine Koper v postopku po-
samezne faze predvidenega posega v prostor, kot dopušča 
zakon.

27. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 

pristojni organ.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2012 
Koper, dne 20. julija 2017 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/2000, 30/01 e 29/03, 
e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 90/05, 
67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto  
sulle norme tecniche di attuazione degli 

interventi nel centro storico di Capodistria  
e nella rispettiva zona d'influenza

N. 3505-2/2012 
Capodistria, 21 luglio 2017

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 61, comma quinto, della Legge sulla 
progettazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubbli-
ca di Slovenia nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B e 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale e 14/15 
– ZUUJFO), l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 94/07 – 
TUU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l’arti-
colo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollet-
tino Ufficiale n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Con-
siglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, 
durante la sua seduta del 20 luglio 2017, il

D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto  
sulle norme tecniche di attuazione degli 

interventi nel centro storico di Capodistria  
e nella rispettiva zona d'influenza

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Con il presente decreto, si approvano le modifiche ed in-

tegrazioni alle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel 
centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza 
(Bollettino Ufficiale n. 29/91, Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca di Slovenia nn. 16/07 e 39/07 – interpretazioni autentiche, 
65/10, 14/11 – interpretazione autentica e 18/14 – nel seguito 
NTA), elaborate dalla società Studio Mediterana, d.o.o., Isola, 
nel gennaio del 2016, quale progetto n. 12/12.

Articolo 2
(1) Le modifiche e integrazioni delle norme tecniche di 

attuazione si riferiscono ai singoli articoli del decreto nonché 
alla parte grafica. La zona di confine con le presenti modifiche 
ed integrazioni non viene modificata.

(2) Nella parte grafica delle NTA viene sostituito il Fo-
glio 3 – Raffigurazione dei complessi funzionali e il Foglio 13 
– Raffigurazione del pericolo di inondazioni, previa esecuzio-
ne di interventi mitigatori, al quale viene modificato anche il 
titolo in »Foglio 13 – Raffigurazione del pericolo inondazioni«.

(3) Con il presente decreto vengono annullati i seguenti 
fogli grafici:

– Foglio 14 – Raffigurazione del pericolo di erosione 
previa esecuzione di interventi mitigatori,

– Foglio 15 – Raffigurazione del pericolo di inondazioni 
dopo l'esecuzione degli interventi mitigatori,

– Foglio 16 – Raffigurazione del pericolo di erosione 
dopo l'esecuzione degli interventi mitigatori.

II OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Articolo 3
Nel quarto comma dell'articolo 4 del Decreto sulle norme 

tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di 
Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Bollettino uffi-
ciale n. 29/91, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 
n. 16/07 e 39/07 – interpretazioni autentiche, 65/10, 14/11 – 
interpretazione autentica e 18/14) il testo del punto 13 viene 
modificato come segue:

»– 13. Raffigurazione del pericolo di inondazioni«
Vengono eliminati i punti 14, 15 e 16.

Articolo 4
Dopo il secondo comma dell'articolo 11 si aggiunge un 

nuovo terzo comma che recita:
»(3) Nella zona Fc1 e Fc2, indipendentemente dalle altre 

disposizioni del decreto, è vietata la costruzione di garage del 
gruppo 12420 edifici adibiti a garage, eccezion fatta per la 
costruzione di edifici adibiti a garage in base all'articolo 25 del 
decreto. Parimenti è vietata la costruzione di garage oppure 
la modifica della destinazione d’uso in garage di parte degli 
edifici con altro uso.«

Articolo 5
Dopo il comma undici dell'articolo 12 alla fine viene ag-

giunto un nuovo dodicesimo comma che recita:
»(12) Nella zona d'influenza del monumento culturale 

(Fc2) è eccezionalmente ammissibile la costruzione di nuovi 
edifici anche nelle zone dove erano situate le costruzioni 
demolite. La costruzione è ammissibile in conformità con gli 
altri articoli del decreto e le condizioni progettuali ottenute 
dal competente ufficio per la tutela dei beni culturali. L'esatta 
posizione nella zona, la grandezza e le forme di tali strutture 
vengono stabiliti in base alle condizioni dell'ufficio competente 
per la tutela dei beni culturali«.

Articolo 6
Alla fine del primo comma dell'articolo 14 viene aggiunta 

una nuova frase che recita:
»Le condizioni più dettagliate per il collocamento di 

strutture non complessi e semplici sui terreni edificabili sono 
stabilite in un decreto particolare, Decreto sulle strutture non 
complessi e semplici sui terreni edificabili nel comune Città 
di Capodistria«.

Articolo 7
Alla fine del primo comma dell'articolo 15 viene aggiunta 

una nuova frase che recita:
»Le parti delle costruzioni completamente interrate pos-

sono superare i confini di costruzione.«
Alla fine del terzo comma viene aggiunta una nuova 

frase che recita:
»Le parti delle costruzioni completamente interrate si 

possono costruire sino ai confini del lotto edificabile senza 
il consenso del proprietario ovvero dei proprietari dei terreni 
confinanti.«

Viene eliminato il quarto comma.

Articolo 8
Il terzo comma dell'articolo 16 viene modificato e recita:
»(3) L’altezza massima consentita dell’edificio si misura 

tra la quota al suolo più bassa presso l’edificio e il punto più 
alto dell’edificio, compreso il piano con i locali tecnici, e tutti 
gli altri elementi tecnici. È ammesso il 5 % di variazione dal 
massimo dell'altezza dell’edificio permessa per mantenere la 
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funzionalità della struttura a esecuzione degli adattamenti e 
alle esigenze tecnologiche. Non vi sono limitati al numero dei 
piani completamente interrati.«

Dopo il quinto comma si aggiunge un nuovo sesto com-
ma che recita:

»(6) Nella zona del Fc3 Eu 3-6 sul tetto piano sopra la 
quota di altitudine massima è permessa la costruzione del 
piano tecnico e del piano terrazza e il montaggio degli ele-
menti tecnici sino all'altezza complessiva massima di 3,0 m, 
nella massima ampiezza di 50 % della superficie del tetto pia-
no e distante minimo 3,00 m dal bordo del tetto. Il tetto piano 
può essere calpestabile.«

Articolo 9
Alla fine del primo comma dell'articolo 20 viene aggiunta 

la frase che recita:
»Le condizioni più dettagliate per il collocamento di 

strutture non complessi e semplici sui terreni edificabili sono 
stabilite in un decreto particolare, Decreto sulle strutture non 
complessi e semplici sui terreni edificabili nel comune Città 
di Capodistria.«

Articolo 10
Nell'articolo 20a dopo il primo comma vengono aggiunti 

il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e sesto comma che 
recitano:

»(2) I materiali di scarto da attività edilizie devono venir 
rimossi e trasportati in discariche autorizzate.

(3) Il deposito temporaneo dei materiali è permesso solo 
in spazi autorizzati.

(4) Il materiale di scavo viene utilizzato per terrapieni, 
livellamento del terreno e per la sistemazione esterna.

(5) Il terreno fertile viene messo in disparte e viene 
depositato per il successivo riutilizzo e coltivazione in gran 
parte in loco.

(6) L'investitore deve ottenere il consenso per il depo-
sito delle terre e del limo dall'ufficio comunale competente 
per il territorio nonché tutti gli altri certificati, consensi e altri 
documenti stabiliti dalla legge per questo tipo d'intervento 
nell'ambiente.«

Articolo 11
Il primo e il secondo punto del quarto comma dell'articolo 

23 vengono modificati e recitano:
»– l'accesso veicolare ai posti macchina di più edifici 

deve essere sistemato con una strada di accesso dalla lar-
ghezza minima di 5,5 m,

– l'accesso ai posti macchina degli edifici deve essere 
sistemato in modo tale che sia possibile l'accesso con ade-
guati mezzi per il trasporto merci.«

Articolo 12
La prima frase del settimo comma dell'articolo 24 viene 

modificato e recita:
»Il Numero prescritto di posti macchina (PM) in rapporto 

alla destinazione d’uso:
– stabili residenziali (edifici monoresidenziali e con più 

appartamenti) 2 PM/unità abitativa,
– uffici, rivendite (edifici commerciali e amministrativi): 

1 PM/30 mq. di superficie lorda del locale,
– scuola elementare – 1 PM/20 alunni, asilo – 1 PM/20 

bambini,
– locali per il rifornimento di generi di prima necessità 

(edifici commerciali): 1 PM ogni 30 mq. di superficie lorda 
del locale,

– esercizi di ristorazione (trattoria, ristorante e bar): 
1 PM ogni 10 posti a sedere (eccezion fatta per gli esercizi 
allestiti in abitati dove la sosta è sistemata nell’ambito delle 
aree di parcheggio pubbliche),

– appartamenti turistici – 1 PM/appartamento,

– albergo ed altri esercizi di ristorazione con servizi di 
alloggio temporaneo (alberghi e simili strutture per alloggio 
temporaneo, edifici residenziali per gruppi sociali particolari) 
– 1 PM/su 5 stanze,

– artigianato (edifici per attività di servizio) – 1 PM/60 m2 
superficie lorda del locale,

– magazzini – 1 PM/60m2 superficie lorda della struttura; 
magazzini senza clienti: 1 PM/150 m2 superficie lorda però 
non meno di 2 PM,

– stabilimento di produzione maggiore – sopra i 1500 m2: 
1 PM su 60 m2 superficie lorda.«

Articolo 13
Nell'articolo 25 la parola »casa« nelle rispettive declina-

zioni in sloveno viene sostituita con la parola »edifici« nelle ri-
spettive declinazioni in sloveno e l'espressione »parcheggio« 
viene sostituita con l'espressione »edificio adibito a garage« 
nelle rispettive declinazioni in sloveno.

