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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3584. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Zelenortski otoki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke 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, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izda-
jam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Zelenortski otoki

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Zelenortski otoki s sedežem v Bruslju 
postavim dr. Rada Genoria.

Št. 501-03-33/2018-2
Ljubljana, dne 20. novembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3585. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Belorusiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repub-
like 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 
odstavka 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, 31/15 in 30/18  
– ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Belorusiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi postavim 
Branka Rakovca.

Št. 501-03-34/2018-2
Ljubljana, dne 20. novembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
3586. Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 
Slovenije

Na podlagi 8. člena, tretjega odstavka 9. člena ter dru-
gega in četrtega odstavka 11. člena Zakona o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o izvajanju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči  

Republike Slovenije

1. člen
(vsebina)

Ta uredba podrobneje določa oblike in načine izvajanja 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne po-
moči, pravice in obveznosti javnih uslužbencev, ki izhajajo iz 
njihovega sodelovanja pri izvajanju projektov mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, javni poziv, postopke ter pogoje in 
merila za financiranje ali sofinanciranje programov ali projektov 
izvajanja dvostranskega razvojnega sodelovanja.
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2. člen
(oblike in načini izvajanja dvostranskega razvojnega 

sodelovanja)
(1) Dvostransko razvojno sodelovanje se izvaja predvsem 

v naslednjih oblikah:
1. zagotavljanje finančnih storitev, posojil in poroštev;
2. prispevki izobraževalnim, zdravstvenim, raziskovalnim, 

družbenim, kulturnim ali drugim sorodnim institucijam in prav-
nim osebam javnega prava v partnerskih državah;

3. namenski prispevki prek mednarodnih organizacij, in-
stitucij in skladov;

4. prispevki drugim donatoricam z namenom skupnega 
izvajanja dvostranskega razvojnega sodelovanja v partnerski 
državi;

5. načrtovanje, izvajanje in financiranje projektov, opra-
vljanja storitev in dobave blaga;

6. izvajanje dvostranske tehnične pomoči;
7. sodelovanje strokovnjakov iz Republike Slovenije, na-

potenih v mednarodne organizacije, pri čemer sta vnaprej 
opredeljena namen in ciljna država ali regija, ali v partnersko 
državo ali regijo, pri čemer se smiselno uporablja zakon, ki ure-
ja napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne 
organizacije;

8. sodelovanje pri mirovnih in humanitarnih operacijah 
in misijah ter napotitev strokovnjakov iz Republike Slovenije 
zaradi sodelovanja v mednarodnih razvojnih in humanitarnih 
operacijah v posameznih partnerskih državah, pri čemer se 
smiselno uporablja zakon, ki ureja napotitev oseb v medna-
rodne civilne misije in mednarodne organizacije, in upošteva 
strategija, ki ureja sodelovanje Republike Slovenije v medna-
rodnih operacijah in misijah;

9. napotitev uslužbenca državnega ali drugega organa v 
ustanovo, katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Repub-
lika Slovenija, pri čemer se smiselno uporablja zakon, ki ureja 
napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne 
organizacije;

10. izobraževanje in usposabljanje posameznikov ter za-
poslenih pri organizacijah ali institucijah iz partnerskih držav, 
vključno z nudenjem štipendij in oprostitvami šolnin;

11. prenos znanja in tehnologij v partnerske države;
12. odpis in reprogramiranje dolgov.
(2) Dvostransko razvojno sodelovanje poteka v obliki 

financiranja, izvajanja posameznih aktivnosti ali projektov, z 
oblikovanjem programa kot sklopa aktivnosti ali projektov za 
posamezno geografsko območje, državo ali za vsebinsko po-
dročje.

3. člen
(oblike in načini izvajanja večstranskega  

razvojnega sodelovanja)
(1) Večstransko razvojno sodelovanje se izvaja predvsem 

v naslednjih oblikah:
– prispevki za redno delovanje, članarine, druga nepovra-

tna sredstva in vplačila kapitala Evropski uniji, drugim medna-
rodnim organizacijam in institucijam, mednarodnim finančnim 
institucijam in skladom, ki so upravičeni izvajati mednarodno 
razvojno sodelovanje v skladu s pogoji Odbora za razvojno 
pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj;

– sodelovanje strokovnjakov iz Republike Slovenije, na-
potenih v mednarodne organizacije in institucije, mednarodne 
finančne institucije in sklade, ki so upravičeni izvajati mednaro-
dno razvojno sodelovanje v skladu s pogoji Odbora za razvojno 
pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, za 
splošno podporo delovanju tem organizacijam, pri čemer se 
smiselno uporablja zakon, ki ureja napotitev oseb v mednaro-
dne civilne misije in mednarodne organizacije.

(2) Večstransko razvojno sodelovanje poteka v obliki 
članstva, strateškega partnerstva ali posameznih prispevkov 
za redno delovanje, z izvajanjem posameznih aktivnosti ali 
projektov ali z oblikovanjem programa kot sklopa aktivnosti ali 

projektov za posamezno geografsko območje, državo ali za 
vsebinsko področje.

4. člen
(druge oblike in načini izvajanja mednarodnega  

razvojnega sodelovanja)
Drugi načini izvajanja mednarodnega razvojnega sodelo-

vanja vključujejo predvsem:
1. sodelovanje s pravnimi osebami ali samostojnimi pod-

jetniki v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju medna-
rodnega razvojnega sodelovanja, ki se izvaja v naslednjih 
oblikah:

– usposabljanje zaposlenih,
– zagotavljanje finančnih sredstev v skladu s predpisi in
– zagotavljanje materialnih možnosti za njihovo delovanje 

v skladu z določbami zakona, ki ureja stvarno premoženje dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti;

2. pripravo analiz s področja mednarodnega razvojnega 
sodelovanja;

3. ozaveščanje v Republiki Sloveniji o pomenu mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja;

4. delo javne uprave na vsebinah mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja;

5. oskrbo beguncev v Republiki Sloveniji ali pri drugih 
donatoricah v prvih 12 mesecih njihovega bivanja.

5. člen
(izvajanje dvostranske tehnične pomoči)

(1) Dvostranska tehnična pomoč je oblika dvostranskega 
razvojnega sodelovanja, namenjena krepitvi usposobljenosti 
javne uprave v partnerski državi.

(2) Sredstva za izvajanje programa dvostranske tehnič-
ne pomoči se zagotavljajo v državnem proračunu na postavki 
za mednarodno razvojno sodelovanje nacionalnega koordi-
natorja.

(3) Ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali vladna 
služba (v nadaljnjem besedilu: organ) sodeluje v programu dvo-
stranske tehnične pomoči zlasti na podlagi mednarodne pogod-
be, ki velja za Republiko Slovenijo in posamezno partnersko dr-
žavo. Sodelovanje javnih uslužbencev se določi s sporazumom 
med predstojnikom organa, ki sodeluje v programu dvostranske 
tehnične pomoči, in predstojnikom nacionalnega koordinatorja 
(v nadaljnjem besedilu: sporazum).

(4) Predstojnik organa, ki sodeluje v programu dvostran-
ske tehnične pomoči, v dogovoru z nacionalnim koordinator-
jem določi javne uslužbence, zaposlene v organu, ki bodo 
sodelovali v programu dvostranske tehnične pomoči, in obseg 
njihovega dela.

(5) Posamezni javni uslužbenec lahko sodeluje v pro-
gramu dvostranske tehnične pomoči največ 30 delovnih dni v 
koledarskem letu.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko javni 
uslužbenec v koledarskem letu sodeluje v programu dvostran-
ske tehnične pomoči več kot 30 delovnih dni, če je to potrebno 
zaradi obsega in izvedbe programa dvostranske tehnične po-
moči, pri čemer v okviru programa v povprečju na koledarsko 
leto ne sme preseči omejitve iz prejšnjega odstavka.

(7) Javni uslužbenec sodeluje v programu dvostranske 
tehnične pomoči v okviru rednega delovnega časa in ni razre-
šen rednih delovnih obveznosti.

(8) Nacionalni koordinator z javnim uslužbencem sklene 
pogodbo o sodelovanju v programu dvostranske tehnične po-
moči, s katero se določijo pravila sodelovanja ter medsebojne 
pravice in obveznosti na podlagi sporazuma. S pogodbo se 
določi tudi višina plačila, ki znaša 150 eurov bruto za dan dela 
v partnerski državi. Javnemu uslužbencu pripada tudi povračilo 
stroškov v zvezi z delom v znesku, ki ga določajo predpisi, ki 
urejajo povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. Na-
log za službeno potovanje izda organ, ki sodeluje v programu 
dvostranske tehnične pomoči.
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(9) Javni uslužbenec, ki sodeluje v programu dvostranske 
tehnične pomoči, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, je za so-
delovanje upravičen do plačila delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela v skladu s predpisi, ki urejajo sistem 
plač v javnem sektorju.

(10) Plačilo iz osmega odstavka tega člena, razen po-
vračila stroškov za službeno potovanje v tujino, in plačilo iz 
prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: plačilo) se izve-
de ob izplačilu plače. Organ, v katerem je javni uslužbenec 
zaposlen, vnese podatke, potrebne za izplačilo, na podlagi 
pisnega zahtevka nacionalnega koordinatorja. Plačilo se izvede 
v breme proračunske postavke nacionalnega koordinatorja. 
Kadar plačila ni mogoče izvesti v breme proračunske postavke, 
nacionalni koordinator organu, v katerem je javni uslužbenec 
zaposlen, povrne znesek plačila.

(11) Organ, ki sodeluje v programu dvostranske tehnične 
pomoči, lahko izjemoma povabi k sodelovanju tudi zunanjega 
izvajalca, ki je pravna oseba zasebnega prava ali samostoj-
ni podjetnik. Organ lahko zunanjega izvajalca k sodelovanju 
povabi le v delu programa dvostranske tehnične pomoči, kjer 
sam nima zadostnega znanja ali zmogljivosti. Sodelovanje zu-
nanjega izvajalca mora biti vnaprej dogovorjeno v sporazumu. 
Organ zunanjega izvajalca povabi k sodelovanju v skladu z 
zakonom, ki ureja javno naročanje. Sredstva za sodelovanje 
zunanjega izvajalca se zagotavljajo na postavki iz drugega 
odstavka tega člena.

(12) Kadar v programu dvostranske tehnične pomoči so-
deluje Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Repub-
like Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh 
človekovih pravic, pravosodni organ ali drug državni organ, 
ki ni organ državne uprave, javni zavod ali javna agencija, se 
smiselno uporabijo določbe tega člena.

6. člen
(javni poziv)

(1) Proračunski uporabnik lahko izvede javni poziv za so-
financiranje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja 
izvajalcev, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja mednarodno 
razvojno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). Pri 
izvedbi javnega poziva se smiselno uporabljajo določbe o 
javnem razpisu, ki jih določa pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

(2) Proračunski uporabnik pri odločanju o sofinanciranju 
projektov zagotovi, da so ti v skladu z resolucijo, strateškimi 
dokumenti in vsebinskimi izhodišči mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja, da projekt 
na dan objave javnega poziva še ni zaključen, proračunski upo-
rabnik upošteva, da je projekt zaključen, ko se izteče obdobje 
trajanja projekta, ki je določeno v pogodbi prijavitelja s tujim 
sodelujočim financerjem.

(3) Proračunski uporabnik sredstva za sofinanciranje na-
meni le za stroške, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. niso 
bili uveljavljeni iz sredstev, ki jih je prispeval drug sodelujoči 
financer, iz državnega proračuna ali lokalnih proračunov ali iz 
drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za dolo-
čen projekt (namenskih donacij ipd.), temveč jih mora zagotoviti 
prijavitelj sam. Razpoložljiva sredstva vsakokratnega javnega 
poziva se prijaviteljem razdelijo v enakem deležu od vrednosti 
upravičenih stroškov posameznega prijavitelja. Delež se do-
loči glede na razmerje med vrednostjo razpoložljivih sredstev 
in skupno vrednostjo upravičenih stroškov vseh prijavljenih 
projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje vsakokratnega jav-
nega poziva.

(4) Prijava za sofinanciranje projekta mora biti ustrezno 
dokumentirana. Vsebovati mora najmanj:

– podatke o prijavitelju,
– pogodbe z drugimi sodelujočimi financerji, iz katerih sta 

razvidna celoten znesek projekta in znesek, ki ga krije prijavitelj 
in sodelujoči financerji, ter finančno dokumentacijo za želen 
znesek sofinanciranja (ustrezna dokazila),

– podatke z vidika prijavitelja o projektu s področja med-
narodnega razvojnega sodelovanja, ki ga prijavlja,

– informacijo o postopku, v skladu s katerim so drugi 
sodelujoči financerji izbrali projekt,

– časovno opredelitev aktivnosti in finančno vrednotenje.
(5) Prijavitelji vložijo prijave v roku, ki ga določi proračun-

ski uporabnik v vsakokratnem javnem pozivu in ne sme biti 
krajši od 15 dni od objave javnega poziva.

7. člen
(postopek izbire predlogov projektov za programe dela 

ustanov ali zavodov)
(1) Ustanova ali zavod pripravi predlog programa dela na 

podlagi vsebinskih izhodišč, ki jih pripravi ministrstvo, ki ima v 
svojem finančnem načrtu predvidena sredstva za mednarodno 
razvojno sodelovanje in ki ima namen skleniti neposredni dogo-
vor o financiranju ali sofinanciranju delovanja in programa dela 
ustanove ali zavoda na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: potencialni financer). Če je 
potencialnih financerjev več, prevzame koordinacijo vsebinskih 
izhodišč nacionalni koordinator.

(2) Vsebinska izhodišča iz prejšnjega odstavka so usme-
ritve za pripravo predloga programa dela oziroma zasnove 
projektov, ki so v skladu z resolucijo, strateškimi dokumenti in 
drugimi dokumenti mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
Za zagotovitev skladnosti je pristojen nacionalni koordinator.

(3) Predlog programa dela, ki ga pripravi ustanova ali za-
vod ob upoštevanju pogojev in meril iz 8. člena te uredbe, mora 
potencialni financer uskladiti z nacionalnim koordinatorjem. 
Usklajen predlog programa dela ustanove ali zavoda potrdi 
organ ustanove ali zavoda, pristojen za sprejemanje finančnih 
načrtov in programov dela.

(4) Potencialni financer v soglasju z nacionalnim koor-
dinatorjem iz potrjenega programa dela ustanove ali zavoda 
naredi nabor projektov po državah in opredeli višino sredstev 
za sofinanciranje.