Il primo comma viene modificato e recita:
»(1) Nella zona della Piazza del Museo, Piazza Nazor, 

Piazza P.P. Vergerio e Piazza Brolo e le rispettive zone di 
contatto è consentita la costruzione di edifici adibiti a garage, 
a patto che ciò sia ammesso dal regime di tutela.«

Nella prima frase del secondo comma la parola »parere« 
viene sostituita con la parola »permesso«.

Nel terzo comma dopo la prima frase viene aggiunta una 
nuova frase che recita:

»Gli edifici adibiti a garage possono venir costruiti fino 
al confine del lotto con il rapporto di occupazione fino a 1,0.«

Nel quinto comma vengono eliminate le ultime due frasi.

Articolo 14
Il primo comma dell'articolo 28 viene modificato e recita:
»(1) L'area in oggetto appartiene quasi interamente 

all'agglomerato di Capodistria e soddisfa le esigenze per 
la dotazione con la rete fognaria pubblica. Tutti i fabbricati 
devono aver regolata la raccolta e il trattamento delle acque 
reflue in conformità alle norme vigenti.«

Il diciottesimo comma viene modificato e recita:
»(18) L'investitore dei singoli edifici nella zona NTA deve 

richiedere al gestore il rilascio delle condizioni di progetto nel 
caso in cui la costruzione tange la zona di sicurezza di 6,0 m 
(3,0 m a sinistra e destra dell'asse del canale di scarico) e il 
permesso alla documentazione progettuale per l'ottenimento 
del permesso di costruzione.«

Articolo 15
Nell'articolo 29 le diciture »il servizio della nettezza ur-

bana dell’azienda Komunala Koper – Capodistria«, »all’azien-
da Komunala Koper – Capodistria«, »dell’azienda Komunala 
Koper – Capodistria S.r.l.«, »il settore della nettezza urbana 
della succitata azienda« vengono sostituite con l'espressione 
»servizio competente« nelle rispettive declinazioni in sloveno.

Il secondo comma viene modificato e recita:
»(2) Nella zona in oggetto è necessario, per la raccolta 

dei rifiuti, prevedere i punti di raccolta e asporto dei rifiuti 
urbani, avanzi dei rifiuti nonché le isole ecologiche – punti di 
raccolta delle frazioni separate, che devono essere accessi-
bili ai mezzi particolari del gestore con il peso totale di 28t, 
eccezion fatta per il centro storico (Fc1), dove la rimozione 
può essere regolata diversamente in base alle condizioni 
specifiche e all'accessibilità.«

Il quarto comma viene modificato e recita:
»(4) I punti di raccolta e asporto devono venir previsti 

nelle aree pubbliche. Nel caso che tali punti sorgano su 
terreni privati, è necessario acquisire il consenso dei relativi 
proprietari. I punti di raccolta devono essere sistemati in modo 
tale da permettere la pulizia dello spazio ed è necessario 
osservare le prescrizioni igieniche e di decoro locali. I punti di 
raccolta comuni e le isole ecologiche devono essere allestiti 
sulla superficie pubblica. Nel caso che tali punti sorgano su 
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terreni privati, è necessario acquisire il consenso dei relativi 
proprietari.«

Nel tredicesimo comma viene eliminata l’espressione 
»dall’azienda Komunala Koper – Capodsitria S.r.l.«.

Articolo 16
Il terzo comma dell'articolo 32 viene modificato e recita:
»(3) Nella zona Fc1 è consentito costruire nuovi impianti 

delle telecomunicazioni: stazioni base, tralicci per le antenne 
e aste per antenne sugli edifici, secondo le altre condizioni 
di questo articolo, previo consenso dell'istituto competente 
per la tutela dei beni culturali e dell'ufficio competente per la 
pianificazione territoriale del Comune città di Capodistria.«

Articolo 17
L'articolo 52 viene modificato e recita:

»Articolo 52
(protezione dalle inondazioni e dall'erosione)

(1) Nella parte dell'elaborato grafico foglio n. 13 »Raffi-
gurazione del pericolo di inondazioni« sono raffigurate le zone 
e i livelli di rischio di inondazioni nella zona dello strumento 
territoriale.

(2) Per ridurre il rischio d’inondazioni è necessario prov-
vedere ovvero realizzare i seguenti provvedimenti:

– al fine di assicurare un’appropriata protezione dalle 
inondazioni causa l'influsso del mare nella zona della Bonifica 
di Semedella, il comune deve assicurare la regolare manu-
tenzione dei terrapieni sulle sommità degli argini, stabilita 
negli approfondimenti tecnici »NTA riferite al centro storico di 
Capodistria ed alla rispettiva zona d’influenza – modifiche ed 
integrazioni« (n. 732-KPN/2016; novembre 2016; elaborato 
da Glg s.r.l., Capodistria) con minimo di 0,5 di altezza di 
sicurezza,

– per il raggiungimento di una maggiore protezione 
dalle inondazioni nella zona della bonifica è necessaria la 
costruzione di una nuova stazione di pompaggio con un'a-
deguata progettazione e costruzione di una nuova area di 
contenimento,

– sino alla costruzione di una nuova area di contenimen-
to nella zona della bonifica devono venir mantenute tutte le 
attuali aree di straripamento,

– il servizio comunale per la protezione e il soccorso sia 
adeguatamente attrezzato e organizzato affinché in caso di 
necessità nel verificarsi dell'alta marea e di onde alte (soprat-
tutto nella zona costiera dagli attracchi comunali sino al molo 
dei pescatori), possa intervenire (ad es. con la distribuzione 
dei sacchi anti-inondazione),

– al servizio comunale per la protezione e il salvatag-
gio è necessario fornire un elaborato con l'elenco di tutte le 
strutture e zone trafficabili ubicate nel territorio a rischio di 
inondazioni nonché un regolamento interno sulla gestione e 
attuazione di eventuali interventi per garantire gli adeguati e 
tempestivi interventi nel periodo delle inondazioni,

– contemporaneamente ai procedimenti connessi con 
l’edificazione di nuove costruzioni bisogna provvedere all’im-
postazione del sistema di prevenzione, tutela, stato di allerta, 
previsione delle inondazioni ed al sistema di allertamento 
precoce, per fronteggiare alla meglio il pericolo di inondazioni 
nelle aree in depressione.

(3) L’inserimento di costruzioni nell’area in depressione e 
nelle zone a rischio di inondazioni deve procedere in ossequio 
a tutte le leggi vigenti.

(4) Gli interventi nelle zone a rischio di inondazioni 
devono essere preceduti dall’acquisizione delle condizioni 
progettuali e del consenso dell’autorità competente.«

Articolo 18
Nel terzo comma dell'articolo 54 prima del testo »KC-48« 

viene aggiunto un nuovo testo che recita »KC-47,«

Dopo il terzo comma viene aggiunto il nuovo quarto 
comma che recita:

»(4) Nella zona Eu 3-11 la predisposizione del PRPC è 
obbligatoria per la costruzione di nuove strutture e nel caso 
che gli interventi nel territorio modifichino l'attuale circolazione 
stradale«.

Articolo 19
Dopo l'articolo 54 viene aggiunto il nuovo articolo 54a 

che recita:

»Articolo 54a
(condizioni per gli interventi nelle zone di contatto)
A prescindere dalle disposizioni degli altri atti territoriali 

in vigore nella zona delle NTA, per la costruzione di strutture 
di ingegneria civile, dell'infrastruttura pubblica e della sistema-
zione esterna, vengono applicate le disposizioni del presente 
decreto, sino alla costruzione degli interventi in base agli altri 
atti territoriali in vigore nella zona delle NTA.«

III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Le modifiche e le integrazioni alle norme tecniche d’at-

tuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria 
e nella rispettiva zona d’influenza sono depositate a libera 
visione del pubblico presso l’ufficio competente del Comune 
città di Capodistria.

Articolo 21
Con l’entrata in vigore del presente decreto per la zona 

delle NTA di Capodistria cessa di valere l’Interpretazione 
autentica della prima frase del comma 7 dell’articolo 24 del 
Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi 
nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona 
d’influenza (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 76/15).

Articolo 22
(1) Le condizioni dettagliate per la modifica della desti-

nazione d'uso dei pianoterra e la progettazione degli esterni 
degli edifici nelle zone Fc-1 e Fc-2 vengono stabilite con 
regolamento particolare che viene approvato dal Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria. Nella procedura 
di approvazione di tale atto verrà incluso il Ministero per la 
cultura.

(2) Fino all'accettazione di tale regolamento vengono 
applicate le condizioni di questo decreto.

Articolo 23
(1) Fino all'entrata in vigore del regolamento, che de-

finirà univocamente i criteri e le condizioni per la pubblicità 
nell'area del Comune di Capodistria, è vietato nell'area di 
sistemazione del presente decreto la costruzione o il colloca-
mento di qualsiasi tipo di edificio per la pubblicità ed il collo-
camento di cartelloni pubblicitari e di impianti nonché oggetti o 
la modifica degli edifici esistenti o di alcune loro parti, in edifici 
destinati alla pubblicità o per scopi pubblicitari. Il regolamento 
specifico viene accolto dal Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria.

(2) Nonostante le disposizioni del precedente comma di 
questo articolo è permessa l'installazione di cartelli come è 
prescritto dalla legge sulle imprese commerciali.

Articolo 24
Sino alle modifiche al Decreto sulle strutture non com-

plesse e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di 
Capodistria, nelle quali verranno stabile le condizioni parti-
colari per le aree Fc1 e Fc2, le strutture non complesse e 
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semplici nelle zone Fc1 e Fc2 possono venir edificate sino 
al confine della parcella edificabile, previo consenso del 
proprietario ossia dei proprietari dei lotti confinanti, indipen-
dentemente dalle altre disposizioni del Decreto sulle struttu-
re non complesse e semplici sui lotti edificabili del Comune 
città di Capodistria.

Articolo 25
Nel caso in cui la posizione delle strutture nella zona 

Fc-3 sia stata stabilita e confermata dal permesso di sito 
in vigore, per tali strutture è possibile la costruzione come 
stabilito dalla documentazione di sito, indipendentemente 
dalle altre disposizioni del presente decreto per quanto con-
cerne la posizione delle strutture, previo consenso dell'ufficio 
competente per l'ambiente e il territorio del Comune città di 
Capodistria.

Articolo 26
In caso di modifiche alla legge, regolamenti, standard 

e altri atti, che sono alla base dell’attuazione del presente 
decreto e nel caso di ambiguità, per l'interpretazione è com-
petente il consiglio consultivo dei rappresentanti del Comune 
città di Capodistria e dei singoli organi amministrativi o enti 
preposti alla pianificazione del territorio di singole aree o la 
partecipazione del Comune città di Capodistria alle singole 
fasi degli interventi nel territorio come permesso dalla legge.

Articolo 27
Il controllo ispettivo sull’attuazione del presente decreto 

è esercitato dall'organo competente.

Articolo 28
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3505-2/2012
Capodistria, 20 luglio 2017 

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

KRANJ

2192. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičninah parcelna številka 684/2 
in 684/5, obe k.o. 2130 – Pševo

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 
21. 6. 2017 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičninah parcelna številka 684/2  
in 684/5, obe k.o. 2130 – Pševo

1. člen
Javno dobro na nepremičninah parcelna številka 684/2 in 

684/5, obe k.o. 2130 – Pševo, preneha obstajati, ker v naravi 
ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Lastninska pravica na nepremičninah parcelna številka 

684/2 in 684/5, obe k.o. 2130 – Pševo, se vpiše na Mestno 
občino Kranj.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-77/2016-41/33
Kranj, dne 21. junija 2017

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar 

zanj
Boris Vehovec l.r.

Podžupan

ŠENTRUPERT

2193. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine 
Šentrupert za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) 
ter 19. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
20. redni seji dne 26. 7. 2017 sprejel

O D L O K
o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert  

za leto 2017

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 

(Uradni list RS, št. 85/16) se v 2. členu drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je 
določen v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto

SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 4.591.796,18 EUR
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.267.660,18 EUR

70 DAVČNI PRIHODKI 2.151.593,00 EUR
700 Davki na dohodek in dobiček 1.728.993,00 EUR
703 Davki na premoženje 309.600,00 EUR
704 Domači davki na blago  
in storitve 113.000,00 EUR

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.116.067,18 EUR
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 1.119.100,00 EUR
711 Takse in pristojbine 3.548,00 EUR
712 Globe in druge denarne 
kazni 20.400,00 EUR
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 40.900,00 EUR
714 Drugi nedavčni prihodki 932.119,18 EUR
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 110.000,00 EUR
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetnih osnovnih 
sredstev 110.000,00 EUR

74 TRANSFERNI PRIHODKI 214.136,00 EUR
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 214.136,00 EUR
741 Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz sredstev 
EU 0,00 EUR

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 4.533.251,83 EUR

40 TEKOČI ODHODKI 1.931.854,23 EUR
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 215.530,50 EUR
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 36.172,00 EUR
402 Izdatki za blago in storitve 1.582.051,73 EUR
403 Plačila domačih obresti 63.000,00 EUR
409 Rezerve 35.100,00 EUR

41 TEKOČI TRANSFERI 1.043.505,00 EUR
410 Subvencije 37.600,00 EUR
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 557.015,00 EUR
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 76.874,00 EUR
413 Drugi tekoči domači transferi 372.016,00 EUR

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.505.877,60 EUR
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1.505.877,60 EUR

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 52.015,00 EUR
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 33.100,00 EUR
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 18.915,00 EUR

I. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 58.544,35 EUR

III/I. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I.-7102)-(II.-403–404) 119.544,35 EUR

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(70+71)–(40+41) 1.292.300,95 EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSIH DELEŽEV  
(750-751-752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova 
privatizacije

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

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih 
deležev in finančnih naložb

442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih  
in drugih osebah javnega prava,  
ki imajo premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 91.463,00 EUR

50 ZADOLŽEVANJE 91.463,00 EUR

500 Domače zadolževanje 91.463,00 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 155.000,00 EUR

55 ODPLAČILA DOLGA 155.000,00 EUR

550 Odplačila domačega dolga 155.000,00 EUR

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.992,65 EUR

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.) –63.537,00 EUR

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –58.544,35 EUR

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH DNE 
PRETEKLEGA LETA –4.992,65 EUR

«

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Šentrupert za 

leto 2017 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2017.

Št. 410-0003/2017
Šentrupert, dne 27. julija 2017

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2194. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Šentrupert

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo 
javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), 5. člena Odloka o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 31/12) in 19. člena Sta-
tuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je 
Občinski svet Občine Šentrupert na 20. redni seji dne 20. 7. 
2017 sprejel
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O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Šentrupert

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med 

naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

Zap. št. Odsek Dolžina Opis Začetek Konec Dolžina v sosednjih občinah
1. 372361 1.382 Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik O 372282 C 372300 2.379 Sevnica
2. 425302 4.700 Šentrupert–Draga–Dole O 425311 C 208140 5.294 Litija
3. 425311 455 Šentrupert–rondo C R3 750 O 425316
4. 425312 8.518 Šentrupert–Hrastno–Hom O 425302 O 425313
5. 425313 4.220 Draga–Ravne–Dole O 425302 C 208140 10.204 Litija
6. 425314 1.499 Vrh–Roženberk O 425313 O 425412
7. 425315 3.063 Križje–Kostanjevica–Svinjsko O 425313 O 372293 1.527 Sevnica
8. 425316 92 Rondo Šentrupert 1 O 425311 O 425311
9. 425317 1.818 Prelesje–Šentrupert (rondo) C R1 215 O 425316

10. 425321 610 Puščava–Hrastovica–Pijavice C R1 215 C R1 215 2.762 Mokronog - Trebelno, 1.035 Sevnica
11. 425331 4.753 Trstenik–Zabukovje C R1 215 O 927609 642 Občina Mirna
12. 425332 5.200 Šentrupert–Zaloka O 425302 C 927630
13. 425333 3.485 Trstenik–Kot–Ravnik C R1 215 O 425332
14. 425412 2.000 Hrastovica–Veliki Cirnik O 425321 C 372300 1.638 Sevnica

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šentrupert 41.795 m (41,795 km).

4. člen
Javne poti (JP) v Občini Šentrupert, v naseljih občine in 

med naselji so:

Zap. št. Odsek Dolžina Opis Začetek Konec Dolžina v sosednjih občinah
1. 708591 1.186 Prelesje–Kostanjevica C 425310 C 425310 2.653 Litija
2. 927301 888 Kostanjevica 8 O425315 O 708591
3. 927302 203 Okrog–objekt Zgonc O 425332 Z HŠ 49
4. 927303 217 Okrog 47 O 425332 Z HŠ 47
5. 927304 173 Okrog 18 O 425332 Z HŠ 18
6. 927305 319 Okrog 15 O 425332 Z HŠ 15
7. 927306 86 Ravne 13 O 927782 Z HŠ 13
8. 927307 370 Ravne 1a O 425313 Z HŠ 1a
9. 927309 2.000 Kostanjevica–povezava O 425315 O 425315

10. 927601 1.386 Srasle–Zabukovje O 425331 Z HŠ 47
11. 927602 313 Selo–D. Zabukovje O 926251 Z HŠ 226
12. 927603 164 Zabukovje 31 O 425331 O 425331
13. 927604 212 Zabukovje 51 O 927601 Z HŠ 51
14. 927605 691 Zabukovje 10 O 425331 Z HŠ 10
15. 927606 480 Zabukovje–927605 O 425331 O 927605
16. 927607 57 Zabukovje 36 O 425331 Z HŠ 36
17. 927608 376 Sotla–Kot O 425331 O 425333
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Zap. št. Odsek Dolžina Opis Začetek Konec Dolžina v sosednjih občinah