(5) Potencialni financer na podlagi potrjenega nabora 
projektov z ustanovo ali zavodom sklene pogodbo in o tem 
obvesti nacionalnega koordinatorja. Nacionalni koordinator ob-
vesti partnersko državo o izbranih projektih.

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar 
je izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja medna-
rodna organizacija, ki ji Republika Slovenija nameni finančna 
sredstva, v primeru sklenitve strateških partnerstev in pri drugih 
načrtovanih projektih s področja mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev.

8. člen
(pogoji in merila za financiranje ali sofinanciranje programov 

ali projektov dvostranskega razvojnega sodelovanja)
(1) Pogoji za financiranje ali sofinanciranje programov ali 

projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja so:
– skladnost programa ali projekta z resolucijo, strateškimi 

dokumenti in vsebinskimi izhodišči mednarodnega razvojnega 
sodelovanja,

– prispevek k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti ali 
k pospeševanju trajnostnega razvoja v partnerski državi ali regiji 
kot temeljnim ciljem mednarodnega razvojnega sodelovanja,

– skladnost programa ali projekta z izkazanimi potrebami 
partnerske države,

– spoštovanje obveznosti na podlagi pogodbe o financi-
ranju ali sofinanciranju programov ali projektov mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, ki jo je izvajalec sklenil s financerjem,

– program ali projekt ne prispeva k povečani rabi fosilnih 
goriv.

(2) Obvezna merila za financiranje ali sofinanciranje pro-
gramov ali projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja 
so:

1. umeščenost programa ali projekta v donatorsko okolje 
v partnerski državi ali regiji,
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2. specifični, merljivi, dosegljivi, upoštevni in časovno 
opredeljeni cilji programa ali projekta,

3. opredelitev tveganj in scenarijev za odziv na ta tveganja,
4. trajnost učinkov projekta ali programa in spodbujanje 

lokalnega lastništva,
5. ustreznost finančne sestave programa ali projekta,
6. usposobljenost izvajalca in njegovih partnerjev,
7. vpliv programa ali projekta na enakost spolov,
8. vpliv programa ali projekta na varovanje okolja, vključ-

no z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje,
9. spoštovanje pristopa, ki temelji na človekovih pravicah.
(3) Za financiranje ali sofinanciranje programov ali projek-

tov humanitarne pomoči se poleg obveznih meril iz prejšnjega 
odstavka uporabijo še naslednja dodatna merila:

– prispevek k pravočasnemu in učinkovitemu odzivu na 
humanitarne krize,

– zmanjševanje ranljivosti in tveganja za krize,
– preventivno delovanje in krepitev odpornosti.
(4) Glede na namen financiranih dejavnosti mednaro-

dnega razvojnega sodelovanja v partnerskih državah lahko 
nacionalni koordinator ali potencialni financer določita dodatna 
merila, ki se objavijo na spletni strani nacionalnega koordina-
torja in potencialnega financerja.

(5) Nacionalni koordinator pripravi način ocenjevanja 
projektov in programov glede na pogoje in merila iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena in ga uskladi 
s potencialnimi financerji.

(6) V soglasju z nacionalnim koordinatorjem in potencial-
nimi financerji lahko dodatna merila iz četrtega odstavka tega 
člena in način njihovega ocenjevanja oblikujejo tudi izvajalci, 
s katerimi se na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18) sklenejo nepo-
sredni dogovori kot pogodbe o financiranju.

(7) Način ocenjevanja iz petega in šestega odstavka tega 
člena je objavljen na spletni strani nacionalnega koordinatorja 
in izvajalca iz prejšnjega odstavka.

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati 2. točka 
2. člena ter III. poglavje s členi 28, 29 in 30 Uredbe o izvajanju 
projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in pro-
gramov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS, št. 51/09, 
49/10, 26/12, 38/12, 54/14 in 40/17).

10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, določbe 7. člena pa se začnejo upo-
rabljati šest mesecev od njene uveljavitve.

Št. 00724-15/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2017-1811-0027

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3587. Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih 
cestah in cestnini

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, osmega odstav-
ka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega 
odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega 
odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena in četrtega 

odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, 
št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o cestninskih  

cestah in cestnini

1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, 

št. 77/16, 63/17 in 14/18) se v prilogi v preglednici za vrstico »A4 
LANCOVA VAS–PODLEHNIK« dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
A4 PODLEHNIK–STANOŠINA 4,544
A4 STANOŠINA–RH MEJA 4,090

«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 1. decembra 2018.

Št. 00710-29/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2018-2430-0088

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3588. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za potrebe kopališča 
LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo 

termalne vode za potrebe kopališča  
LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 

kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, 
št. 84/15 in 14/18) se v prvem odstavku 1. člena besedilo 
»Z: 7,49« nadomesti z besedilom »Z: 0,51«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-62/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2018-2550-0090

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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3589. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrste 
rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave 
za obdobje do 30. septembra 2019

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto žive-
čih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega 

medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje  
do 30. septembra 2019

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se z namenom zagotavljanja ugodne-
ga stanja vrste in ustrezne ravni sobivanja s človekom sprejme 
ukrep selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrste rja-
vega medveda (Ursus arctos) (v nadaljnjem besedilu: medved) 
iz narave ter določajo obseg in pogoji selektivnega in omejene-
ga odvzema medveda iz narave ter pogoji izjemnega odstrela 
v obdobju od uveljavitve tega odloka do 30. septembra 2019.

(2) Ta odlok določa tudi način določitve obsega odvze-
ma medveda iz narave, podrobnejši način odvzema medveda 
iz narave, spremljanje odvzema in vodenje evidenc odvzetih 
medvedov iz narave.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. izjemni odstrel je usmrtitev medveda z lovom v skladu 

s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, zaradi razlogov iz prve, 
druge ali tretje alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, 
št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 
102/11, 15/14 in 64/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba) na 
podlagi dovoljenja pristojnega ministrstva v skladu s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave. Poleg upravljavcev lovišč in lovišč s 
posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavci lovišč) 
ga lahko izvajajo tudi člani skupine za hitro ukrepanje v primeru 
ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh v skla-
du s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;

2. območja življenjskega prostora medveda so osrednje, 
robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti, 
kot jih opredeljuje Strategija upravljanja z rjavim medvedom 
(Ursus arctos) v Sloveniji, sprejeta s sklepom Vlade Republike 
Slovenije št. 322-07/2001-2 z dne 24. januarja 2002;

3. odstrel je usmrtitev medveda, ki ga izvajajo upravljavci 
lovišč na način lova na podlagi sedme alineje prvega odstavka 
7. člena Uredbe in v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lo-
vstvo, ter tem odlokom;

4. odvzem medvedov iz narave vključuje odstrel, izje-
mni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo 
medveda ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeti 
medved vrne v naravo na območja življenjskega prostora vrste 
znotraj meja Republike Slovenije, se ujetje medveda ne šteje 
za odvzem iz narave.

3. člen
(omejitev odvzema medvedov iz narave)

(1) Odvzem medvedov iz narave ne sme preseči s tem 
odlokom predvidenega odvzema medvedov, ki je določen tako, 
da ne ogroža ugodnega stanja vrste.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek odvzem medvedov iz 
narave lahko presega s tem odlokom predviden odvzem, če je 
posledica izjemnega odstrela ali izgub.

(3) Če je odvzem medvedov iz narave v načrtovalskem 
obdobju iz 5. člena tega odloka večji od predvidenega odvzema 

iz prvega odstavka tega člena, se razlika upošteva pri načrtova-
nju odvzema medvedov iz narave v naslednjem načrtovalskem 
obdobju.

4. člen
(obseg in prostorska razporeditev odvzema iz narave)

(1) Obseg in prostorska razporeditev odvzema medvedov 
iz narave sta določena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Odstrel medveda iz priloge tega odloka se razporedi 
po lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) 
tako, da se del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti 
prebivalstva, pri čemer se upošteva pogostnost primerov ne-
posrednega ogrožanja ljudi in premoženja od 1. januarja 2014 
do 30. septembra 2017 in ob upoštevanju usmeritev iz 8. člena 
tega odloka.

5. člen
(načrtovalsko obdobje odvzema in časovna  

razporeditev odstrela)
(1) Načrtovalsko obdobje odvzema medvedov iz narave 

traja od uveljavitve tega odloka do 30. septembra 2019, pri če-
mer se upoštevajo tudi podatki o odvzemu medvedov iz narave 
od 1. oktobra 2018.

(2) Odstrel se izvaja v obdobju od uveljavitve tega odloka 
do 30. aprila 2019.

6. člen
(posebne okoliščine)

Če ob odvzemu medveda iz narave obstaja sum na na-
lezljive bolezni, predvsem zoonoze, ali če je medved odvzet iz 
narave v nejasnih okoliščinah (npr. najden poginuli medved, 
sum krivolova, možna kršitev pri odstrelu, silobran), se o tem 
poleg Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zavod) obvestijo pristojne službe in organi pregona.

7. člen
(struktura odstrela medvedov)

(1) Na osrednjem območju življenjskega prostora medve-
da se lahko izvede odstrel v:

– I. težnostni kategoriji do 100 kg bruto telesne mase v 
višini najmanj 75 % od celotnega odstrela medvedov;

– II. težnostni kategoriji od 100 do vključno 150 kg bruto 
telesne mase v višini največ 15 % od celotnega odstrela med-
vedov;

– III. težnostni kategoriji nad 150 kg bruto telesne mase v 
višini največ 10 % od celotnega odstrela medvedov.

(2) Na robnem območju življenjskega prostora medveda 
se načrtuje pretežno odstrel medvedov I. težnostne kategorije 
iz prve alineje prejšnjega odstavka.

(3) Ob posameznem odstrelu medveda je dopustno od-
stopanje za največ 20 % telesne mase medveda iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Ob odstrelu medveda v posamezni težnostni kategoriji 
iz prvega odstavka tega člena zavod o tem obvesti upravljavce 
lovišč.

8. člen
(usmeritve za odstrel)

(1) Odstrel medvedov se v LUO, ki so v celoti ali delno v 
osrednjem območju življenjskega prostora medveda, predno-
stno izvede v pasu 1,5 km okoli naselij, prav tako tudi na loka-
cijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi 
neposredni bližini.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri 
naknadni razdelitvi odstrela medvedov po LUO.

(3) Odstrel medvedov se v osrednjem območju življenj-
skega prostora medveda izvaja z visoke preže, razen v pasu 
približno 1,5 km okoli naselij, kjer se medvedi pogosto redno 
pojavljajo oziroma se tam zadržujejo in odstrel z visoke preže 
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ni mogoč. V teh primerih se lahko odstrel izvede na katerikoli 
način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s 
pogonom, pritiskom in brakado.

(4) Odstrel medvedov se v robnem območju življenjskega 
prostora medveda izvaja prednostno z visoke preže, lahko pa 
tudi na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in 
lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.

(5) Odstrel medvedov se v prehodnem območju življenj-
skega prostora medveda in območju izjemne prisotnosti med-
veda izvaja na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo 
divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.

(6) Izjemni odstrel medveda, ki se izvede takrat, ko v po-
sameznem LUO odstrel še ni izpolnjen, se upošteva pri izvedbi 
odstrela medvedov tega LUO.

(7) V izvedbo odstrela medvedov se šteje tudi odlov živih 
medvedov za doselitev ali naselitev zunaj meja Republike 
Slovenije.

(8) Če se pri izjemnem odstrelu iz narave odstreljuje 
medvedka z mladiči, se najprej odstrelijo mladiči in šele nato 
medvedka, razen v primerih, ko bi bilo ogroženo življenje in 
zdravje ljudi ali njihovo premoženje.

(9) Smrtnost medveda zaradi usmrtitve ranjene živali za-
radi prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se 
obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja 
ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva, 
pristojnega za ohranjanje narave.

9. člen
(izvajalci)

(1) Zavod v sodelovanju z območnimi združenji upra-
vljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom pripravi predlog 
podrobnejše prostorske razporeditve odstrela medvedov v LUO 
po posameznih loviščih iz priloge tega odloka.

(2) Zavod spremlja izvajanje odvzema medvedov iz nara-
ve in skrbi, da odvzem medvedov iz narave poteka po načrtu 
iz prejšnjega odstavka.

(3) Upravljavci lovišč morajo zagotavljati, da se odstrel 
medvedov izvaja v skladu z določbami tega odloka.

10. člen
(odvzem vzorcev tkiv in organov)

(1) Zavod omogoči na podlagi medsebojnega dogovora 
znanstvenoraziskovalnim organizacijam odvzem ali posredova-

nje vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov medvedov, 
odvzetih iz narave, za raziskave.

(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsakega 
odvzetega medveda, zagotovi analizo genskega materiala in 
pridobi podatke, na podlagi katerih je mogoča genotipizacija 
posameznega medveda.

(3) Znanstvenoraziskovalne organizacije morajo o vseh 
rezultatih raziskav, ki so pomembni za ohranjanje medveda, 
vsako leto najpozneje do konca koledarskega leta poročati 
ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave, in zavodu.

11. člen
(evidenca odvzema medvedov iz narave)

Zavod spremlja odvzem medvedov iz narave v skladu 
s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave, in vodi o tem evidenco, ki vsebuje:

1. datum odvzema medveda iz narave,
2. kraj odvzema medveda iz narave z navedbo območja 

življenjskega prostora, LUO in lovišča ter pri odvzemu med-
veda iz narave v naselju ali v njegovi neposredni bližini tudi z 
navedbo geografskega imena naselja,

3. podatke o spolu in telesni masi medveda ter oceni 
njegove starosti,

4. navedbo razloga za odvzem medveda iz narave,
5. podatke o odvzemu vzorcev tkiv, organov ali drugih 

telesnih delov medveda, vključno z navedbo organizacije, ki 
je odvzela vzorce,

6. podatke o dednem materialu medveda in
7. druge za varstvo medveda pomembne podatke.

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-61/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2018-2550-0056

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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Priloga: Predvideni odvzem medveda iz narave 

V načrtovalskem obdobju je predviden odvzem 200 medvedov iz narave, od tega 175 
medvedov z odstrelom in 25 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti). 