18. 927609 925 Zabukovje–Zaloka O 425331 927632

19. 927611 177 Kot–Trstenik O 425333 Z HŠ 33

20. 927612 38 Trstenik 24 O 425333 Z HŠ 24

21. 927613 65 Brod O 425302 Z 3253/2

22. 927614 791 Hom–povezava O 927789 O 927775

23. 927615 51 Trstenik 20 O 425333 Z HŠ 20

24. 927621 1.338 Brinje–Straža–Trstenik C R3 750 O 425333

25. 927622 967 Straža–Trstenik C R1 215 O 927621

26. 927623 322 Trstenik 30 O 927621 Z HŠ 30

27. 927624 104 Straža 10,25 O 927621 Z 2282/0

28. 927625 461 Straža–Praproče O 927621 O 927622

29. 927626 292 Straža 31 O 927621 Z HŠ 31

30. 927627 635 Straža O 927621 O 927622

31. 927628 1.290 Ravnik–Vesela G.–Straža O 425333 O 927621

32. 927629 521 Brinje–Vesela Gora C R3 750 O 927628

33. 927631 1.339 Zaloka–vodov. rezervoar O 425332 Z HŠ 5

34. 927632 946 Zaloka O 927631 Z HŠ 12

35. 927633 156 Vesela Gora O 927628 O 927628

36. 927634 195 Zaloka 9 O 425332 Z HŠ 9

37. 927635 215 Zaloka cerkev O 927631 Z cerkev

38. 927636 212 Okrog–cerkev Sv. Barbare O 425332 Z HŠ 11

39. 927637 163 Okrog–Okrog 13D O 927636 Z HŠ 13D

40. 927641 2.629 Škrljevo–Okrog O 425332 O 425332

41. 927642 301 Okrog 39 O 927641 Z HŠ 39

42. 927643 792 Okrog 20a O 927641 Z HŠ 20a

43. 927644 463 Okrog O 927641 O 927641

44. 927646 269 Ravnik 80 O 927649 Z HŠ 80

45. 927647 283 Ravnik 73 O 927649 Z HŠ 73

46. 927648 366 Ravnik–Ostrež koča O 927649 Z koča

47. 927649 1.963 Ravnik–Oplenk O 425333 O 425332

48. 927651 303 Ravnik 16 O 425333 Z HŠ 16

49. 927652 778 Ravnik 77 O 425333 Z HŠ 77

50. 927653 94 Ravnik 10 O 425333 Z HŠ 10

51. 927654 110 Ravnik–grad Škrljevo O 425332 Z grad

52. 927655 468 Ravnik–Okrog O 425332 O 927649

53. 927661 182 Gor. Jesenice 6 O 927665 Z HŠ 6

54. 927662 166 Gor. Jesenice 14 O 927665 Z HŠ 14

55. 927663 138 Dol. Jesenice 12 O 425412 Z HŠ 12

56. 927664 184 Dol. Jesenice 3 O 425412 Z HŠ 3

57. 927665 1.081 Hrastovica–G. Jes.–D. Jes. O 425321 O 425412

58. 927667 548 Vrhe O 927689 Z HŠ 45

59. 927668 398 Mali Cirnik 50 O 927688 Z HŠ 50

60. 927669 142 Mali Cirnik 35 O 927682 Z HŠ 35

61. 927671 537 Bistrica 48 C R1 215 Z HŠ 48
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Zap. št. Odsek Dolžina Opis Začetek Konec Dolžina v sosednjih občinah

62. 927672 146 Bistrica I C R1 215 O 927671

63. 927673 304 Bistrica 21 O 927672 Z HŠ 21

64. 927674 83 Bistrica II O 927672 O 927671

65. 927675 157 Bistrica 22 C R1 215 Z HŠ 22

66. 927676 143 Lesno predelovalni center – upravna stavba O 425321 Z 960/1

67. 927677 244 Lesno predelovalni center – proizvodnja O 425321 Z2306/1

68. 927681 696 Roženberk–Mali Cirnik 16 O 425412 Z HŠ 16

69. 927682 2.131 Roženberk–Mali Cirnik O 425412 O 927688

70. 927683 258 Mali Cirnik–Gole O 927688 Z HŠ 22

71. 927685 675 Mali Cirnik 62 O 372361 Z HŠ 62

72. 927686 474 Roženberk 6 O 425314 Z HŠ 6

73. 927687 69 Roženberk 7 O 927686 Z HŠ 7

74. 927688 1.174 Roženberk–Mali Cirnik 28 O 372361 Z HŠ 28

75. 927689 426 Vrhe O 927685 Z HŠ 53

76. 927691 182 Šentrupert–ulica 77 O 425312 Z HŠ 77

77. 927692 94 Šentrupert–ulica 70 O 927691 Z HŠ 70

78. 927693 356 Šentrupert–ulica–Pangre O 425302 O 927751

79. 927695 225 Šentrupert–ulica 34 O 425302 Z HŠ 34

80. 927696 171 Šentrupert–ulica 3 O 425302 Z HŠ 3

81. 927697 567 Šentrupert–Vrblje–Kamnje O 425302 O 927759

82. 927698 862 Šentrupert–Vrh–Kamnje O 425312 O 927751

83. 927699 588 Šentrupert–Vrh 20 O 425312 Z HŠ 20

84. 927701 212 Šentrupert–Vrh O 927706 Z 1208/1

85. 927702 83 Šentrupert–za GD O 425312 Z HŠ 84

86. 927704 134 Šentrupert–Vrh–Breg O 425312 Z HŠ 25a

87. 927706 511 Šentrupert–Breg 34 O 425312 Z HŠ 34

88. 927707 272 Šentrupert 36 O 927706 Z HŠ 36

89. 927712 68 Šentrupert–ulica 63 O 927791 Z HŠ 63

90. 927714 63 Šentrupert–ulica 41 O 425332 Z HŠ 41

91. 927715 146 Šentrupert–ulica–425332 C R3 750 O 425332

92. 927716 99 Šentrupert–ulica 64 O 927712 Z HŠ 64

93. 927721 189 Šentrupert–cerkev O 927725 Z cerkev

94. 927722 162 Šentrupert–ulica 101 O 425311 Z HŠ 101

95. 927723 75 Šentrupert 99 O 425311 Z HŠ 99

96. 927724 117 Šentrupert–mimo KZ O 425311 O 425312

97. 927725 175 Šentrupert–pokopališče O 425311 Z pokop.

98. 927726 621 Farovški hrib O 425311 Z 3983/7

99. 927731 1.368 Bistrica 37 O 425311 Z HŠ 37

100. 927733 271 Prelesje–Brinje 1 O 425311 Z 2534/0

101. 927734 497 Prelesje 29 O 425311 Z HŠ 29

102. 927735 450 Prelesje–927731 O 927734 O 927731

103. 927736 467 Prelesje–927734 O 425311 O 927734

104. 927737 368 Prelesje–Brinje O 425311 Z 2547/0

105. 927738 217 Brinje 11 C R3 750 Z HŠ 11
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Zap. št. Odsek Dolžina Opis Začetek Konec Dolžina v sosednjih občinah

106. 927741 528 KPD Dob–izvoz O 927742 O 927742

107. 927742 722 KPD Dob–dovoz C R1 215 927740

108. 927743 261 Straža 20 C R1 215 Z HŠ 20

109. 927744 176 Straža C R1 215 O 927743

110. 927745 261 Trstenik–Gmajna C R1 215 Z HŠ 10a

111. 927746 105 Rakovnik–Rakovnik 3 C R1 215 Z HŠ 3

112. 927747 388 Rakovnik–Rakovnik 24 C R1 215 Z HŠ 24

113. 927748 101 Rakovnik–Rakovnik 26 C R1 215 Z HŠ 26

114. 927749 321 Prelesje 28–opekarna C R1 215 Z 2954/1

115. 927751 3.921 Šentrupert–Kamnje–Slevec O 425312 O 425312

116. 927752 3.088 Hras. Peterlin–Sela–Kape O 425312 O 927751

117. 927753 706 Kamnje–Vrh 9 O 927752 Z HŠ 9

118. 927754 581 Hrastno–Jaršč Brcar O 927751 Z 1975/0

119. 927755 460 Hrastno–927754 O 927752 O 927754

120. 927756 598 Hom 27–Hrastno 25 O 927751 O 927752

121. 927757 247 Hrastno 52 O 927752 Z HŠ 52

122. 927758 268 Hom 24 O 927751 Z HŠ 24

123. 927759 350 Hom–Kamnje 20a O 927751 Z HŠ 20a

124. 927761 624 Hrastno 16 O 425312 Z HŠ 16

125. 927764 714 Hrastno 8 O 425312 Z HŠ 8

126. 927769 89 Hom O 927772 Z HŠ 8

127. 927771 699 Hom–Kamnje 34 O 425313 Z HŠ 34

128. 927772 473 Kamnje–Hom 58 O 927771 Z HŠ 58

129. 927773 138 Hom 51 O 927775 Z HŠ 51

130. 927774 264 Hom–927773 O 425313 O 927773

131. 927775 1.519 Hom–Brcar O 425313 O 927751

132. 927776 405 Hom 14 O 927614 Z HŠ 14

133. 927779 383 Hom–927774 O 425313 O 927774

134. 927781 84 Hom O 425312 Z HŠ 32

135. 927782 1.489 Štembirt–Ravne O 425313 O 425313

136. 927783 571 Hom 44 O 425312 Z HŠ 44

137. 927784 355 Hom–cerkev O 425312 Z cerkev

138. 927785 544 Hom–obj. Sabolek O 425312 Z N.H.

139. 927786 170 Hom 40 O 425312 Z HŠ 40

140. 927787 157 Hom 64 O 425312 Z HŠ 64

141. 927788 141 Ravne O 927782 Z HŠ 5b

142. 927789 1.679 Hom–927751 O 425312 O 927751

143. 927791 2.670 Šentrupert–Draga 53 O 425332 Z HŠ 53

144. 927792 564 Draga–927791 O 425302 O 927791

145. 927793 267 Draga–Urana O 927791 Z HŠ 37

146. 927794 104 Draga 36 O 927791 Z HŠ 36

147. 927796 393 Draga 60 O 927791 Z HŠ 60

148. 927797 412 Draga–Škrljevo O 927791 O 927641

149. 927798 273 Škrljevo 16 O 927641 Z HŠ 16

150. 927799 294 Možina O 927792 Z koča

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šentrupert znaša 77.666 m (77,666 km).



Stran 6296 / Št. 43 / 11. 8. 2017 Uradni list Republike Slovenije

5. člen
Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih 

cest v Občini Šentrupert znaša 119.461 m (119,461 km).

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 
18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ura-
dni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje 
Direkcije Republike Slovenije za ceste (št. 37162-3/2017-81 
(507)) z dne 18. 4. 2017.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 26/11) in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 31/12).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-0028/2016-10
Šentrupert, dne 27. julija 2017

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2195. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert

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) in 17. člena 
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) 
je Občinski svet Občine Šentrupert na 20. redni seji dne 26. 7. 
2017 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju  

s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert

1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Šentrupert (Uradni list RS, št. 109/13, 79/16 in 2/17) se v prvi 
alineji drugega odstavka 5. člena besedilo: »drugi teden iz-
menično z mešano embalažo« nadomesti z besedilom: »tretji 
teden«.

2. člen
V drugi alineji drugega odstavka 5. člena se izbriše be-

sedna zveza: »izmenično z mešanimi komunalnimi odpadki« 
in se besedna zveza: »vsak drugi teden« premakne na konec 
povedi.

3. člen
(objava in veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi, ko občinski sveti občin Trebnje, Mo-
kronog - Trebelno ter Mirna sprejmejo odloke, ki vsebinsko 
enako kot predmetni odlok spremenijo frekvenco odvoza me-
šanih komunalnih odpadkov iz dveh na tri tedne.

Poskusno obdobje odvoza mešanih komunalnih odpad-
kov vsake tri tedne se podaljša do uveljavitve predmetnega 
odloka.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2018.

Št. 354-0014/2017-3
Šentrupert, dne 27. julija 2017

Župan 
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2196. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– UPB, 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), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 19. člena Statuta 
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski 
svet Občine Šentrupert na 20. redni seji dne 26. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju  

Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Šentrupert, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, 
javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode, in sicer:

– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
iz javnih površin 0,2564 EUR/m3;

– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
DN 20 0,4488 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se 
poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom 

zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za onesnaže-
vanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 9. 2017

Št. 354-0012/2017-9
Šentrupert, dne 29. julija 2017

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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2197. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 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), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
20. redni seji dne 26. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert, ki ga 
je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala 
Trebnje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,7855 EUR/m3

– cena omrežnine DN 20 5,0770 EUR/mesec (za ostale 
velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 9. 2017.

Št. 354-0012/2017-8
Šentrupert, dne 27. julija 2017

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2198. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 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), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-

spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
20. redni seji dne 26. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja z odpadki  
na območju Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert, ki ga je 
pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Treb-
nje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1971 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 

-0,0010 EUR/kg
– cena zbiranja bioloških odpadkov 0,2340 EUR/kg
– cena obdelave komunalnih odpadkov 0,1771 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0567 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpad-

kov 0,0368 EUR/kg.

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 9. 2017.

Št. 354-0012/2017-10
Šentrupert, dne 27. julija 2017

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2199. Sklep o izdaji soglasja k cenam 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini 
na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2 in spremembe), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 19. člena Sta-
tuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09), je 
Občinski svet Občine Šentrupert na 20. redni seji dne 26. 7. 
2017 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene 

storitve Pomoč družini na domu

1. člen
Stroški storitve Pomoč družini na domu, preračunani na 

uro opravljene storitve:
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Stroški storitve 
Pomoč družini  
na domu/uro

Celotni 
stroški 
storitve

Stroški strokovne 
priprave (oprostitev 

za uporabnika)

Stroški storitve brez stroškov 
strokovne priprave (osnova 

za določitev subvencije)

Subvencija  
Občine Šentrupert  

63 %

Cena storitve  
za uporabnika  

37 %

ob delovnikih  
in sobotah: 18,39 € 1,97 € 16,42 € 10,34 € 6,08 €

ob nedeljah, 
praznikih oziroma 

dela prost dan:
23,88 € 1,97 € 21,91 € 13,80 € 8,11 €

2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017
Škocjan, dne 15. junija 2017

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

2201. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
v Občini Škocjan

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS), 11., 36. in 40. čle-
na Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06), 216. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: Energetski zakon), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list 
RS, št. 40/97) ter 8., 76. in 79. člena Statuta Občine Škocjan 
(Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 
15. redni seji dne 15. 6. 2017 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne 

lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina  

v Občini Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok kot koncesijski akt vsebuje odločitev o ugoto-
vitvi javnega interesa za podelitev koncesije za izvajanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan in opredeljuje 
optimalne obliko javno-zasebnega partnerstva.

(2) S tem odlokom Občina Škocjan, kot koncedent, določa 
predmet in pogoje za izvajanje izbirne lokalne gospodarske jav-
ne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega pli-
na (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Škocjan.

2. člen
(javni interes)

Občina Škocjan skladno z določilom drugega odstavka 
pete alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

2. člen
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora 

za 0,48 strokovnega delavca znašajo 2.401,32 EUR mesečno 
in se med občinami Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in 
Šentrupert razdelijo glede na dejansko število uporabnikov 
mesečno.

3. člen
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 

0,32 strokovnega delavca znašajo 1.600,88 EUR mesečno 
oziroma 1,31 EUR/uro.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem na-
slednjega meseca po prejemu soglasij občin Mirna, Mokronog 
- Trebelno, Trebnje in Šentrupert.

Št. 12280-0006/2017-3
Šentrupert, dne 27. julija 2017

Župan 
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠKOCJAN

2200. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Škocjan

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 3. in 6. 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) 216. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in 
8., 76. in 79. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, 
št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. redni seji 
dne 15. 6. 2017 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Škocjan

1. člen
V 3. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Škocjan (v nadaljevanju Odlok, Uradni list RS, št. 40/97) se v 
prvem odstavku doda točka 12, ki se glasi:

»12. dejavnost operaterja distribucijskega sistema ze-
meljskega plina«.
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list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) v 
povezavi z 216. členom Energetskega zakona in skladno z do-
ločbami Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97) s tem odlokom sprejema 
odločitev, da obstaja javni interes za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Občini Škocjan ter za izgradnjo oziroma 
obnovo energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega 
plina v skladu s prostorskimi odloki Občine Škocjan.

3. člen
(model javno-zasebnega partnerstva)

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva v 
obliki koncesije storitev za izvajanje izbirne lokalne gospodar-
ske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina.

4. člen
(definicije)

(1) Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so defini-
rani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje 
okolja.

(2) Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje 
definicije:

– javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agen-
cija za energijo,

– koncedent: Občina Škocjan,
– koncesionar: izvajalec izbirne lokalne gospodarske 

javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina,

– operater: izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne 
službe distribucijskega omrežja zemeljskega plina na podlagi 
koncesije,

– uporabnik: je pravna, fizična ali druga oseba, ki je pri-
ključena in/ali uporablja storitve izbirne lokalne gospodarske 
javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina v Občini Škocjan,

– sistem ali omrežje pomeni vse objekte, naprave in 
omrežja, ki se uporabljajo za izvajanje koncesionirane dejav-
nosti.

II. PREDMET IN VSEBINA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(predmet in vsebina javne službe)

(1) Predmet javne službe po tem odloku je dejavnost 
izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina ter izgradnja oziroma obnova 
energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v 
skladu s prostorskimi odloki Občine Škocjan (v nadaljevanju: 
javna služba).

(2) Javna služba v Občini Škocjan obsega dejavnosti in 
naloge, ki so določene v energetskem zakonu, ostalih področ-
nih predpisih, odloku občine ali v vsakokratnem predpisu, ki na 
podlagi zakona določa vsebino javne službe, ki je predmet te 
koncesije, obsega pa vsaj sledeče naloge:

– izvajanje distribucije,
– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževa-

nje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogo-
jih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti,

– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvi-
denih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zane-
sljivega obratovanja sistema,

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sis-
tem in dostop do njega,

– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z 
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja,

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, 
da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo 
uporabo, napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode 
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri porabnikih.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE,  
UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

6. člen
(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju 
Občine Škocjan.

7. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

(1) Uporabniki na območju Občine Škocjan, na katerem 
se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na distribu-
cijsko omrežje in do oskrbe z zemeljskim plinom na pregleden 
in nepristranski način pod pogoji, določenimi z energetskim za-
konom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim 
odlokom, sprejetim po javnem pooblastilu.

(2) Priključitev na distribucijsko omrežje ni obvezna.

8. člen
(izključna pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na 
celotnem območju Občine Škocjan izključno pravico opravljati 
gospodarsko javno službo iz 5. člena tega odloka.

(2) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na 
celotnem območju Občine Škocjan dolžnost zagotavljati upo-
rabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno 
opravljati gospodarsko javno službo, v skladu s predpisi in v 
javnem interesu.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

9. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, če 
izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sionirane javne službe.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne 
službe so:

– da je registriran za izvajanje 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,

– da se zaveže zgraditi in obnavljati energetsko infra-
strukturo za distribucijo zemeljskega plina (omrežje) v skladu s 
prostorskimi odloki Občine Škocjan,

– da ne obstajajo obvezni izključitveni razlogi za izključitev 
koncesionarja skladno s predpisi o javnem naročanju,

– da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih poslovnih 
računov,

– da predloži finančni načrt s prikazanimi viri financiranja 
iz katerega je razvidna povrnitev neamortizirane vrednosti in-
vesticij v omrežje zemeljskega plina,

– da ima ustrezne reference,
– da predloži finančen načrt, iz katerega so razvidni stro-

ški projektiranja, gradnje, obnove, vzdrževanja, obratovanja in 
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upravljanja energetske infrastrukture ter da navede vire finan-
ciranja za pokritje predvidenih stroškov,

– da bo pripravil in predložil končno ceno in strukturo cene 
ter projekcijo finančnih obremenitev uporabnikov za ves čas 
trajanja koncesijskega razmerja, pri tem pa bo kot izhodišče 
upošteval veljavno zakonodajo,

– da bo podal izjavo, s katero se bo zavezal, da bo ves 
čas koncesijskega razmerja upošteval prednost zagotavljanja 
javnega interesa pri izvajanja javne gospodarske službe na 
dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva,

– da bo podal pisno izjavo s katero se bo zavezal, da 
bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri 
opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri 
koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi,

– da bo podal pisno izjavo s katero bo potrdil, da sprejema 
vse obveznosti določene s tem odlokom, razpisno dokumenta-
cijo in vzorcem koncesijske pogodbe,

– da bo izdelal celovit projekt izgradnje oziroma obnove 
potrebne energetske infrastrukture na območju Občine Škocjan,

– da bo podal pisno izjavo, s katero se bo zavezal vzdrže-
vati energetsko infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje,

– da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da je 
sposoben zagotavljati izvajanje javne službe na kontinuiran 
in kakovosten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, 
normativov in standardov,

– da bo predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika 
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, finančno- 
operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže 
izpolnjevanje pogojev iz tega člena odloka.