I. Obseg, prostorska razporeditev in težnostna kategorija odstrela medveda 

1.  Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 150 medvedov 
v naslednjih LUO: 

–  v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, 
Banja Loka–Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike 
Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški Potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, 
Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim 
namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora 

−  v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica – Žužemberk (desni breg reke 
Krke): 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 48 11 6 65 

 

–  v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, 
Lož–Stari trg, Iga vas, Babno Polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, 
Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik–Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, 
Rakovnik–Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim namenom Jelen in Ljubljanski 
vrh: 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 55 13 7 75 

 

–  v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste  
Ljubljana–Razdrto, ki obsega lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, 
Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski 
gozd in Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge Ljubljana–Postojna: 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 7 2 1 10 
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2.  Na robnem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 20 medvedov v 
naslednjih LUO: 

–  v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, 
Adlešiči, Vinica, Smuk–Semič, Krka in Grosuplje:  

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 3 2 1 6 

 

–  v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica–Žužemberk – levi breg reke 
Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Gorjanci, 
Trebnje – južno od avtoceste Ljubljana–Obrežje, Veliki Gaber – južno od avtoceste 
Ljubljana–Obrežje, Velika Loka – južno od avtoceste Ljubljana–Obrežje in Mirna peč – 
južno od avtoceste Ljubljana–Obrežje 

–  v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob 
Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:  

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 3 1 1 5 

 

–  v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja Gora, Ivančna Gorica in Šentvid pri 
Stični, in sicer vsa južno od avtoceste Ljubljana–Obrežje:  

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 1 1 0 2 

 

–  v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav–Vreme, Slavnik–
Materija, Žabnik–Obrov, Podgorje, Videž–Kozina, Gaberk–Divača, Vrhe–Vrabče, Raša–
Štorje, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče–Košana  

–  v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon: 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 2 1 5 

 

–  v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana–
Razdrto, ki obsega lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, 
Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, 
Vojkovo in Rovte 
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–  v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen: 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 1 1 0 2 

 

3.  Na območju izjemne prisotnosti medveda se lahko odstrelijo 3 medvedi in na 
prehodnem območju 2 medveda v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah: 

–  v delu Zasavskega LUO, severno od avtoceste Ljubljana–Obrežje, ki obsega lovišča 
Višnja Gora, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Dole pri Litiji, Radeče, Polšnik, Podkum 
in Dobovec 

–  v delu Novomeškega LUO, severno od avtoceste Ljubljana–Obrežje, ki obsega lovišča 
Mokronog, Šentrupert, Trebelno, Tržišče, Šentjanž, Škocjan, Mirna, Otočec, Trebnje 
(severno od avtoceste Ljubljana–Obrežje) 

–  v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj, 
Studenec–Veliki Trn, Bučka:  

Težnostna 
kategorija 

Brez omejitve 

Število osebkov 3 

 

–  v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Podbrdo, Ljubinj, Tolmin, Smast, Drežnica, 
Kobarid, Volče, Bovec, Soča, Čezsoča, Log pod Mangartom in lovišči s posebnim 
namenom Prodi – Razor in LPN Triglav 

 
–  v delu Gorenjskega LUO, ki obsega lovišča Stara Fužina, Nomenj Gorjuše, Bohinjska 

Bistrica, Sorica, Železniki, Sovodenj, Bled (del lovišča, ki sega na plato Jelovice), 
Jelovica (del lovišča, ki sega na plato Jelovice), Kropa (del lovišča, ki sega na plato 
Jelovice), Selca (del lovišča, ki sega na plato Jelovice) in Jošt-Kranj (del lovišča, ki sega 
na plato Jelovice) ter lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik (revirja Veža in 
Logarska dolina) 

 
–  v delu Kamniško-Savinjskega LUO, ki obsega lovišča Solčava, Luče, Ljubno, Gornji 

grad, Stahovica, Sela pri Kamniku, Motnik-Špitalič, Trojane-Ožbolt in Lukovica 
 
in 
 

–  v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Moravče, Vače, Mlinše, Vače, Kresnice, 
Laze, Litija, Šmartno pri Litiji, Višnja gora (severno od avtoceste Ljubljana–Obrežje), 
Ivančna gorica (severno od avtoceste Ljubljana–Obrežje) in Šentvid pri Stični (severno 
od avtoceste Ljubljana–Obrežje): 

 
Težnostna 
kategorija 

Brez omejitve 

Število osebkov 2 
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Odstrel iz te točke se izvede le v primeru ponavljajočih se škodnih dogodkov ali drugih večjih 
konfliktov z ljudmi. 
 
II. Dodatni pogoji in usmeritve 
V obdobju do 31. decembra 2018 se lahko izvede odstrel do 140 medvedov, pri čemer se pri 
razdelitvi odstrela po LUO upoštevajo naslednje usmeritve: 
 v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in Notranjskem LUO (osrednji del) je 

treba praviloma že od začetka dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na 
lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večina konfliktnih situacij 
med medvedi in ljudmi; 

 v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in Notranjskem LUO (osrednji del) se del 
kvote (7 medvedov v Kočevskem in 5 v Notranjskem LUO, v težnostni kategoriji 
sorazmerno v enakem deležu kot je osnovni razdelilnik) ne razdeli upravljavcem lovišč 
in lovišč s posebnim namenom, pač pa ostane rezerva za izredne konfliktne dogodke in 
se aktivira v konkretni konfliktni situaciji; 

 od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem 
obdobju (do 31. decembra 2018) dodeli 1 medved do 100 kg loviščem Posavskega 
LUO. Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega LUO ne izvede, se v 
spomladanskem obdobju (od 1. januarja do 30. aprila 2019) tega medveda lahko 
odstreli v loviščih Posavskega in Novomeškega LUO; 

 od skupne kvote za Primorsko LUO (robno območje) se v jesenskem obdobju  
(do 31. decembra 2018) dodeli 1 medved do 100 kg lovišču Zemon (ki je del 
Notranjskega LUO). Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenem lovišču ne 
izvede, se v spomladanskem obdobju (od 1. januarja do 30. aprila 2019) tega medveda 
lahko odstreli v loviščih Primorskega LUO, ki izpolnjujejo pogoje za odstrel. 
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3590. Sklep o določitvi dneva Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi dneva Slovenske obveščevalno-

varnostne agencije

I
Za dan Slovenske obveščevalno-varnostne agencije se 

določi 17. junij.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-6/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2018-1524-0002

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3591. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o preoblikovanju Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o preoblikovanju Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republi-

ke Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93, 
46/93, 65/99, 96/03, 11/06, 68/08 in 47/11) se v drugem odstavku 
2. člena kratica »UI« nadomesti s kratico »UIRS«.

V petem odstavku se kratica »UI RS« nadomesti s kratico 
»UIRS«.

2. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»Inštitut v skladu s programom dela ministrstva, pristojne-

ga za prostor, izvaja razvojne in strokovno tehnične naloge na 
področju urejanja prostora. Izvedbo nalog nadzira ministrstvo, 
pristojno za prostor. Naloge se na predlog ministrstva, pristoj-
nega za prostor, vpišejo v vsakoletni program dela Inštituta.

Na podlagi vsakoletnega programa dela, ki ga v delu, ki 
se nanaša na naloge, povezane z invalidskim varstvom, potrdi 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, Inštitut opravlja 
analitične, strokovne in informacijske naloge glede uporabe 
in prilagoditve objektov v javni rabi ter dostopnosti do blaga 
in storitev, ki so na voljo javnosti. Izvedbo teh nalog nadzira 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.

3. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog iz četrtega in petega odstavka 3. čle-

na tega sklepa se medsebojna razmerja med Inštitutom in 
pristojnim ministrstvom podrobneje uredijo s pogodbo.«.

4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.«.

5. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita:
»Sredstva za izvajanje nalog iz četrtega odstavka 3. člena 

tega sklepa Inštitut pridobiva na podlagi vsakoletnega progra-
ma dela Inštituta. Višina in način pridobivanja sredstev iz dr-
žavnega proračuna se uredita s pogodbo iz drugega odstavka 
5. člena tega sklepa.

Sredstva za izvajanje nalog iz petega odstavka 3. člena 
tega sklepa Inštitut pridobiva na podlagi vsakoletnega programa 
dela, ki ga v delu, ki se nanaša na naloge, povezane z invalid-
skim varstvom, potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 
Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se 
uredita s pogodbo iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Inštitut v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa uskladi 

statut s tem sklepom.

7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-6/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2018-3330-0040

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
3592. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med 

lokalno skupnostjo in državo

Številka: P-1/18-5
Datum: 24. 10. 2018

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede 
pristojnosti, začetem z zahtevo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor, Maribor, na seji 24. oktobra 2018
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o d l o č i l o:

Za nadzor nad izvajanjem ukrepov za padavinsko odpa-
dno vodo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri od-
vajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) je pristojen Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor.

O b r a z l o ž i t e v

1. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nada-
ljevanju Medobčinski inšpektorat) je vložil zahtevo za rešitev 
spora glede pristojnosti za nadzor nad odvajanjem odpadnih 
padavinskih voda v vode na območju Mestne občine Maribor 
med njim in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in 
prostor (v nadaljevanju IRSOP). Predlagatelj pojasnjuje, da 
se spor nanaša na primere, ko bi bilo treba meteorno vodo v 
skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(v nadaljevanju Uredba o emisiji) odvajati neposredno v vodo-
toke ali ponikati v podtalnico zaradi bogatenja nivoja podtalnih 
voda. Trdi, da v občinskih predpisih ni pravne podlage za nje-
govo odločanje. Odvajanje meteorne vode v podtalnico naj ne 
bi bilo zadeva odvajanja in čiščenja v javnem kanalizacijskem 
sistemu, kar je opredeljeno kot obvezna gospodarska javna 
služba lokalnih skupnosti in je zato v pristojnem nadzorstvu 
občinskih inšpekcij, temveč naj bi šlo za ravnanje varstva 
okolja (bogatenja podtalnih voda), nadzor nad tem pa naj bi bil 
v 36. členu Uredbe o emisiji podeljen inšpektorjem, pristojnim 
za varstvo okolja. Predlagatelj zato meni, da ni pristojen za 
nadzor obveznega odvajanja padavinskih voda v vodotoke ali 
ponikanja padavinske vode v ponikalnico.

2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega 
odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstav-
ka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti 
med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se v skladu 
z 62. členom ZUstS smiselno uporablja 61. člen ZUstS. Po 
drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker 
več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva 
rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva 
odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.

3. V obravnavanem primeru tako predlagatelj kot 
IRSOP zavračata pristojnost za nadzor nad odvajanjem pa-
davinskih voda1 neposredno ali posredno v vode.2 Iz dopisa 
št. 06181-339/2018-2 z dne 19. 2. 2018, s katerim se je IRSOP 
izrekel za nepristojnega, je razvidno njegovo stališče, da je v 
skladu s 37. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 – v nadalje-
vanju Uredba o komunalni odpadni vodi) pristojen le za nadzor 
nad določbami uredbe, ki se nanašajo na obveznosti izvajalca 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

1 Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledi-
ca meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali 
z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno 
kanalizacijo, razen če gre za površine iz tretje alineje 10. točke 
4. člena Uredbe o emisiji (41. točka 4. člena Uredbe o emisiji). 
Odvajanje odpadne vode je odvajanje odpadne vode po cevovodu 
prek iztoka v kanalizacijo, čistilno napravo ali okolje (39. točka 
4. člena Uredbe o emisiji).

2 Neposredno odvajanje v podzemne oziroma v površinske 
vode je odvajanje odpadne vode, pri katerem lahko pride do vnosa 
onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino 
ali kamnine, ki so pod površjem tal, oziroma v površinsko vodo 
(31. in 32. točka 4. člena Uredbe o emisiji). Posredno odvajanje v 
podzemne vode pa je odvajanje odpadne vode na površje tal ali s 
ponikanjem v tla, od koder odpadna voda pronica skozi neomoče-
ne sedimente ali zemljino in lahko pride do vnosa onesnaževal v 
podzemne vode (44. točka 4. člena Uredbe o emisiji).

odpadne vode, katere izvajanje je Mestna občina Maribor za-
gotovila z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 11/16 in 27/17 – v nadaljevanju Odlok). Nadzor nad 
odvajanjem padavinske odpadne vode, ki se nanaša na fizično 
osebo, pa naj bi v okviru nadzora nad izvajanjem določb Odlo-
ka izvajal pristojni občinski inšpekcijski organ.

4. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode je obvezna občinska gospodarska javna služba 
varstva okolja (2. točka prvega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 
30/16 – ZVO-1). Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
podrobneje predpisuje Uredba o komunalni odpadni vodi, ki kot 
nalogo javne službe določa tudi odvajanje in čiščenje padavin-
ske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če 
za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri od-
vajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (8. točka 
prvega odstavka 15. člena Uredbe o komunalni odpadni vodi).3 
Ta predpis je Uredba o emisiji, ki v prvem odstavku 17. člena, 
na katerega se sklicuje predlagatelj, določa, da mora lastnik 
objekta padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, 
odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično 
izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za 
namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, 
na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in 
se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi 
izvedba ukrepov za komunalno odpadno vodo iz 16. člena 
Uredbe o emisiji.

5. V obravnavani zadevi torej ne gre za nadzorstvo nad 
ravnanjem uporabnikov storitev gospodarske javne službe, ki jo 
Mestna občina Maribor ureja z Odlokom, temveč za nadzorstvo 
nad izvajanjem ukrepov za padavinske odpadne vode, kot jih 
določa prvi odstavek 17. člena Uredbe o emisiji. Ravnanje v 
nasprotju s predpisanimi ukrepi za padavinsko odpadno vodo 
pomeni prekršek (38. člen Uredbe o emisiji), v 36. členu Uredbe 
o emisiji pa je določeno, da nadzor nad izvajanjem te Uredbe 
opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. Glede na navedeno je za nadzor nad izvajanjem ukre-
pov za padavinsko odpadno vodo v skladu z Uredbo o emisiji 
pristojen IRSOP.

7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 
četrtega odstavka 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS in 
četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavne-
ga sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v 
sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki 
dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, 
dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, 
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo sogla-
sno. Sodnik Knez je dal pritrdilno ločeno mnenje.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

3593. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med 
lokalno skupnostjo in državo

Številka: P-3/18-5
Datum: 24. 10. 2018

3 To določbo je povzela tudi Mestna občina Maribor v 3. členu 
Odloka, ki opredeljuje naloge obvezne lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Mestne občine Maribor (9. točka prvega odstavka 
3. člena Odloka).
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O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede 
pristojnosti, začetem z zahtevo Mestne občine Nova Gorica, ki 
jo po pooblastilu župana zastopa Miloška Bratuž, Nova Gorica, 
na seji 24. oktobra 2018

o d l o č i l o:

Za obravnavo prijave odtekanja greznične vode in fekalij 
s sosednjih zemljišč na zemljišča parc. št. 1215/13, 1215/18 in 
1215/19, vsa k.o. Kromberk, je pristojen Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor.