(3) Koncedent lahko v fazi javnega razpisa bolj natančno 
opredeli zgoraj navedene pogoje za priznanje sposobnosti in 
po potrebi dodatno opredeli pogoje, ki so potrebni, da se zago-
tovi učinkovito izvajanje javne službe.

10. člen
(dolžnosti koncesionarja)

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z 

zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati 
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobri-
nami ter kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi 
in v javnem interesu,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem koncesionirane gospodar-
ske javne službe,

– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu,
– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/ozi-

roma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenje-
na izvajanju dejavnosti,

– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob 
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja 
njihova vrednost,

– po izteku koncesije prenesti v last koncedenta omrežije 
in infrastrukturo brez dodatnih obveznosti za koncedenta,

– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe,

– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti 

uvedeni s predpisom,
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev 

iz drugih virov,
– voditi evidence v zvezi z javnimi službami, usklajene z 

občinskimi evidencami,
– voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, 

vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in tro-
šilih in navedeno posredovati koncedentu na njegovo zahtevo,

– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripravljati ustrezne poslovne načrte, letne programe 

in dolgoročne plana izvajanja javne službe, letna poročila, 
kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se 

izvajala obnovitvena in druga dela,
– omogočati koncedentu nemoten nadzor nad izvajanjem 

gospodarskih javnih služb in
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.

11. člen
(dolžnosti koncedenta)

Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zako-

nom, predpisi o načinu izvajanja javnih služb in s tem odlokom 
ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,

– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je 
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in 
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov in naprav koncesije 
da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja kon-
cesije, ohranja njihova vrednost,

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo-
gočanja izvajanja storitve koncesionirane javne službe,

– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov.

12. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

ritev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto-

pnosti storitev,
– pravico do v koncesijski pogodbi zagotovljenih cen storitev,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi 

z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi,
– vpogleda v evidence oziroma v zbirke podatkov, ki jih 

vodi koncesionar in se nanašajo nanje.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z 

izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, 
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju 
s tem odlokom ali veljavnimi predpisi.

13. člen
(dolžnosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in mu omogočiti ne-

ovirano opravljanje storitev javne službe,
– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, 

kjer se opravljajo storitve javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne služ-

be oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje ob-

veznih zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen 

opraviti dela v okviru zagotavljanja izvajanja storitev javne 
službe, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu 
ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače 
onemogoči izvajanje javne službe, je koncesionar o tem dolžan 
obvestiti pristojno inšpekcijo ali drug nadzorni organ.

(3) Nadzorni organ lahko na pobudo koncesionarja odredi 
uporabniku dolžnost, da zagotovi vse, kar je potrebno za izved-
bo storitev javne službe.

V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

14. člen
(javno pooblastilo)

(1) Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– da zgradi, obnovi, upravlja (izkorišča) in vzdržuje ener-

getsko infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina (omrež-
je) v skladu s prostorskimi odloki Občine Škocjan,
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– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravlja-
nje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z 
veljavnimi predpisi,

– da vodi vsa dela za vse investicijske posege v energet-
sko infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina v skladu s 
prostorskimi odloki Občine Škocjan,

– v okviru veljavne zakonodaje, ima koncesionar javno poo-
blastilo tudi za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje sogla-
sij, in sicer: k odlokom s področja urejanja prostora, k projektnim 
rešitvam oziroma drugim odlokom v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja, za priključitev na javno energetsko omrežje infrastruk-
ture za distribucijo zemeljskega plina, za posege v prostor, kjer 
poteka javno distibucijsko omrežje, za povečanje oziroma zmanj-
šanje priključne moči ter v drugih primerih, določenih z zakonom. 
Koncesionar je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne 
strokovne pogoje ali mnenje. Koncesionar sodeluje pri tehničnih 
pregledih objektov in naprav energetske infrastrukture za distribu-
cijo zemeljskega plina, če je tako določeno s predpisi,

– dajati v postopku priprave prostorskih odlokov smernice 
in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi 
o urejanju prostora in Energetskim zakonom,

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave pro-
jektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje k 
projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varoval-
nih pasov distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja 
graditev objektov in Energetskim zakonom,

– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega 

plina iz distribucijskega omrežja.
(2) Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena 

ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa 
oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski 
odloki in drugi predpisi.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

15. člen
(splošni pogoji izvajanja javne službe)

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet 
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, dru-
gih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja javne službe, 
ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih obratovalnih 
navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem in drugih predpi-
sih ter splošnih odlokih, izdanih po javnem pooblastilu.

VII. OBSEG MONOPOLA

16. člen
(obseg monopola)

(1) Koncesija za izvajanje dejavnosti javne službe iz prve-
ga člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na območju Občine Škocjan.

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

17. člen
(začetek in trajanje koncesije)

(1) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve 
koncesijske pogodbe. Obveznosti, ki izhajajo iz koncesije se 
izvedejo skladno s terminskim planom, ki je opredeljen v kon-
cesijski pogodbi. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem 
koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesija se podeli za obdobje 30 let. Trajanje konce-
sijskega obdobja je opredeljeno s koncesijsko pogodbo.

(3) Koncesijsko razmerje preneha iz razlogov navedenih 
v tem odloku in iz razlogov navedenih v koncesijski pogodbi.

(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj 
iz razlogov določenih z zakonom.

IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

18. člen
(viri financiranja javne službe)

(1) Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo, 
se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja 
operaterju.

(2) Višino omrežnine določi operater v skladu z odloki, ki 
jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. 
Pred objavo omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije 
mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.

(3) Operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skla-
du z Energetskim zakonom, odlokom, ki ureja določitev me-
todologije za določitev obračunavanje omrežnine in kriterijev 
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina in drugimi predpisi.

(4) Operater pridobiva prihodke tudi od priključitev in osta-
lih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti operaterja, npr. 
plačil uporabnikov za storitve javne službe in izvajanje javnih 
pooblastil (stroški projektnih pogojev, soglasij …).

(5) Vire financiranja za izgradnjo in obnovo energetske 
infrastrukture zagotovi koncesionar.

X. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

19. člen
(zavarovanje odgovornosti)

(1) Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren 
koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi 
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem gospodar-
ske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni 
(pod)izvajalci Občini Škocjan, uporabnikom ali tretjim osebam.

(2) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, 
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z 
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zava-
rovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje 
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali ne-
vestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne 
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali 
drugim osebam), infrastrukture ter rizikov, ki so povezani z 
izvajanjem dejavnosti operaterja.

X. OBVEZNOST VODENJA LOČENEGA RAČUNOVODSTVA

20. člen
(ločeno računovodstvo)

(1) Koncesionar mora za izvajanje gospodarske javne 
službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zako-
nodajo. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opra-
vlja posamezno gospodarsko javno službo na območju drugih 
lokalnih skupnosti.

(2) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za 
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati 
na opravljanje gospodarske javne službe in zanje mora konce-
sionar voditi ločeno računovodstvo.

XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

21. člen
(koncesijska dajatev)

(1) Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesij-
sko dajatev za izvajanje javne službe, če je tako določeno s 
koncesijsko pogodbo.
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(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstot-
kih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa 
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti po-
datke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje 
koncesijska dajatev.

(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem inte-
resu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, 
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

22. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent.

(2) Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določe-
nega nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri 
koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet 
koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s kon-
cesijsko pogodbo.

(3) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v kon-
cesijski pogodbi.

(4) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo 
institucijo.

(5) Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, 
vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav 
koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne raču-
novodske izkaze, bilance ipd.), v vodene zbirke podatkov, ki 
se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

(6) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja 
redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta.

(7) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnik koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov 
pooblaščenec.

23. člen
(dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti 
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih inve-
sticijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja koncesije.

(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog 
letnega programa za nemoteno izvajanje javne službe za pri-
hodnje leto in ga skupaj s poročilom o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega 
tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program 
potrdi občinski svet.

(3) Koncesionar je dolžan najkasneje do 28. 02. (vsakega 
naslednjega leta) pristojnemu organu predložiti poročilo o po-
slovanju in izvajanju gospodarske javne službe za preteklo leto 
in z vsebino seznaniti občinski svet. Letno poročilo mora, poleg 
vsebine določene z odloki o načinu izvajanja javne službe in 
drugimi predpisi, vsebovati zlasti podatke o:

– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po 
koncesijski pogodbi,

– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reše-
vanju le-teh,

– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenju zavarovanj,
– zadolževanju koncesionarja za potrebe izvajanja javne 

gospodarske službe in

– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bi-
stveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega 
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.