O b r a z l o ž i t e v

1. Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) je 
vložila zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti med državo 
in lokalno skupnostjo za obravnavo prijave odtekanja greznične 
vode in fekalij na zemljišča prijaviteljice, ki naj bi bilo posledica 
odvajanja padavinske odpadne vode v greznico na sosednjih 
zemljiščih. Predlagateljica pojasnjuje, da je Inšpektorat Re-
publike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) 
prijavo odstopil Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica 
in Občine Brda (v nadaljevanju Medobčinska uprava) z uteme-
ljitvijo, da se prijava nanaša na ravnanje s komunalno odpadno 
vodo iz stanovanjske hiše na naslovu Ulica Vinka Vodopivca 
144, Kromberk, Nova Gorica, odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske vode pa je v skladu z 2. točko prvega odstavka 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – v nadaljevanju ZVO-1) obvezna 
gospodarska javna služba varstva okolja in v izvirni pristojnosti 
občin, ki jo MONG ureja z Odlokom o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 42/14 – v nadaljevanju 
Odlok/14). Predlagateljica se z mnenjem IRSOP ne strinja in 
trdi, da gre v obravnavani zadevi za prijavo v zvezi z odvaja-
njem padavinske odpadne vode, za nadzor nad ravnanjem s 
padavinsko odpadno vodo pa je pristojen IRSOP. Iz prijave po 
mnenju predlagateljice jasno izhaja, da je odtekanje greznične 
vode in fekalij na parcele prijaviteljice posledica usmerjanja 
padavinske oziroma meteorne vode v greznico. Predlagateljica 
trdi, da ukrepe za padavinsko vodo določa 17. člen Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15 – v 
nadaljevanju Uredba o emisiji), kršitev, opisana v prijavi, pa 
je izrecno vsebovana v 18.a členu navedene uredbe. Nadalje 
navaja, da je v četrtem odstavku 38. člena Uredbe o emisiji 
tudi določena globa za kršitev 17. člena, ki že po naravi stvari 
vsebuje tudi prepoved iz 18.a člena iste uredbe. Ker je v skla-
du s 36. členom Uredbe o emisiji za nadzor nad izvajanjem te 
uredbe pristojna inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, predla-
gateljica meni, da je stališče IRSOP napačno.

2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega 
odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstav-
ka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti 
med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se v skladu 
z 62. členom ZUstS smiselno uporablja 61. člen ZUstS. Po 
drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker 
več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva 
rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva 
odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.

3. V obravnavanem primeru tako Medobčinska uprava 
kot IRSOP zavračata pristojnost za obravnavo prijave v zvezi 
z odtekanjem greznične vode in fekalij, ki naj bi bilo posledica 
odvajanja padavinske odpadne vode v greznico na sosednjih 

zemljiščih, na zemljišča parc. št. 1215/13, 1215/18 in 1215/19, 
vsa k. o. Kromberk, v lasti prijaviteljice.

4. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode je obvezna občinska gospodarska javna služba 
varstva okolja (2. točka prvega odstavka 149. člena ZVO-1). 
Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, podrobneje 
predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba 
o komunalni odpadni vodi), ki kot nalogo javne službe določa 
tudi prevzem in odvoz komunalne odpadne vode,1 ki se zbira v 
nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo in njeno 
čiščenje (3. točka prvega odstavka 15. člena Uredbe o komu-
nalni odpadni vodi). Obseg obveznih storitev javne službe je 
odvisen od tega, ali je objekt priključen na javno kanalizacijo 
(16. člen Uredbe o komunalni odpadni vodi) ali ne (17. člen 
Uredbe o komunalni odpadni vodi). V slednjem primeru je ob-
vezna storitev javne službe prevzem komunalne odpadne vode 
iz nepretočnih greznic pri uporabnikih javne službe – kadar je 
izvajanje storitve praznjena nepretočne greznice ter prevzema 
in odvoza s cestnim motornim vozilom tehnično izvedljivo – ter 
njeno čiščenje in dodatna obdelava (prva alineja prvega od-
stavka in tretji odstavek 17. člena Uredbe o komunalni odpadni 
vodi).2 Te določbe je povzela tudi MONG v 12. členu Odloka o 
ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 77/16 – v nadaljevanju Odlok/16), ki oprede-
ljuje obseg storitev javne službe, ter v 15. členu Odloka/16, ki 
določa obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno 
kanalizacijo. MONG je v Odloku/16 določila tudi obveznosti 
uporabnikov, da odvajajo komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno 
greznico (druga alineja prvega odstavka 38. člena Odloka/16).3

5. Vendar pa v obravnavani zadevi ne gre prijavo neu-
streznega ravnanja s komunalno odpadno vodo v nasprotju z 
občinskim odlokom, temveč za prijavo nedopustnega odvajanja 
padavinske odpadne vode v greznico. Tako ravnanje izrecno 
prepoveduje 18.a člen Uredbe o emisiji. Ta Uredba določa tudi 
ukrepe za padavinsko vodo, izvedbo katerih so dolžni zago-
toviti lastniki oziroma upravljalci objektov (17. člen Uredbe o 
emisiji). V 36. členu Uredbe o emisiji je določeno, da nadzor 
nad njenim izvajanjem opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo 
okolja. Za obravnavo prijave odtekanja greznične vode in fekalij 
s sosednjih zemljišč na zemljišča prijaviteljice, ki naj bi bilo po-
sledica nedovoljenega zbiranja padavinske vode v greznicah, 
je glede na navedeno pristojen IRSOP.

6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 
četrtega odstavka 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS in 
četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavne-
ga sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v 
sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki 
dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, 
dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, 
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo sogla-
sno. Sodnik Knez je dal pritrdilno ločeno mnenje.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

1 Komunalno odpadno vodo opredeljuje Uredba o emisiji kot 
odpadno vodo, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi 
rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih go-
spodinjskih opravilih (19. točka 4. člena Uredbe o emisiji). Uredba 
o emisiji v tej točki obenem določa tudi nekatere druge primere, v 
katerih odpadna voda šteje za komunalno odpadno vodo. 

2 Odlok/14, veljaven v času, ko je IRSOP odstopil zadevo 
Medobčinski upravi, je primerljive določbe vseboval v prvem od-
stavku 8. člena. Z Odlokom/16 je bil Odlok/14 razveljavljen (drugi 
odstavek 57. člena Odloka/16).

3 Ta obveznost je bila določena tudi v drugi alineji prvega 
odstavka 42. člena Odloka/14.  
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3594. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), 
kolikor kategorizira javno pot Migojnice–
Reber (št. odseka 990911) v delu, ki poteka po 
zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica

Številka: U-I-154/16-12
Datum: 8. 11. 2018

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na pobudo Zvezdane Kuhar, Griže, na 
seji 8. novembra 2018

o d l o č i l o:

Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kate-
gorizira javno pot Migojnice–Reber (št. odseka 990911) v delu, 
ki poteka po zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica, se 
razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnica izpodbija 7. člen Odloka o kategorizaciji 

občinskih javnih cest v Občini Žalec (v nadaljevanju Odlok o 
kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot Migojnice–Re-
ber (št. odseka 990911) v delu, ki poteka po zemljišču parc. 
št. 925/12, k. o. Zabukovica. Trdi, da je lastnica navedenega 
zemljišča in da Občina Žalec (v nadaljevanju Občina) z njo ni 
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča niti ni bil izve-
den postopek razlastitve. Odlok o kategorizaciji naj bi bil zato 
v neskladju s 33. in 69. členom Ustave. Pobudnica meni, da 
bi morala Občina glede na navedeno ob upoštevanju pravne 
ureditve in niza vsebinsko identičnih odločb Ustavnega sodišča 
začeti postopek za ukinitev javne poti.

2. Občina v odgovoru na pobudo navaja, da je bila javna 
pot Migojnice–Reber že pred sprejetjem Odloka o kategori-
zaciji kategorizirana kot javna pot oziroma javna cesta ter da 
pravni predniki pobudnice izgradnji javne poti po spornem 
zemljišču in njeni kategorizaciji niso nasprotovali. Sklicuje se 
na priporočilo takratnega Ministrstva za promet in zveze, da 
postopek kategorizacije javnih cest ni omejen z lastništvom 
zemljišč, uporabljenih za cesto, na Zakon o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18 – v nadaljevanju ZCes-1), 
Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 
št. 49/97 in 113/09) in mnenja Direkcije Republike Slovenije za 
ceste, ki jih je pridobila v postopku sprejemanja izpodbijanega 
Odloka o kategorizaciji. Meni, da je kategorizacija odseka javne 
poti št. 990911 Migojnice–Reber, ki poteka po zemljišču parc. 
št. 925/12, k. o. Zabukovica, ustrezno in pravilno določena. 
Nadalje pojasnjuje, da se je na željo pobudnice kot bodoče 
lastnice s predpogodbo o nakupu in prodaji z dne 8. 12. 2010 
odpovedala uveljavljanju predkupne pravice na zemljišču parc. 
št. 925/1, k. o. Zabukovica, pod pogojem, da se pobudnica 
zaveže dovoliti odmero cestišča, ki je potekalo čez to zemlji-
šče, ter nato novo odmerjeno parcelo (sedaj zemljišče parc. 
št. 925/12, k. o. Zabukovica) prodati Občini. Navaja, da je bila 
parcelacija izvedena, da je Občina nato 7. 4. 2016 pobudnici 
poslala predlog kupne pogodbe za zemljišče parc. št. 925/12, 
k. o. Zabukovica, in jo obenem v skladu z zahtevo po prometu z 
neobremenjenimi zemljišči prosila za izbris hipoteke, vknjižene 
pri spornem zemljišču, pobudnica pa na predlog pogodbe ni 
odgovorila. Občina naj bi v dobri veri pričakovala realizacijo 
predpogodbe in pogodbeni prenos lastninske pravice, pobudni-

ca pa naj bi s tem, ko je Občino zavedla, da ji je izdala potrdilo o 
neuveljavljanju predkupne pravice, ravnala protipravno. Občina 
Ustavnemu sodišču zato predlaga, naj pobudo zavrne, saj je 
Občina postopek za sklenitev pravnega posla in pridobitev 
spornega zemljišča začela že v letu 2010 ter ga bo nadaljevala 
in bo vložila zahtevo za razlastitev, če s pobudnico ne bo dose-
žen dogovor o prenosu lastninske pravice.

3. Pobudnica odgovarja, da je nesporno, da v trenutku, 
ko je Odlok o kategorizaciji začel veljati, Občina ni bila (in še 
vedno ni) lastnica nepremičnine parc. št. 925/12, k. o. Zabuko-
vica. Trdi, da je s kategorizacijo ceste, ki poteka po njenem ze-
mljišču, Občina omogočila javno rabo te nepremičnine in s tem 
pobudnico onemogočila v lastninskih upravičenjih, tako da ji je 
ostala le gola lastninska pravica, s čimer je Občina neposredno 
in zavedno kršila 69. in 33. člen Ustave. Pobudnica se sklicuje 
na 69. člen Ustave in 3. člen ZCes-1 ter na dosedanjo ustav-
nosodno presojo. Meni, da so navedbe Občine, ki se nanašajo 
na predhodne odloke o kategorizaciji javnih poti in cest ter na 
postopek sklepanja prodajne pogodbe, za predmetni postopek 
nepomembne. Po pobudničinem mnenju pri tem tudi ni mogoče 
prezreti dejstva, da jo je Občina k sklenitvi prodajne pogodbe 
pozvala šele 7. 4. 2016, kar je več kot pet let po sklenitvi 
predpogodbe in pol leta po uveljavitvi izpodbijanega Odloka o 
kategorizaciji. Navedbe o zahtevi po prometu z neobremenje-
nimi zemljišči pa pobudnica šteje za pravno povsem zgrešene.

B.
4. Pobudnica izpodbija Odlok o kategorizaciji, kolikor 

kategorizira javno pot Migojnice–Reber v delu, ki poteka po 
nepremičnini parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica. Iz zemljiško-
knjižnega izpiska izhaja, da je pobudnica lastnica navedenega 
zemljišča, zato izkazuje pravni interes za začetek postopka 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijanega dela 
Odloka o kategorizaciji. Njena pobuda je glede na tretji od-
stavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS), po katerem se lahko pobuda v primeru, kadar 
podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravne interese 
oziroma v pravni položaj pobudnika, vloži v enem letu od nje-
gove uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik 
izvedel za nastanek škodljivih posledic, tudi pravočasna. Ustav-
no sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz 
četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem 
o stvari sami.

5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem 
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti 
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih 
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne 
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki 
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev 
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, 
naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko 
opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, 
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, ter v katerem 
sta zagotovljeni tudi sodno varstvo in nadomestilo v naravi ali 
odškodnina.

6. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCes-1. Jav-
ne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za 
promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestne-
ga prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno, 
da so javne ceste državne in občinske. Na podlagi drugega 
odstavka 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike 
Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Občina določeno 
cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana jav-
na korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih 
cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki 
jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina 
takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom 
oziroma v postopku razlastitve.
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7. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so 
bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, spre-
jelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so taki 
predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila 
pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni raz-
lastila. V odločbi št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013 (Uradni list 
RS, št. 16/13) je Ustavno sodišče že pojasnilo razloge, zaradi 
katerih je treba v takih primerih dati prednost varstvu lastninske 
pravice. Obenem je Ustavno sodišče v tej odločbi ponovilo 
stališče, da je občina ob izpolnjevanju meril za kategorizacijo in 
izkazani javni koristi dolžna ceste kategorizirati ter da izkazana 
javna korist v takšnih primerih terja, da se ustrezni postopki 
za odkup zemljišč, po katerih namerava občina kategorizirati 
javno cesto in ki niso v njeni lasti, oziroma postopki za njihovo 
razlastitev čim hitreje začnejo in dokončajo. Občine imajo na 
podlagi 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju 
ZJC-B) celo možnost doseči razlastitev zemljišč, po katerih 
poteka javna cesta, ki je že obstajala v času uveljavitve ZJC-B, 
v posebnem razlastitvenem postopku.

8. V obravnavanem primeru Občina zemljišča parc. 
št. 925/12, k. o. Zabukovica, po katerem poteka javna pot 
Migojnice–Reber, ni pridobila pred sprejetjem Odloka o kate-
gorizaciji. Predlog pogodbe za nakup zemljišča je pobudnici 

poslala aprila 2016, že po sprejetju izpodbijanega Odloka o 
kategorizaciji. Ko je Občina z izpodbijanim Odlokom o katego-
rizaciji kategorizirala navedeno javno pot, torej ni bila lastnica 
zemljišča, ki pripada pobudnici, in to tudi še ni v času odločanja 
Ustavnega sodišča o tej pobudi. Člen 7 Odloka o kategoriza-
ciji, kolikor kategorizira javno pot Migojnice–Reber v delu, ki 
poteka po zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica, je zato 
v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 7. člen Odloka o kate-
gorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, 
je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je 
zato 7. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno 
pot Migojnice–Reber (št. odseka 990911) v delu, ki poteka po 
zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica, razveljavilo.

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica 
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, 
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavč-
nik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3595. Pravila za delovanje trga z elektriko

Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 97. člena Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in soglasja 
Agencije za energijo, št. 32-1/2018-18/203, z dne 23. 8. 2018, 
Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., izdaja

P R A V I L A 
za delovanje trga z elektriko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

Pravila za delovanje trga z elektriko (v nadaljnjem besedi-
lu: pravila) podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodar-
ske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko v delu, 
ki se nanaša na:

– upravljanje bilančne sheme trga z elektriko;
– evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obra-

tovalnih napovedi in zaprtih pogodb;
– izvajanje bilančnega obračuna;
– izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z 

nalogami iz prejšnjih alinej in
– zbiranje, analizo in objavo podatkov z namenom zago-

tavljanja preglednosti delovanja trga z elektriko.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo 
naslednji pomen:

1. bilančna podskupina: je skupina članov bilančne she-
me, ki se ustanovi za namene dobave izravnalne energije, po-
slovanja odgovornega bilančne podskupine na trgu z elektriko z 
ureditvijo bilančne odgovornosti ter obvladovanja in upravljanja 
s tveganji odstopanj odgovornega in članov bilančne podskupi-
ne in kot taka predstavlja agregacijski subjekt znotraj bilančne 
skupine oziroma podskupine;

2. bilančna pripadnost: je pripadnost prevzemno-predaj-
nega mesta posameznemu članu bilančne sheme, ki se usta-
novi z evidentiranjem odprte pogodbe;

3. bilančna shema: je hierarhična ureditev trga z elektriko, 
kjer so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc 
prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določeni s 
pogodbami o članstvu v bilančni shemi;

4. bilančna skupina: je skupina članov bilančne sheme, 
ki jo zastopa odgovorni bilančne skupine in ki se ustanovi za 
namene dobave izravnalne energije, poslovanja odgovornega 
bilančne skupine na trgu z elektriko z ureditvijo bilančne od-
govornosti, obvladovanja in upravljanja s tveganji odstopanj 
odgovornega in hierarhično nižjih članov bilančne skupine ter 
kot taka predstavlja subjekt bilančnega obračuna;

5. bilančni obračun: je obračun bilanc bilančnih skupin, 
v okviru katerega se določijo količine odstopanj, izračunane 
s primerjavo tržnega plana bilančnih skupin in njihove celotne 
realizacije, vsebuje pa tudi finančne vrednosti odstopanj;

6. celotna obratovalna napoved bilančne skupine: je agre-
girana obratovalna napoved bilančne skupine, ki jo izračuna 
operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napo-
vedi prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo bilančni skupini in 
hierarhično nižjim članom bilančne skupine;

7. člani bilančne sheme: so odgovorni bilančnih skupin in 
odgovorni bilančnih podskupin;

8. depozitni račun: je račun, ki ga operater trga odpre 
pri poravnalni banki in je namenjen predložitvi finančnih kritij 
udeležencev finančne poravnave;

9. energetska borza: je organizirana izmenjava povpraše-
vanj po nakupu s ponudbami po dobavi elektrike in energen-
tov ter trgovanje s standardiziranimi produkti za dan časovni 
okvir, ki pod enakimi pogoji omogoča sodelovanje vsakemu 
borznemu članu ter zagotavlja pregledno in nediskriminatorno 
oblikovanje cene za posamezni posel;

10. evidenca odprtih pogodb: je enolična evidenca ve-
ljavno evidentiranih odprtih pogodb, katere sestavna dela 
sta seznam prevzemno-predajnih mest in njihova pripadnost 
posameznemu članu bilančne sheme skupaj s pripadajočimi 
identifikatorji entitet;

11. evidenca pogodb o članstvu v bilančni shemi: je evi-
denca veljavno evidentiranih bilančnih pogodb in pogodb o 
izravnavi, katere sestavni del sta seznam članov bilančne 
sheme in bilančna shema;

12. evidenca zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih pre-
nosnih zmogljivosti: je seznam evidentiranih zaprtih pogodb z 
uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na posamezni meji 
z drugim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja;

13. evidenca zaprtih pogodb: je evidenca veljavno eviden-
tiranih zaprtih pogodb;

14. evidentiranje: je vpis pravno relevantnih dejstev po-
godbenih in navidezno pogodbenih odnosov članov bilančne 
sheme v register trga z elektriko;

15. finančno kritje: je jamstvo, ki ga morajo predložiti ude-
leženci finančne poravnave za zagotavljanje izvršitve njihovih 
finančnih obveznosti;

16. gibljivo finančno kritje: je finančno kritje, ki ga morajo 
predložiti udeleženci finančne poravnave in ga operater trga 
izračunava na osnovi dodatne izpostavljenosti udeleženca fi-
nančne poravnave;

17. izjava o sklenitvi pogodbe o izravnavi: je izjava, ki 
je podlaga za uvrstitev posameznih hierarhično nižjih članov 
bilančne skupine ali podskupine v bilančno shemo in ki jo 
podpišejo oseba, ki vstopa v bilančno shemo in obstoječi član 
bilančne sheme ter v primeru vključitve v bilančno podskupino 
tudi hierarhično nadrejeni odgovorni bilančne skupine;

18. končni vozni red: je okvirni vozni red, dopolnjen z 
morebitnimi vnosi podatkov o tehničnih ovirah in sistemskih 
storitvah s strani sistemskega operaterja;

19. obratovalna napoved: je napoved oddaje in odjema 
elektrike člana bilančne sheme za prevzemno-predajno mesto 
ali skupino prevzemno-predajnih mest, za katere ima sklenjeno 
odprto pogodbo;

20. odgovorni bilančne podskupine: je pravna ali fizična 
oseba, ki s sklenitvijo pogodbe o izravnavi ustanovi bilančno 
podskupino, za katero je odgovorna hierarhično višjemu članu 
bilančne sheme in operaterju trga v procesu prijave zaprtih 
pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odsto-
panj in bilančnega obračuna ter v procesu izmenjave potrebnih 
informacij z operaterjem trga;

21. odgovorni bilančne skupine: je pravna ali fizična ose-
ba, ki s sklenitvijo bilančne pogodbe ustanovi bilančno skupino, 
za katero je odgovorna operaterju trga v procesu prijave zaprtih 
pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odsto-
panj in bilančnega obračuna ter v procesu izmenjave potrebnih 
informacij z operaterjem trga;

22. okvirni vozni red: je vozni red prenosnega in distribu-
cijskega omrežja, ki ga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb 
in obratovalnih napovedi sestavi operater trga in ga pošlje 
sistemskemu operaterju;

23. osnovno finančno kritje: je finančno kritje za pokriva-
nje finančnih obveznosti udeleženca finančne poravnave, ki 
izhajajo iz bilančnega obračuna;

24. poravnalna banka: je poslovna banka, preko katere 
poteka finančna poravnava obveznosti, ki izhajajo iz bilančne-
ga obračuna in pri kateri se vodijo finančna kritja predložena v 
obliki denarnih depozitov;
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25. poravnalni dan: je dan, določen za poravnavo finanč-
nih obveznosti bilančnega obračuna;

26. poravnalni račun: je račun, odprt pri poravnalni banki, 
preko katerega se izvajajo vsa vplačila in izplačila iz naslova 
finančne poravnave bilančnega obračuna;

27. preostali diagram: je preostali diagram odjema di-
stribucijskega območja, z uporabo katerega se oceni odjem 
nemerjenih odjemalcev in predstavlja preostanek odjema ele-
ktrike, po odštetju vrednosti ocenjenih izgub ter realiziranega 
odjema vseh merjenih odjemalcev od celotnega odjema distri-
bucijskega območja;

28. račun: je pri finančni poravnavi bilančnega obračuna 
račun ali dobropis;

29. register trga z elektriko: je evidenca, v kateri se v skla-
du s pravili evidentirajo pogodbe o članstvu v bilančni shemi, 
odprte pogodbe in zaprte pogodbe;

30. trg z elektriko: je trg z elektriko v Republiki Sloveniji, 
ki je hierarhično urejen v bilančno shemo, v kateri so razmerja 
med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov 
članov bilančne sheme enolično določena s pogodbami o član-
stvu v bilančni shemi;

31. tržni plan: je plan pozicije posameznega člana bilanč-
ne sheme na trgu z elektriko za vsak obračunski interval, ki je 
rezultat vseh sklenjenih zaprtih pogodb člana bilančne sheme 
in hierarhično nižjih članov bilančne sheme, ki ga izdela opera-
ter trga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb;

32. udeleženec finančne poravnave: je odgovorni bilanč-
ne skupine, ki je odgovoren za poravnavo finančnih obveznosti 
v skladu s temi pravili;

33. udeleženec trga z elektriko: je pravna ali fizična ose-
ba, ki posluje na trgu z elektriko;

34. vozni red izmenjav s tujino: je agregiran vozni red 
izmenjav elektrike s sosednjimi omrežji, ki se izračuna s sešte-
vanjem evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih pre-
nosnih zmogljivosti na posamezni meji z drugimi sistemskimi 
operaterji prenosnega omrežja;

35. vozni red prenosnega omrežja: je agregiran vozni red 
prenosnega omrežja, ki ga izračuna operater trga s sešteva-
njem evidentiranih obratovalnih napovedi vseh prevzemno- 
predajnih mest na prenosnemu omrežju;

36. vozni red območij distribucijskega omrežja: je agregi-
ran vozni red območij distribucijskega omrežja, ki ga izračuna 
operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napove-
di vseh prevzemno-predajnih mest na posameznem območju 
distribucijskega omrežja.

(2) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, katerih pomen ni do-
ločen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določa 
Energetski zakon.

II. TRG Z ELEKTRIKO

3. člen
(udeleženci trga z elektriko)

(1) Udeleženci trga z elektriko so:
– proizvajalec;
– odjemalec;
– trgovec;
– dobavitelj;
– izvajalec dejavnosti energetske borze in
– sistemski operater, distribucijski operater in operater 

trga kot izvajalci gospodarskih javnih služb v okviru in za na-
mene izvajanja gospodarskih javnih služb.

(2) Udeleženci trga z elektriko, ki želijo aktivno poslovati 
na trgu z elektriko in s tem prevzeti odgovornost za izravnavo 
odstopanj in finančno poravnavo bilančnega obračuna v prime-
ru neizravnane bilance, se morajo uvrstiti v bilančno shemo.

(3) Operater trga lahko s sklepom uvrsti v bilančno shemo 
udeleženca trga z elektriko, če je njegovo članstvo v bilančni 
shemi obvezno na podlagi Energetskega zakona. Sklep ima 
enak učinek kot bilančna pogodba in v takem primeru glede 

pravic in obveznosti pogodbenih strank v celoti nadomesti 
bilančno pogodbo.

4. člen
(ureditev trga z elektriko)

(1) Na trgu z elektriko se posluje:
– s pogodbami o članstvu v bilančni shemi;
– z odprtimi in zaprtimi pogodbami;
– na terminskem, dnevnem in znotraj-dnevnem trgu;
– na izravnalnem trgu in drugih trgih sistemskih storitev.
(2) Temeljne vrste pravnih razmerij na trgu z elektriko 

predstavljajo naslednje pogodbe:
– pogodbe o članstvu v bilančni shemi;
– odprte pogodbe in
– zaprte pogodbe.

5. člen
(operater trga z elektriko)

(1) Operater trga upravlja trg z elektriko v Republiki Slo-
veniji.

(2) Operater trga na elektronski način objavlja tržno po-
membne podatke na področju oskrbe z elektriko.

(3) Operater trga skrbi za učinkovito komunikacijo s člani 
bilančne sheme. V ta namen lahko povabi člane bilančne 
sheme na skupno obravnavo določenih zadev v zvezi z upra-
vljanjem trga z elektriko.

6. člen
(register trga z elektriko)

(1) Register trga z elektriko je temeljni element trga z ele-
ktriko, na podlagi katerega se vrši izpolnitev blagovnega dela 
sklenjenih poslov z elektriko.

(2) Pogodbe o članstvu v bilančni shemi, odprte pogodbe 
in zaprte pogodbe, ki niso sklenjene in evidentirane v registru 
trga z elektriko v skladu s temi pravili, štejejo za neobstoječe.

7. člen
(ravnanje na trgu z elektriko)

(1) Člani bilančne sheme morajo ravnati kot dobri stro-
kovnjaki, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri svojem 
nastopanju na trgu z elektriko ne smejo uporabljati neprimernih 
oziroma nerazumnih poslovnih metod ali nedovoljenih poslov-
nih praks.

(2) Člani bilančne sheme morajo operaterju trga na njego-
vo zahtevo v roku osmih delovnih dni dostaviti vse informacije 
oziroma dokumentacijo o delovanju na trgu z elektriko, vključ-
no s pogodbami, ki jih je član bilančne sheme sklenil na trgu 
z elektriko in ki so pomembne za zagotavljanje nemotenega 
delovanja trga z elektriko in upravljanje tveganj trga z elektriko 
kot celote.

8. člen
(informacijski sistem operaterja trga)

(1) Informacijski sistem operaterja trga je računalniško 
podprt informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo podatkov z 
operaterjem trga v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Dostop do informacijskega sistema operaterja trga 
in njegova uporaba sta mogoča z osebnimi identifikacijskimi 
elementi, ki omogočajo uporabo v okviru pooblastil.

(3) Osebne identifikacijske elemente lahko uporabljajo le 
njihovi imetniki, katerim so bili izdani in ki jih morajo varovati 
pred dostopom tretjih oseb oziroma jim jih nikakor ne smejo 
razkriti. Morebitne kršitve je potrebno takoj javiti operaterju trga.

(4) Za zlorabe zaradi neustreznega varovanja osebnih 
identifikacijskih elementov je odgovoren imetnik, katerega 
osebni identifikacijski element je zlorabljen oziroma uslužbenec 
operaterja trga, če je soodgovoren za zlorabo.