24. člen
(nadzorni ukrepi)

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 odloka ali 
koncesijske pogodbe.

25. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)

(1) Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.

(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko kon-
cedent uporabi:

– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe,

– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju,
– začasni prevzem omrežja v upravljanje,
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zava-

rovanje vrednosti omrežja,
– odvzem koncesije,
– uveljavljanje odkupne pravice.
(3) Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom soraz-

mernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v jav-

nem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

26. člen
(začasni prevzem objektov in ukrepov v upravljanje)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 

zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da začasno prevzame omrežje v upravljanje in/ali 
da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje 
vrednosti vzpostavljene infrastrukture.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

27. člen
(redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom 
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

28. člen
(predčasno prenehanje)

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in 
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa 
v koncesijski pogodbi.

29. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

(2) Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za 
razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da na-
daljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smo-
trno ali mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita 
vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazu-
mne razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema 
omrežja.
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30. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema konce-
sije s strani koncedenta predčasno preneha:

– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega 
odloka v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega 
odloka preneha izvajati v koncesijski obliki,

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne 
poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico 
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene 
insolventnosti koncesionarja,

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

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistve-
nem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti,

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske 
pogodbe.

(2) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile 
ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(3) Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje 
alineje prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je 
predlog za začetek stečajnega postopka pravnomočno zavr-
njen in če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.

(4) Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, 
na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za od-
vzem koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna 
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena 
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.

(5) Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme 
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi.

(6) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije 
izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava. Koncesij-
sko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvze-
mu koncesije.

(7) V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan 
prenesti v last koncedenta omrežje, koncedent pa je kon-
cesionarju dolžan plačati vrednost omrežja, izračunano po 
metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za 
nastalo škodo koncedenta.

31. člen
(odkupna pravica)

(1) Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da 
bo koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko po-
godbo (odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo 
prodal koncesijo in omrežje.

(2) Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo 
opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.

(3) Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo. 
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z dnem 
dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije, v katerem se do-
ločita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa 
koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha 
opravljati naloge iz tega odloka, ki so predmet koncesije, 
koncedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame omrežje.

(4) Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup konce-
sije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob 
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

32. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

(1) Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolni-
ta svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev 
obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem 
odlokom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z 
navadno izjavo.

(2) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) raz-
drtjem oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:

– če koncesionar javne službe ne izvaja redno, strokov-
no, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog iz 
tega odloka ali koncedentu povzroča škodo,

– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpi-
sov ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na-
staja ali bi lahko nastala večja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, koncedentu ali tretjim osebam,

– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta 
ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem 
odlokom in koncesijsko pogodbo,

– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(3) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prej-

šnjega odstavka lahko začne koncedent postopek za eno-
stransko razdrtje koncesijske pogodbe.

(4) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če 
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po-
godbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje kon-
cesijske pogodbe.

(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu-
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih 
in nepremagljivih okoliščin.

(6) Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar 
dolžan prenesti v last koncedenta izvedene omrežje, konce-
dent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost omrežja po 
metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi in v roku, dolo-
čenem v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo 
koncedenta.

(7) S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli 
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje 
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.

(8) S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene 
kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja 
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v pri-
meru, da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.

(9) Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja 
glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.

33. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega so-
glasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

(2) Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopu-
sten le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno do-
ločene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno 
nasledi prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, 
vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventno-
stjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe, 
skladno z določili tega odloka. O statusnih spremembah ter 
pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali 
nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.

34. člen
(izločitvena pravica)

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja 
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da 
za omrežje, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega 
premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh 
uveljavlja izločitveno pravico.
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35. člen
(višja sila in nepredvidljive okoliščine)

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izre-
dne, 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 nalog iz 
tega odloka ni možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska 
pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti na-
daljevati z opravljanjem nalog iz tega odloka in sklenjene kon-
cesijske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, 
se morata stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno 
obvestiti in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in kon-
cesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

(3) Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz 
tega odloka in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma 
nepredvidljivih okoliščin.

(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 se-
stave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru 
prevzame nadzor nad izvajanjem ukrepov Občinski štab za 
civilno zaščito.

36. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko-
liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene 
stranke in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni 
naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja 
prevaliti pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega 
partnerja, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne 
more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremem-
bo koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni 
pogoji pravično spremenijo.

(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko 
prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoli-
ščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega 
odloka in koncesijske pogodbe.

(3) O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki 
v roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti 
in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih oko-
liščinah.

Kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora 
o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni 
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan 
izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe, 
ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo 
ustreznih pogodbenih pogojev.

XIV. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

37. člen
(postopek podelitve koncesije)

(1) Koncesija po tem odloku se podeli po ustreznem 
postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje javno- 
zasebnega partnerstva in gospodarskih javnih služb.

(2) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. 
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.

(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in v Uradnem glasilu EU, lahko pa tudi v dnevnem 
časopisju.

(4) V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transpa-
rentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.

38. člen
(merila za izbor koncesionarja)

Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in 
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omo-
gočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.

39. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz konce-
sijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Kon-
cesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar 
in koncedent

(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v 
roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve kon-
cesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

(3) Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s 
koncesijskim odlokom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je 
neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se 
uporablja koncesijski odlok.

40. člen
(strokovna komisija)

(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa postopka 
javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma 
prijav ter za pripravo strokovnega poročila imenuje župan 
Občine Škocjan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo pred-
sednik in štirje člani. Predsednik in ostali člani strokovne 
komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in naj-
manj 2 leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo vlog oziroma prijav. Dva člana komisije morata biti 
člana občinskega sveta Občine Škocjan.

(2) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire kon-
cesionarja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali 
izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, 
katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge 
tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza posta-
vljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede 
na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo 
koncedentu.

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

(4) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izved-
be javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani 
strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo 
o ocenjevanju prispelih prijav oziroma ponudb pripravijo in 
podpišejo vsi člani strokovne komisije.

(5) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v po-
stopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna 
komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje 
strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neod-
visni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim zna-
njem potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.

(6) Na podlagi poročila strokovne komisije odloči, v 
imenu koncedenta o izboru koncesionarja z upravno od-
ločbo, občinska uprava. Poročilo se posreduje v vednost 
občinskemu svetu.

41. člen
(pooblastilo občinski upravi)

(1) Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire 
koncesionarja in izbiro koncesionarja se pooblasti občinsko 
upravo.
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(2) Koncedent po pridobitvi poročila strokovne komisije, 
odloči o izbiri koncesionarja z odločbo v upravnem postopku.

(3) O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloči župan.

42. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Za podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v po-
stopku sklenitve in izvajanja koncesijskega razmerja se poo-
blasti župana.

XV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

43. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar 
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Re-
publike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati 
koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi 
lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so 
primeroma:

– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dosto-
pom do distribucijskega omrežja,

– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori 
koncesionarja v zvezi s koncesijo,

– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v 
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile,

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje kon-
cesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.

XVI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

44. člen
(uporaba prava)

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

45. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0002/2017
Škocjan, dne 15. junija 2017

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

2202. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo mikro komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Škocjan

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Pravilnika o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 98/15) in 8. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni 
list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. redni 
seji 15. 6. 2017 dne sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav  

v Občini Škocjan

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dode-

ljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sred-
stva) za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav (v nada-
ljevanju: MKČN) v Občini Škocjan.

Izraz »mikro komunalna čistilna naprava« v tem pravilniku 
označuje malo čistilno napravo za komunalno odpadno vodo 
iz gospodinjstva velikosti do 50 populacijskih enot (v nadalje-
vanju: PE) in se nanaša na območja, kjer priključek na javno 
kanalizacijo ni tehnično mogoč ali ekonomsko upravičen in 
na območju ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja.

2. člen
Občina, skladno z Operativnim programom odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada Re-
publike Slovenije, za namen sofinanciranja nakupa in gradnje 
MKČN velikosti do 50 PE na območjih razpršene gradnje ter 
na poselitvenih območjih brez javne kanalizacije kot lokalna 
skupnost zagotavlja proračunska sredstva.

3. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesna-

ževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, 

in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna 
kanalizacija ali pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko 
neupravičeno graditi hišni priključek do javnega kanalizacijske-
ga omrežja zaradi prevelike oddaljenosti.

4. člen
Sredstva za izgradnjo MKČN se zagotavljajo iz občin-

skega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z 
odlokom o proračunu za tekoče leto.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga 
na osnovi sprejetega proračuna občine objavi župan na spletni 
strani in na oglasni deski občine.

5. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN po tem pra-

vilniku so lastniki ali solastniki (fizične osebe) stanovanjskih 
objektov na območju Občine Škocjan, ki zaprošajo za sredstva 
po tem pravilniku, z dejanskim in prijavljenim stalnim prebi-
vališčem v stanovanjski hiši, in sicer za postavitev MKČN na 
zemljišču, ki pripada temu stanovanjskemu objektu in temu 
objektu tudi služi.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem 
zemljišču bo MKČN zgrajena; soinvestitorji medsebojna raz-
merja uredijo s posebno pogodbo, ki ni časovno omejena in v 
kateri mora biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN.

Upravičenec lahko pridobi proračunska sredstva za posa-
mezen objekt le enkrat.

Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine 
Škocjan.

6. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagoto-

viti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod v primeru, da 

gre za tipsko MKČN, izjavo o lastnostih izdelka z zahtevami 
glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, iz katere 
mora biti razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani 
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za pripadajočo aglomeracijo oziroma pripadajoče območje, kot 
je predpisano v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne vode;

– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti v 
skladu z določili predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne vode in skladno z določili predpisa, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;

– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in 
neovirano praznjenje;

– MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se 
predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem 
programu vlagatelj pridobi osebno na občini ali na Komunali 
Novo mesto d. o. o.. V primeru kasnejše izgradnje javne ka-
nalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri 
tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;

– na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in 
vzdrževalna dela na MKČN ter skleniti z izvajalcem javne 
gospodarske službe Komunala Novo mesto d. o. o. pogodbo o 
odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave;

– lokacija objekta MKČN ali priključka mora biti definirana 
na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško 
pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti potrebne pogod-
be, overjene pri notarju;

– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanj-
ski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967; za stanovanjski objekt, 
zgrajen pred 31. 12. 1967 pa v skladu z določili prvega od-
stavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje ali veljavno 
gradbeno dovoljenje;

– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte 
in novogradnje, ki so legalno zgrajeni in evidentirani v uradnem 
zemljiškem katastru, če so stroški nastali od dneva uveljavitve 
tega pravilnika. Upravičenec lahko kandidira na razpis v obdo-
bju največ do dveh let od dneva nakupa MKČN.

Upravičenec je dolžan izvajalca javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode pisno obvestiti o začetku 
obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku nje-
nega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo, 
skladno s predpisi.

Upravičenec in lastnik MČKN mora v roku 3 do 9 mesecev 
po zagonu MKČN pri pooblaščenem izvajalcu (akreditiranem 
laboratoriju) naročiti »prve meritve«. Rezultate teh, iz katerih 
mora biti razvidno tudi, kje se MKČN nahaja, mora dostaviti 
najpozneje v roku enega meseca po pridobljenem analiznem 
izvidu upravljalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode na območju Občine Škocjan, poleg tega pa 
mu mora dostaviti tudi »poročilo o prvih meritvah«. Upravlja-
lec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
upravičencu za potrebe predmetnega razpisa iz naslova tega 
pravilnika izda potrdilo oziroma izjavo, iz katerega je razvidno, 
kdo je upravičenec, kje je MKČN vgrajena in ali je predmetna 
vgrajena MKČN na podlagi analiznih izvidov ustrezna in v skla-
du s področno predpisano zakonodajo ali ne.

7. člen
Razpis iz 4. člena tega pravilnika obsega najmanj:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti 

k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog,
– ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.

8. člen
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
– osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),
– izjava o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih 

vrednosti parametrov odpadnih vod, če gre za tipsko MKČN,

– račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom 
del in materiala,

– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije 
plačanih računov),

– izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto 
in obsegom del na objektu,

– izjava o zaključku naložbe,
– izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma 

je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,
– kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za 

odvoz blata; v primeru MID-a kmetije je treba namesto tega 
podati izjavo skupaj s številko MID kmetije, da uporablja blato 
skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu,

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, 
zgrajen po 31. 12. 1967, oziroma za stanovanjski objekt, 
zgrajen pred 31. 12. 1967, veljavno uporabno dovoljenje, 
izdano na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 
ali veljavno gradbeno dovoljenje;

– rezultat prvih meritev akreditiranega laboratorija;
– poročilo o prvih meritvah, potrjeno s strani izvajalca 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
– potrdilo oziroma izjavo izvajalca javne službe odvaja-

nja in čiščenja komunalne odpadne vode o ustreznosti MKČN;
– soglasje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na 
državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji;

– v primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanj-
skih objektov pogodba, ki ni časovno omejena, v kateri mora 
biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN 
in iz katere so razvidna medsebojna razmerja s soinvestitorji.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj 
vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vlogo s sklepom 
zavrže.

9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa. Sofinancira 

se do 50 % oziroma do 1.000,00 EUR vrednosti investicije 
brez DDV. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmer-
nem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v prora-
čunu za tekoče leto.

Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do 
sredstev na podlagi javnega razpisa komisija, ki jo imenuje 
župan.

Odpiranje vlog ni javno. Odločbo o dodelitvi sredstev 
na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper odločbo je 
možna pritožba, ki se v roku 15 dni od prejema odločbe vloži 
pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan.

10. člen
Po pravnomočnosti odločbe bo občina z vsakim upra-

vičencem sklenila pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. 
Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v 
roku 8 dni od njenega prejema, se šteje, da je vlogo na razpis 
umaknil. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun 
upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

11. člen
V kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal 

neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, 
mora prejeta sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

Strokovni in finančni nadzor izvaja občinska uprava Ob-
čine Škocjan, komisija in Komunala Novo mesto d. o. o..

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
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mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni 
list RS, št. 86/11).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017
Škocjan, dne 15. junija 2017

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2203. Sklep o razpisu referenduma o umestitvi 
novega kamnoloma Kožlivc v dolini 
Vintarjevec 

Na podlagi 46.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 72. člena Statuta Občine 
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je 
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. korespondenčni 
seji dne 28.07.2017 sprejel 

S K L E P
o razpisu referenduma o umestitvi novega 

kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec 

I. VRSTA REFERENDUMA 

1. člen
Razpiše se svetovalni referendum o umestitvi novega 

kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec. 

2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem 
delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, 
ki je priloga tega sklepa, s katerim se umešča novi kamnolom 
Kožlivc v dolini Vintarjevec. 

II. BESEDILO VPRAŠANJA 

3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci nepo-

sredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim 
pečatom Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji in 
z naslednjim besedilom:

»Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji 

REFERENDUM
o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec 

Krajevne skupnosti Vintarjevec

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne, 24.9.2017, o umestitvi 
novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec za območje 
krajevne skupnosti Vintarjevec. 

Ali ste za, da se v prostorske akte Občine Šmartno  
pri Litiji umesti kamnolom Kožlivc, ležeč na zemljišču 

parc. št. 636/2, k.o. 1849 Vintarjevec,  
ID znak parcela 1849 636/2.

GLASUJEM

ZA                                                        PROTI

Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži 
beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja z umestitvijo  
oziroma »PROTI«, če se z umestitvijo novega kamnoloma ne 
strinja.«

4. člen
Referendum se razpiše za območje Krajevne skupnosti 

Vintarjevec, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, 
Riharjevec in Vintarjevec.

Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki imajo 
pravico voliti člane občinskega sveta za območje Krajevne 
skupnosti Vintarjevec.

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 
lokalne volitve.

5. člen
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali. 

III. DAN RAZPISA REFERENDUMA 

6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje naslednji dan po 

objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Od 
tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izved-
bo referenduma. 

IV. DAN GLASOVANJA 

7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o ume-

stitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec, v nedeljo 
dne, 24.9.2017.

Volišče bo odprto od 7. do 19. ure. 

V. KONČNE DOLOČBE 

8. člen
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Ob-

čina Šmartno pri Litiji. 

9. člen
Priloga tega sklepa je predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorske-
ga načrta Občine Šmartno pri Litiji.

10. člen
Sklep o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Sklep o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na 
krajevno običajen način najkasneje petnajst dni pred izvedbo 
referenduma.

Št. 009-001/2017-15
Šmartno pri Litiji, dne 28. julija 2017

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2175. Odlok o razpisu volitev predsednika republike 6261

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2176. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki 
Nemčiji 6262

2177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 6262
2178. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 6262
2179. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 6262
2180. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 6262
2181. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 6263
2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 6263

VLADA
2183. Uredba o spremembi Uredbe o postopku in na-

tančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje 
oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti 
napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odloč-
be o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene 
gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem po-
stopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov 6263

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2184. Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in pro-
gramov, pogojih in merilih za izbor projektov in pro-
gramov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine 
pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Re-
publike Slovenije 6266

2185. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splo-
šnega akta o obliki in načinu objave obvestila o 
spremembi pogojev iz naročniške pogodbe 6278

2186. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2017 6279
2187. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-

močju Slovenije za julij 2017 6279

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2188. Spremembe Pravilnika o napredovanju v plačne 

razrede na Univerzi v Ljubljani 6279

OBČINE
BOVEC

2189. Akt o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo 
in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 6281

CELJE
2190. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka pri-

prave Občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta Spodnja Hudinja – območje HU-1 6283

KOPER
2191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na 
območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim 
območjem 6284
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KRANJ
2192. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ne-

premičninah parcelna številka 684/2 in 684/5, obe 
k.o. 2130 – Pševo 6290

ŠENTRUPERT
2193. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert 

za leto 2017 6290
2194. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Ob-

čini Šentrupert 6291
2195. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komu-

nalnimi odpadki v Občini Šentrupert 6296
2196. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-

spodarske javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine 
Šentrupert 6296

2197. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Šentrupert 6297

2198. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe ravnanja z odpadki na 
območju Občine Šentrupert 6297

2199. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu 6297

ŠKOCJAN
2200. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Škocjan 6298
2201. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne 

lokalne gospodarske javne službe operaterja dis-
tribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini 
Škocjan 6298

2202. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Škocjan 6305

ŠMARTNO PRI LITIJI
2203. Sklep o razpisu referenduma o umestitvi novega 

kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec 6307

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 43/17 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2023
Druge objave 2043
Evidence sindikatov 2046
Objave sodišč 2047
Izvršbe 2047
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2047
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2047
Oklici pogrešanih 2050
Preklici 2051
Zavarovalne police preklicujejo 2051
Drugo preklicujejo 2051
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