(5) Morebitne napake, tehnične težave ali težave pri delu 
z informacijskim sistemom operaterja trga člani bilančne sheme 
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operaterju trga sporočajo neposredno preko telefona, faksa ali 
elektronske pošte. Opise morebitnih napak in tehničnih težav 
so člani bilančne sheme dolžni čim prej dostaviti operaterju 
trga v pisni obliki.

(6) Operater trga vzdržuje in hkrati modernizira informacij-
ski sistem. Operater trga mora o večjih spremembah obvestiti 
člane bilančne sheme najmanj 30 dni pred uveljavitvijo spre-
memb, razen če razlog nujnosti terja krajši rok.

(7) Člani bilančne sheme so sami odgovorni za delova-
nje in vzdrževanje svojega informacijskega sistema oziroma 
strojne in programske ter komunikacijske opreme na ravni, ki 
omogoča ustrezno komunikacijo z informacijskim sistemom 
operaterja trga.

(8) Za vso komunikacijo, kjer ta pravila določajo elek-
tronsko pošto, se šteje, da je veljavna le komunikacija s strani 
pooblaščene osebe člana bilančne sheme. Operater trga lahko 
določi, da se za vso ali nekatero komunikacijo s člani bilančne 
sheme, kjer ta pravila določajo elektronsko pošto, namesto 
elektronske pošte uporabi informacijski sistem operaterja trga. 
O tem operater trga člane bilančne sheme obvesti po elektron-
ski pošti vsaj 30 dni pred uveljavitvijo.

9. člen
(storitve v zvezi s sporočanjem in diseminacijo informacij  

o delovanju omrežij)
(1) Elektrooperaterji so v zvezi s posredovanjem informa-

cij in podatkov, ki so potrebni za izvajanje nalog operaterja trga 
in za transparentno delovanje trga z elektriko operaterju trga 
dolžni posredovati zlasti:

– podatke o članih bilančne sheme, ki imajo sklenjene po-
godbe o dobavi regulacijske energije s sistemskim operaterjem 
in trajanje teh pogodb;

– podatke o tehničnih značilnostih zagotavljanja regula-
cijske energije;

– podatke o izravnavi sistema po poslih in intervalih;
– preostali diagram po posameznih distribucijskih obmo-

čjih;
– inštalirane moči prevzemno-predajnih mest;
– uporabljene pravice uporabe čezmejnih prenosnih zmo-

gljivosti;
– količine realiziranih izmenjav elektrike na mejah s sose-

dnjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij;
– izvršeno omejevanje obtežb in sprememba bazne 

moči in
– izgube elektrike v omrežju.
(2) Elektrooperaterji sprotno javno objavljajo podatke o 

načrtovanih remontih, izpadih, načrtovanem razvoju omrežja in 
načrtovanih količinah čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

10. člen
(zagotavljanje planskih podatkov s strani elektrooperaterjev)

(1) Elektrooperaterji operaterju trga posredujejo podatke 
o planskih količinah prevzete delovne energije vsako leto naj-
kasneje do 30. septembra za prihodnje leto.

(2) Operater trga predpiše podrobnejši način posredova-
nja podatkov in način izdaje računov z navodili.

11. člen
(zagotavljanje podatkov s strani drugih upravljavcev  

zbirk podatkov)
(1) Drugi upravljavci javnih zbirk podatkov (na primer: 

elektrooperaterji, Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve, Agencija RS za okolje) so operaterju trga 
kot upravljavcu javnih zbirk podatkov dolžni brezplačno zago-
toviti podatke, ki jih operater trga potrebuje za namen izvajanja 
nalog operaterja trga.

(2) V kolikor je mogoč dostop do podatkov na elektronski 
način (npr. preko spletnega servisa) morajo osebe iz prejšnje-
ga odstavka, operaterju trga omogočiti brezplačen elektronski 
dostop do podatkov.

12. člen
(dolžina obračunskega intervala in obračunskega obdobja)

(1) Obračunski interval, ki določa časovno enoto napovedi 
zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter izračuna bilančne-
ga obračuna, je dolg 15 minut.

(2) Obračunsko obdobje, ki določa pogostost izračuna 
bilančnega obračuna, zajema en koledarski mesec.

III. BILANČNA SHEMA

13. člen
(članstvo v bilančni shemi)

(1) Član bilančne sheme je vsaka fizična ali pravna oseba, 
ki jo operater trga uvrsti v bilančno shemo na njegovo zahtevo 
in na podlagi pogodbe o članstvu v bilančni shemi.

(2) Sistemski operater je član bilančne sheme v okviru 
izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja.

(3) Distribucijski operater je član bilančne sheme v okviru 
izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti distribucijskega 
operaterja.

(4) Operater trga je član bilančne sheme v okviru izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko.

(5) Izvajalec dejavnosti energetske borze je član bilančne 
sheme za namene zagotavljanja izravnanosti bilance poslov, 
sklenjenih na energetski borzi.

(6) Operater zaprtega distribucijskega sistema je član 
bilančne sheme v okviru izvajanja nalog upravljanja zaprtega 
distribucijskega sistema.

(7) Operater trga lahko za namene izvajanja posameznih 
nalog iz obsega gospodarske javne službe v bilančno shemo 
uvrsti posamezne člane bilančne sheme s posebnim statusom.

(8) Bilančne skupine in podskupine sestavljajo odgo-
vorni bilančne skupine oziroma podskupine ter poljubno 
mnogo hierarhično nižjih članov bilančne skupine oziroma 
podskupine.

(9) Vsak ponudnik storitev izravnave, ki sistemskemu 
operaterju dobavlja izravnalno moč oziroma energijo, mora 
biti član bilančne sheme. Ponudniki storitev morajo v primeru 
storitev, ki posegajo v prevzemno-predajna mesta, ki pripa-
dajo drugemu članu bilančne sheme, zagotoviti obveščanje 
zadevnega člana, ki temu omogoča pravočasne ukrepe glede 
korekcije pozicij na trgu.

1. Pogodbe o članstvu v bilančni shemi

14. člen
(pogodbe o članstvu v bilančni shem in kategorije članstva)

(1) Pogodbe o članstvu v bilančni shemi so bilančne 
pogodbe in pogodbe o izravnavi, ki predstavljajo podlago za 
uvrstitev fizične ali pravne osebe v bilančno shemo.

(2) Glede na vrsto pogodbe o članstvu v bilančni shemi 
se člani bilančne sheme razvrščajo v dve kategoriji članstva:

– neposredno članstvo, če je temelj uvrstitve pravne ali 
fizične osebe v bilančno shemo bilančna pogodba in

– posredno članstvo, če je temelj uvrstitve pravne ali fizič-
ne osebe v bilančno shemo pogodba o izravnavi.

15. člen
(pogoji za sklenitev bilančne pogodbe)

(1) Pravna ali fizična oseba, ki želi postati član bilančne 
sheme mora pred sklenitvijo bilančne pogodbe operaterju trga 
predložiti zahtevo za uvrstitev v bilančno shemo iz 33. člena 
teh pravil, skupaj z naslednjimi dokazili:

– dokazilo o davčni registraciji oziroma identifikaciji za 
DDV, če je vlagatelj zavezanec za DDV;

– izpis iz sodnega ali enakovrednega registra, ki vključuje 
zadnje spremembe, razen v primeru, da lahko operater trga 
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sam brezplačno pridobi izpisek iz slovenske javne elektronske 
evidence in

– kopijo bilance stanja in izkaza uspeha podjetja oziroma 
letno poročilo za zadnja tri leta poslovanja oziroma v primeru 
krajšega obdobja poslovanja za celotni čas poslovanja, ki izka-
zujejo kratkoročno plačilno sposobnost, trajnejšo likvidnost in 
dolgoročno plačilno sposobnost, kot tudi kapitalsko ustreznost, 
skladno z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

(2) Član bilančne sheme mora operaterja trga redno ob-
veščati o vseh spremembah podatkov, ki so jih predložili ob 
uvrstitvi v bilančno shemo.

(3) Operater trga lahko kadarkoli zahteva od člana bilanč-
ne sheme, da v roku osmih delovnih dni posreduje ustrezna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo v bilančni shemi.

16. člen
(bilančna pogodba)

(1) Bilančna pogodba je pravni posel ali drugo razmerje, 
s katerim pravna ali fizična oseba z operaterjem trga uredi 
dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo odstopanj 
v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična 
oseba uvrsti v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine 
in pridobi status člana bilančne sheme.

(2) Bilančna pogodba ureja celoto vseh razmerij v zvezi 
z ugotavljanjem, obračunavanjem in odgovornostjo za plačilo 
odstopanj ter odgovornega bilančne skupine uvršča v bilančno 
shemo.

(3) Bilančna pogodba vsebuje naslednje obvezne sestavine:
– določbe o finančni poravnavi bilančnega obračuna;
– določbe o obveznem obveščanju operaterja trga o skle-

nitvi pogodbe o izravnavi in
– določbo, da bo bilančna pogodba vpisana v evidenco 

pogodb o članstvu v bilančni shemi v roku 5 delovnih dni od 
izpolnitve vseh pogojev za uvrstitev v bilančno shemo ter bo s 
tem dnem začela učinkovati.

(4) Za datum pričetka učinkovanja bilančne pogodbe šte-
je dan vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi. 
Pravna ali fizična oseba se v bilančno shemo uvrsti z vpisom v 
evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi. O vpisu v eviden-
co jo operater trga pisno obvesti po elektronski pošti.

(5) Na podlagi bilančnih pogodb se v bilančno shemo 
uvrstijo tudi:

– elektrooperaterji, pri čemer je predmet bilančne pogod-
be izravnava odstopanj elektrooperaterja in s tem uvrstitev v 
bilančno shemo kot odgovornega bilančne skupine. Ta bilanč-
na pogodba omejuje poslovanje elektrooperaterja na trgu z 
elektriko izključno na opravljanje gospodarske javne službe 
dejavnosti elektrooperaterja in

– izvajalec dejavnosti energetske borze, pri čemer je 
predmet bilančne pogodbe evidentiranje poslov z elektriko 
sklenjenih na energetski borzi in s tem uvrstitev v bilančno 
shemo kot odgovornega bilančne skupine, v okviru katere jamči 
za izravnano bilanco vseh poslov z elektriko, ki so sklenjeni na 
energetski borzi.

17. člen
(sklenitev dogovora o načinu izdaje računov)

Pravna ali fizična oseba je ob sklenitvi bilančne pogodbe 
dolžna skleniti tudi dogovor o načinu izdaje računov, s katerim 
se operater trga in član bilančne sheme dogovorita, da operater 
trga v imenu in za račun člana bilančne sheme izdaja račune 
za odstopanja.

18. člen
(bilančna skupina)

(1) Bilančna skupina se ustanovi na podlagi bilančne po-
godbe, razen v primerih, ko se v skladu s pravili lahko ustanovi 
na podlagi sklepa operaterja trga, ki v takem primeru v celoti 
nadomesti bilančno pogodbo.

(2) Bilančno skupino predstavlja odgovorni bilančne sku-
pine, ki je odgovoren predvsem za:

– prijavo pogodb o izravnavi s predložitvijo izjav o sklenitvi 
pogodbe o izravnavi, ki so podlaga za ustanovitev posameznih 
hierarhično nižjih bilančnih podskupin;

– ustrezno prilagoditev finančnih kritij na poziv operaterja 
trga;

– prijavo sklenjenih zaprtih pogodb za celotno bilančno 
skupino pri operaterju trga;

– prijavo obratovalnih napovedi prevzemno-predajnih 
mest operaterju trga, ki pripadajo njemu samemu oziroma 
hierarhično nižjim članom bilančne skupine;

– sklenitev dogovora o načinu izdaje računov;
– finančno poravnavo bilančnega obračuna bilančne sku-

pine;
– spoštovanje obveznosti iz naslova finančne poravnave 

bilančnega obračuna in
– posredovanje podatkov in dokumentacije na zahtevo 

operaterja trga na podlagi teh pravil.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za bi-

lančne skupine ustanovljene na podlagi sklepa operaterja trga.

19. člen
(pogodba o izravnavi)

(1) Odgovorni bilančne skupine, odgovorni bilančne pod-
skupine ali oseba, ki vstopa v bilančno shemo je o sklenitvi 
pogodbe o izravnavi, ki je podlaga za uvrstitev posameznih 
hierarhično nižjih članov bilančne skupine ali podskupine v 
bilančno shemo, dolžan obvestiti operaterja trga in predložiti 
izjavo o sklenitvi pogodbe o izravnavi ter zahtevo za uvrstitev 
v bilančno shemo iz 33. člena teh pravil.

(2) Pogodba o izravnavi je pravni posel ali drugo razmer-
je, s katerim pravna ali fizična oseba s članom bilančne sheme 
uredi dobavo izravnalne energije in poravnavo v primeru ne-
izravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v 
bilančno shemo kot odgovorni bilančne podskupine in pridobi 
status člana bilančne sheme.

(3) Člane bilančne sheme s posebnim statusom lahko 
operater trga uvrsti v bilančno shemo kot bilančne podskupine 
na podlagi sklepa, ki v takem primeru v celoti nadomesti po-
godbo o izravnavi, pri čemer je namen ustanovitve potreba po 
ločenem vodenju bilance poslov iz naslova posameznih nalog 
gospodarskih javnih služb.

(4) Pogodba o izravnavi mora vsebovati naslednje obve-
zne sestavine:

– datum pričetka veljavnosti pogodbe o izravnavi z do-
ločbo, da ta pogodba prične veljati najprej s trenutkom vpisa 
bistvenih sestavin v evidenco pogodb o članstvu v bilančni 
shemi;

– datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi ali 
določba, da velja za nedoločen čas;

– določbe o razlogih za odpoved z odpovednim rokom, 
ki mora zadostiti pogojem nastopa izvršilnega dne iz 41. člena 
teh pravil;

– klavzulo, da član bilančne sheme želi uvrstiti hierar-
hično nižjega člana bilančne sheme v svojo bilančno skupino 
ali podskupino kot odgovornega hierarhično nižje bilančne 
podskupine in

– klavzulo, da se bilanca bilančne podskupine hierarhično 
nižjega člana bilančne sheme izravnava preko bilance bilanč-
ne skupine ali podskupine hierarhično višjega člana bilančne 
sheme.

(5) V primeru, da katera izmed zahtevanih obveznih se-
stavin iz prejšnjega odstavka ni v skladu s pravili, veljajo v tem 
delu neposredno pravila.

(6) Obrazec izjave o sklenitvi pogodbe o izravnavi ope-
rater trga objavi na svoji spletni strani. S podpisom izjave o 
sklenitvi pogodbe o izravnavi stranki pogodbe jamčita, da je 
vsebina pogodbe skladna s pravili.
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(7) V primeru, da odgovorni bilančne podskupine v svojo 
podskupino uvršča hierarhično podrejenega člana bilančne 
sheme, nadrejeni odgovorni bilančne skupine s podpisom 
izjave iz prejšnjega odstavka soglaša z uvrstitvijo hierarhično 
nižjega člana bilančne skupine v bilančno podskupino.

(8) Operater trga lahko na podlagi drugega odstavka 
7. člena pravil kljub predložitvi izjave iz šestega odstavka 
tega člena zahteva predložitev celotne pogodbe o izravnavi.

(9) Elektrooperaterji in operater trga ne smejo sprejeti 
drugih pravnih ali fizičnih oseb v svojo bilančno skupino.

20. člen
(bilančna podskupina)

(1) Bilančna podskupina se ustanovi na podlagi pogodbe 
o izravnavi.

(2) Bilančno podskupino predstavlja odgovorni bilančne 
podskupine, ki je odgovoren predvsem za:

– izmenjavo podatkov z odgovornim bilančne skupine 
ali podskupine;

– prijavo sklenjenih zaprtih pogodb odgovornemu bilanč-
ne skupine ali podskupine, katere član je;

– prijavo obratovalnih napovedi prevzemno-predajnih 
mest, ki pripadajo njemu samemu oziroma članom bilančne 
sheme v njegovi bilančni podskupini, odgovornemu bilančne 
skupine ali podskupine, katere član je in

– prijavo sklenjenih pogodb o dobavi končnemu odjemal-
cu, pogodb o odkupu od proizvajalca oziroma obvestil o lastni 
oskrbi pristojnim elektrooperaterjem.

21. člen
(prehod med bilančnimi skupinami oziroma 

bilančnimi podskupinami)
(1) Do prehoda članov bilančne sheme med bilančnimi 

skupinami oziroma podskupinami pride v naslednjih primerih:
– prehod zaradi odpovedi bilančne pogodbe s sklenitvijo 

pogodbe o izravnavi;
– prehod zaradi izteka ali odpovedi pogodbe o izravnavi 

s sklenitvijo bilančne pogodbe ali nove pogodbe o izravnavi 
ter

– v drugih primerih v okviru izvajanja nalog operaterja 
trga.

(2) S prehodom med bilančnimi skupinami oziroma pod-
skupinami člana bilančne sheme:

– ki je odgovorni bilančne skupine ali podskupine, se 
razmerja z njegovimi podrejenimi člani ne spremenijo;

– ki je dobavitelj, se razmerja z dotedanjimi odjemalci 
oziroma proizvajalci ne spremenijo;

– ki oskrbuje lastna prevzemno-predajna mesta, se oskr-
ba teh prevzemno-predajnih mest ne spremeni.

(3) V primeru prehoda člana bilančne sheme s hierar-
hično nižjimi člani bilančne sheme med bilančnimi skupinami 
oziroma podskupinami, mora odgovorni bilančne skupine, v 
katero vstopa član bilančne sheme, operaterju trga posredo-
vati nove izjave o sklenitvi pogodbe o izravnavi za hierarhično 
podrejene člane bilančne sheme.

(4) Izvršilni dan v primeru prehoda med bilančnimi sku-
pinami je določen skladno z 41. členom teh pravil.

2. Odprte pogodbe o dobavi

22. člen
(vrste odprtih pogodb o dobavi)

(1) Odprte pogodbe o dobavi so pogodbe o dobavi 
končnim odjemalcem, pogodbe o odkupu od proizvajalcev in 
navidezne odprte pogodbe.

(2) Odprte pogodbe o dobavi določajo pripadnost pre-
vzemno-predajnih mest.

(3) Realizacija prevzemno-predajnih mest se upošteva 
v bilanci člana bilančne sheme, kateremu bilančno pripada.

(4) Realizacija prevzemno-predajnega mesta, ki ima več 
dobaviteljev, se upošteva v bilanci člana bilančne sheme, 
kateremu bilančno pripada, v deležu, ki ga dobavitelj pokriva.

23. člen
(odprta pogodba o dobavi)

(1) Odprto pogodbo o dobavi lahko z lastnikom oziro-
ma nosilcem prevzemno-predajnega mesta sklene le član 
bilančne sheme.

(2) Odprta pogodba o dobavi vsebuje naslednje obvezne 
sestavine:

– identifikacijske označbe prevzemno-predajnih mest, ki 
so predmet dobave;

– datum pričetka veljavnosti z določbo, da pogodba 
prične veljati najprej s trenutkom vpisa bistvenih sestavin v 
evidenco odprtih pogodb;

– datum prenehanja veljavnosti ali določba, da velja za 
nedoločen čas;

– določbe o razlogih za odpoved z odpovednimi roki;
– določbe o obveščanju pristojnih elektrooperaterjev in
– delež bilančne pripadnosti, če prevzemno-predajno 

mesto pripada več dobaviteljem.
(3) Odpoved odprte pogodbe o dobavi prične v smislu 

bilančne pripadnosti učinkovati na podlagi vpisa v evidenco 
odprtih pogodb skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili.

24. člen
(navidezne odprte pogodbe)

(1) Navidezne odprte pogodbe so pravni posli ali druga 
razmerja, ki nastanejo na podlagi:

– dejstva, da je prevzemno-predajno mesto del omrežja 
oziroma je priključeno na omrežje, ki ga upravlja elektroo-
perater in da to prevzemno-predajno mesto nima bilančne 
pripadnosti drugemu članu bilančne sheme;

– dejstva, da prevzemno-predajno mesto razmejuje ali 
dve omrežji, ki ju upravljata različna sistemska operaterja 
ali dve distribucijski območji, ki ju upravlja isti distribucijski 
operater,

– obvestila o lastni oskrbi;
– nastopa posledic zasilne oskrbe v evidenci odprtih 

pogodb ali
– nastopa posledic nujne oskrbe v evidenci odprtih po-

godb.
(2) Dejstvo, da je prevzemno-predajno mesto del omrež-

ja, ki ga upravlja elektrooperater in da to prevzemno-predajno 
mesto nima bilančne pripadnosti drugemu članu bilančne 
sheme je informacija, ki izvira iz evidence odprtih pogodb.

(3) Prevzemno-predajno mesto, ki razmejuje dve omrež-
ji, ki ju upravljata različna sistemska operaterja, ali ki raz-
mejuje dve območji distribucijskega omrežja, se za potrebe 
bilančnega obračuna šteje kot del obeh omrežij ali območij.

25. člen
(obvestilo o lastni oskrbi)

(1) Obvestilo o lastni oskrbi je izjava člana bilančne 
sheme, da bo v izjavi določena lastna prevzemno-predajna 
mesta sam oskrboval.

(2) Obvestilo hkrati določa pripadnost navedenih prevze-
mno-predajnih mest članu bilančne sheme, v čigar bilanci se 
realizacija teh prevzemno-predajnih mest upošteva v primarni 
vrednosti.

(3) Obvestilo o lastni oskrbi vsebuje naslednje obvezne 
vsebine:

– identifikacijska označba člana bilančne sheme;
– prevzemno-predajna mesta, ki so predmet lastne oskr-

be in
– datum pričetka veljavnosti z določbo, da obvestilo 

prične veljati najprej s trenutkom vpisa bistvenih sestavin v 
evidenco odprtih pogodb.
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(4) Glede prevzemno-predajnih mest lastne oskrbe ima 
član bilančne sheme v smislu teh pravil status dobavitelja.

26. člen
(zasilna oskrba)

(1) Pravila v okviru zasilne oskrbe določajo pravice in 
obveznosti udeležencev trga ob določenih izrednih dogodkih 
na trgu z elektriko.

(2) Določbe teh pravil o zasilni oskrbi ne posegajo v 
pravice in obveznosti pravnih ali fizičnih oseb v zvezi s skle-
nitvijo pogodbe o dobavi končnemu odjemalcu na podlagi 
določb o zasilni oskrbi, ki izvirajo iz sistemskih obratovalnih 
navodil.

27. člen
(razlogi za nastop zasilne oskrbe)

(1) Razlogi za nastop zasilne oskrbe prevzemno-pre-
dajnih mest so:

– prenehanje veljavnosti bilančne pogodbe odgo-
vornega bilančne skupine, v kateri so imela prevzemno- 
predajna mesta bilančno pripadnost njemu ali hierarhično 
nižjim članom bilančne skupine, brez izvršenega prehoda 
odgovornega bilančne skupine v drugo bilančno skupino ali 
podskupino;

– prenehanje veljavnosti pogodbe o izravnavi odgovor-
nega bilančne podskupine, v kateri so imela prevzemno-pre-
dajna mesta bilančno pripadnost njemu ali hierarhično nižjim 
članom bilančne podskupine, brez izvršenega prehoda od-
govornega bilančne podskupine v drugo bilančno skupino 
ali podskupino oziroma brez ustanovitve lastne bilančne 
skupine.

(2) Posledice zasilne oskrbe v evidenci odprtih pogodb 
nastopijo z vsako ugotovitvijo nepripadnosti posameznega 
prevzemno-predajnega mesta na distribucijskem omrežju 
skladno s prejšnjim odstavkom.

(3) Distribucijski operater obvesti operaterja trga o ob-
stoju zasilne oskrbe.

28. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)

(1) V okviru nujne oskrbe po teh pravilih so urejena raz-
merja, ki nastanejo ob ugotovitvi nepripadnosti prevzemno- 
predajnega mesta in izpolnjenosti pogojev za nujno oskrbo 
v evidenci odprtih pogodb.

(2) Določbe teh pravil o nujni oskrbi ne posegajo v 
druge pravice in obveznosti distribucijskega operaterja in 
odjemalcev, ki izvirajo iz sistemskih obratovalnih navodil 
distribucijskega operaterja, na katerega območje je prevze-
mno-predajno mesto v nujni oskrbi priključeno.

29. člen
(posledice nastopa zasilne oskrbe in nujne oskrbe  

v evidenci odprtih pogodb)
(1) V primeru nastopa zasilne oskrbe ali nujne oskrbe 

prevzemno-predajnega mesta se distribucijski operater, na 
katerega omrežje je prevzemno-predajno mesto priključeno, 
šteje za dobavitelja končnemu odjemalcu na podlagi zasilne 
ali nujne oskrbe.

(2) Z nastopom posledic zasilne ali nujne oskrbe se 
dejanska realizacija prevzemno-predajnega mesta upošteva 
v bilanci distribucijskega operaterja, na katerega distribucij-
skem območju je prevzemno-predajno mesto priključeno.

(3) Ob nastopu zasilne ali nujne oskrbe prevzemno-pre-
dajnega mesta brez registracijskih meritev ali katerih registra-
cijski interval je daljši od obračunskega intervala, distribucijski 
operater nemudoma opravi odčitek merilnih mest na njem. 
Odčitek na takem merilnem mestu distribucijski operater opra-
vi tudi ob prenehanju zasilne ali nujne oskrbe.

30. člen
(prevzemno-predajna mesta brez veljavnih odprtih  

pogodb o dobavi)
(1) Sistemski operater mora odklopiti prevzemno-predaj-

na mesta na prenosnem omrežju, ki nimajo bilančne pripadno-
sti enemu izmed članov bilančne sheme.

(2) Distribucijski operater mora odklopiti proizvajalca, ki je 
priključen na njegov sistem in ki nima veljavne odprte pogodbe 
o odkupu od proizvajalca.

(3) V primeru da prevzemno-predajno mesto nima doba-
vitelja in ga elektrooperater ne odklopi, to prevzemno-predajno 
mesto bilančno pripada temu elektrooperaterju.

31. člen
(pripadnost prevzemno-predajnega mesta)

(1) Pripadnost prevzemno-predajnega mesta je določena s:
– pogodbo o dobavi končnemu odjemalcu;
– pogodbo o odkupu od proizvajalca;
– obvestilom o lastni oskrbi;
– omrežjem, katerega območja razmejuje oziroma omrež-

jema, ki ju razmejuje;
– nastopom zasilne oskrbe;
– nastopom nujne oskrbe ali
– pripadnostjo elektrooperaterju skladno s 30. členom 

teh pravil.
(2) Prevzemno-predajno mesto, priključeno na preno-

sno omrežje in prevzemno-predajno mesto, priključeno na 
distribucijsko omrežje, ki ima priključno moč višjo od 40 MW, 
lahko pripada več dobaviteljem. Prevzemno-predajno mesto, 
priključeno na distribucijsko omrežje, ki ima priključno moč 
manjšo ali enako 40 MW, lahko istočasno pripada samo enemu 
dobavitelju.

(3) Za prevzemno-predajna mesta, ki imajo več kot enega 
dobavitelja, morajo biti deleži dobaviteljev znani vnaprej in nji-
hova skupna vrednost mora v vsakem obračunskem obdobju 
znašati 100 %. V primeru, da je skupna vrednost deležev do-
baviteljev manjša ali večja od 100 %, se šteje, da prevzemno- 
predajno mesto nima dobavitelja.

(4) Prevzemno-predajna mesta so lahko del dveh različ-
nih omrežij elektrooperaterjev, v primeru da:

– razmejujejo omrežji različnih elektrooperaterjev;
– razmejujejo omrežji elektrooperaterja in sosednjega 

tujega elektrooperaterja.
(5) Prevzemno-predajno mesto je lahko del dveh različnih 

območij distribucijskega operaterja, v primeru, da razmejuje 
dve območji istega distribucijskega operaterja.

(6) V primeru, ko prevzemno-predajno mesto nudi sis-
temske storitve preko člana bilančne sheme, ki mu bilančno ne 
pripada, mora nosilec prevzemno-predajnega mesta nudenje 
sistemskih storitev sporočiti dobavitelju, ki mu bilančno pripada 
in ga o izvedenih storitvah sproti obveščati.

3. Zaprte pogodbe

32. člen
(zaprta pogodba)

(1) Zaprta pogodba je:
– pogodba, ki jo član bilančne sheme sklene z drugim čla-

nom bilančne sheme za dobavo elektrike znotraj Slovenije ali
– pogodba, ki jo član bilančne sheme sklene za dobavo 

elektrike z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti z udele-
žencem sosednjega trga.

(2) Med zaprte pogodbe sodijo tudi zaprte pogodbe z 
uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki štejejo kot zaprte 
pogodbe za dobavo elektrike preko meja Republike Slovenije, in 
vključujejo tudi uporabo pravic čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

(3) Čezmejni prenos elektrike člana bilančne sheme, ki 
je istočasno udeleženec sosednjega trga, katerega predmet 
je prenos določenih količin elektrike v določenih obračunskih 
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intervalih z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, šteje 
kot zaprta pogodba.

4. Postopek pridobitve članstva v bilančni shemi

33. člen
(zahteva za uvrstitev v bilančno shemo)

(1) Zahteva za uvrstitev v bilančno shemo se vloži pisno 
po pošti ali neposredno pri operaterju trga.

(2) Obrazec zahteve predpiše operater trga in objavi na 
svoji spletni strani.

(3) Zahtevi morajo biti priložena dokazila, ki so določena 
s 15. oziroma 19. členom teh pravil ter druge listine, s katerimi 
vlagatelj zahteve dokazuje, da izpolnjuje pogoje za uvrstitev v 
bilančno shemo.

(4) Operater trga na obrazcu zahteve za namene enolične 
identifikacije subjekta predpiše identifikacijsko označbo, ki jo 
mora imeti pravna ali fizična oseba, ki želi postati član bilančne 
sheme in ki se jo uporablja skladno s pravili uporabe identifi-
kacijske označbe.

34. člen
(preverjanje pogojev za uvrstitev v bilančno shemo)
(1) Operater trga po prejemu zahteve najprej preveri:
– ali je zahteva vložena na predpisanem obrazcu,
– ali so v zahtevi navedeni vsi potrebni podatki,
– ali so zahtevi priložena vsa zahtevana dokazila in
– ali je v primeru zahteve za uvrstitev udeleženca trga 

kot odgovornega bilančne podskupine prejeta izjava o podpisu 
pogodbe o izravnavi.

(2) V kolikor zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega 
odstavka, operater trga pozove vlagatelja, da v primernem roku 
odpravi pomanjkljivosti.

(3) V kolikor vlagatelj v roku odpravi pomanjkljivosti, šteje, 
da je bila zahteva vložena takrat, ko je bila vloga popolna.

(4) V kolikor vlagatelj pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki 
ga določi operater trga, operater trga vlagatelja pisno obvesti o 
neizpolnjevanju pogojev in šteje, kot da zahteva ni bila vložena.

(5) V kolikor je bilo po opravljenem postopku iz prvega do 
četrtega odstavka tega člena ugotovljeno, da zahteva izpolnjuje 
pogoje iz prvega odstavka tega člena, operater trga opravi tudi 
vsebinski pregled.

(6) Operater trga o zahtevi odloči najpozneje v roku enega 
meseca od prejema popolne zahteve, in sicer:

– ugodi zahtevi, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani 
pogoji ter v primeru vloge za pridobitev statusa odgovornega 
bilančne skupine vlagatelju pošlje v podpis bilančno pogodbo, 
oziroma v primeru vloge za pridobitev statusa odgovornega 
bilančne podskupine vlagatelja vpiše v evidenco pogodb o 
članstvu v bilančni shemi kot odgovornega bilančne podskupi-
ne ter o tem vlagatelja pisno obvesti ali

– zavrne zahtevo, če pri vsebinskem pregledu ugotovi, 
da niso izpolnjeni vsi predpisani pogoji ter o tem vlagatelja 
pisno obvesti.

(7) Vlagatelj je dolžan v roku dveh mesecev od datuma 
prejema s strani operaterja trga bilančno pogodbo podpisati 
ter sklenjeno pogodbo poslati s priporočeno poštno pošiljko na 
naslov operaterja trga. V primeru, da operater trga v predpi-
sanem roku ne prejme podpisane bilančne pogodbe, se šteje, 
da je vlagatelj odstopil od zahteve za vstop v bilančno shemo 
oziroma šteje ta bilančna pogodba za razvezano.

(8) Vlagatelj mora predložiti zahtevana finančna kritja 
najkasneje v roku treh mesecev od datuma sklenitve bilančne 
pogodbe, sicer bilančna pogodba šteje za razvezano.

(9) Operater trga vpiše novega odgovornega bilančne 
skupine kot člana v evidenco pogodb o članstvu v bilančni 
shemi v roku 5 delovnih dni od izpolnitve zadnjega izmed 
naslednjih pogojev: sklenjene bilančne pogodbe, sklenjenega 
dogovora o načinu izdaje računov in predloženega zahtevane-
ga finančnega kritja.

(10) Operater trga vpiše novega odgovornega bilančne 
podskupine kot člana v evidenco pogodb o članstvu v bilančni 
shemi najkasneje v roku 5 delovnih dni od izpolnitve vseh 
predpisanih pogojev.

(11) Za izvršilni dan vstopa v bilančno shemo se šteje dan 
vpisa v evidenco pogodb iz prejšnjega odstavka.

(12) Uvrstitev novega člana bilančne sheme v bilančno 
shemo operater trga javno objavi na spletni strani.

35. člen
(objektivna odgovornost članov bilančne sheme)

Član bilančne sheme je objektivno odgovoren za izgubo 
oziroma škodo (vključno z nastalimi stroški postopka), ki jo 
povzroči s kršenjem veljavnih pravil.

5. Omejitev delovanja v bilančni shemi

36. člen
(začasno tehnično onemogočanje delovanja  

na trgu z elektriko)
(1) Operater trga lahko članu bilančne sheme začasno 

tehnično onemogoči delovanje na trgu z elektriko:
– če ne izpolni zapadlih finančnih obveznosti;
– če ne predloži finančnih kritij zahtevanih s strani ope-

raterja trga;
– če na poziv operaterja trga ne sklene aneksa k bilančni 

pogodbi, s katerim se zagotovi skladnost vsebine pogodbe s 
pravili;

– če član bilančne sheme ne ravna v skladu z drugim 
odstavkom 7. člena teh pravil;

– če ne zagotavlja tehničnih, kadrovskih in drugih pogo-
jev, ki jih mora zagotoviti za uporabo informacijskega sistema 
operaterja trga oziroma poravnalnega sistema;

– na zahtevo sistemskega operaterja v primeru, da bi 
delovanje člana bilančne sheme lahko ogrozilo stabilnost de-
lovanja elektroenergetskega sistema;

– če operater trga odpove bilančno pogodbo skladno s to 
pogodbo in Pravili za delovanje trga z elektriko ob nastopu ra-
zlogov za odpoved bilančne pogodbe s strani operaterja trga ali

– na zahtevo Agencije za energijo.
(2) Začasno tehnično onemogočanje delovanja na trgu z 

elektriko se nemudoma vpiše v evidenco o članstvu v bilančni 
shemi ter traja dokler niso odpravljeni razlogi iz prejšnjega 
odstavka. O vsakem primeru začasnega tehničnega onemo-
gočanja delovanja operater trga po elektronski pošti obve-
sti odgovornega bilančne skupine, sistemskega operaterja in 
Agencijo za energijo.

(3) V primeru začasnega tehničnega onemogočanja de-
lovanja na trgu z elektriko ima odgovorni bilančne skupine 
možnost vložiti zahtevo za odločitev v sporu z operaterjem trga 
na Agencijo za energijo, v roku 15 dni od datuma, ko je bilo po-
slano obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena po postopku 
iz 414. do 419. člena Energetskega zakona.

(4) V primeru začasnega tehničnega onemogočanja de-
lovanja na trgu z elektriko se članom prepreči prijava zaprtih 
pogodb, katerih stranka je član, ki mu je bilo začasno tehnično 
onemogočeno delovanje na trgu, za obdobje trajanja omejenega 
delovanja, in objavi ukrep na spletni strani operaterja trga. Zaprte 
pogodbe, ki so bile evidentirane s članom kot stranko pogodbe, 
se iz evidence odstranijo, in sicer z učinkovanjem ukrepa zača-
snega tehničnega onemogočanja delovanja na trgu z elektriko. 
O tem se po elektronski poti obvesti vse člane bilančne sheme, 
ki so bili navedeni kot partnerji v odstranjenih zaprtih pogodbah.

6. Prenehanje članstva v bilančni shemi

37. člen
(prenehanje članstva v bilančni shemi)

(1) Članstvo v bilančni shemi članu preneha z dnem 
vpisa prenehanja članstva v bilančni shemi v evidenco pogodb 
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o članstvu v bilančni shemi skladno s temi pravili ter drugimi 
veljavnimi predpisi.

(2) Prenehanje članstva v bilančni shemi operater trga 
objavi na svoji spletni strani in hkrati o tem po elektronski poti 
obvesti elektrooperaterje.

(3) V primeru prenehanja članstva v bilančni shemi se 
določbe bilančne pogodbe uporabljajo do poravnave vseh ob-
veznosti, ki so nastale na podlagi veljavne bilančne pogodbe.

38. člen
(odpoved bilančne pogodbe)

(1) Operater trga lahko odpove odgovornemu bilančne 
skupine bilančno pogodbo, na podlagi obrazložene odpovedi 
bilančne pogodbe brez odpovednega roka z učinkom od tre-
nutka vpisa prenehanja članstva v bilančni shemi v evidenco 
pogodb o članstvu v bilančni shemi:

– če je bil član bilančne sheme sprejet na podlagi nere-
sničnih oziroma napačnih podatkov;

– če nastopijo pravne posledice začetka stečaja oziroma 
likvidacije člana bilančne sheme;

– če član bilančne sheme ne omogoči pregleda dokumen-
tacije v zvezi s posli, ki jih je sklenil na trgu z elektriko;

– če član bilančne sheme krši določbe veljavnih predpisov 
na področju trga z elektriko ali določbe drugih veljavnih predpi-
sov, ki imajo lahko vpliv na sposobnost člana bilančne sheme, 
da deluje v skladu s temi pravili;

– če član bilančne sheme ne izpolnjuje svojih obveznosti 
po bilančni pogodbi;

– če član bilančne sheme na podlagi opozorila operaterja 
trga ne ukrepa v primeru, da podrejeni člani bilančne sheme 
kršijo ta pravila oziroma na podlagi opozorila operaterja trga ne 
odpove pogodbe o izravnavi;

– če na poziv operaterja trga ne sklene aneksa k bilančni 
pogodbi, s katerim se zagotovi skladnost vsebine pogodbe s 
pravili, ali

– če član bilančne sheme na kakršen koli drug način krši 
ta pravila.

(2) V primeru, da odgovornemu bilančne skupine hierar-
hično podrejena bilančna podskupina krši določbe veljavnih 
predpisov na področju trga z elektriko ali določbe drugih ve-
ljavnih predpisov, ki imajo lahko vpliv na sposobnost člana 
bilančne sheme, da deluje v skladu s temi pravili, operater trga 
odgovornega bilančne skupine opozori na kršitve in zahteva 
odpravo teh. V primeru, da se kršitve ne odpravijo, mora od-
govorni bilančne skupine na podlagi opozorila operaterja trga 
takemu članu odpovedati pogodbo o izravnavi oziroma urediti 
odpoved pogodbe o izravnavi med podrejenimi člani bilančne 
sheme z namenom prenehanja članstva kršitelja. Če kljub 
opozorilu operaterja trga kršitve niso odpravljene, lahko ope-
rater trga odpove bilančno pogodbo sklenjeno z odgovornim 
bilančne skupine.

(3) Odgovorni bilančne skupine lahko odpove bilančno 
pogodbo, pri čemer odpoved učinkuje le, če ima na dan izstopa 
iz bilančne sheme izpolnjene in poravnane vse odprte obve-
znosti do operaterja trga ter:

– nima hierarhično nižjih članov bilančne skupine, ni do-
bavitelj nobenemu odjemalcu oziroma proizvajalcu in ne oskr-
buje lastnih prevzemno-predajnih mest, s čimer preneha biti 
član bilančne sheme, ali

– sklene pogodbo o izravnavi, ki je novi temelj njegovega 
članstva v bilančni skupini ali podskupini, s čimer postane od-
govorni bilančne podskupine.

(4) Odpoved bilančne pogodbe s strani odgovornega 
bilančne skupine začne učinkovati z dnem vpisa odpovedi v 
evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi. Vpis odpovedi v 
evidenco pogodb o članstvu se opravi v roku 5 delovnih dni od 
prejema obvestila o odpovedi bilančne pogodbe.

(5) V primeru odpovedi pogodbe s strani odgovornega bi-
lančne skupine lahko ta v sami odpovedi bilančne pogodbe na-
vede želeni dan vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni 

shemi, ki hkrati pomeni datum učinkovanja odpovedi bilančne 
pogodbe, ki pa v nobenem primeru ne more biti določen prej, 
kot poteče rok 5 delovnih dni iz prejšnjega odstavka.

(6) Predložena finančna kritja odgovornega bilančne sku-
pine morajo ostati v veljavi oziroma lahko operater trga zadrži 
predložena finančna kritja do izpolnitve morebitnih obveznosti 
iz naslova bilančnega obračuna vključno s poračunom bilanč-
nega obračuna.

(7) V primeru prehoda iz bilančne skupine v bilančno pod-
skupino mora za potrebe kritja finančnih obveznosti iz naslova 
letnega poračuna odgovorni bilančne podskupine predložiti 
izjavo odgovornega bilančne skupine, v katero se uvršča, da se 
smejo finančna kritja odgovornega bilančne skupine uporabiti 
tudi za kritje obveznosti iz naslova letnega poračuna odgovor-
nega bilančne podskupine. V tem primeru operater trga vrne 
finančna kritja iz prejšnjega odstavka v roku treh delovnih dni 
po izpolnitvi vseh obveznosti iz naslova bilančnega obračuna.

(8) Izjava iz prejšnjega odstavka ostane v veljavi tudi v 
primeru prenehanja članstva odgovornega bilančne podsku-
pine v bilančni skupini dajalca izjave, razen če jo nadomesti z 
drugo izjavo podano skladno z določbo prejšnjega odstavka.

(9) V primeru odpovedi pogodbe o članstvu v bilančni she-
mi ali razveze pogodbe o članstvu v bilančni shemi se vse za-
prte pogodbe, vpisane v evidenco zaprtih pogodb, v katerih je 
ena izmed pogodbenih strank izključeni član bilančne sheme, 
štejejo za razvezane, in sicer od dneva prenehanja članstva.

39. člen
(odpoved pogodbe o izravnavi)

(1) Odgovorni bilančne skupine ali podskupine lahko od-
pove pogodbo o izravnavi v skladu s pogodbeno dogovorjenimi 
odpovednimi razlogi hierarhično nižjemu članu bilančne sheme.

(2) Odgovorni bilančne podskupine lahko odpove po-
godbo o izravnavi hierarhično višjemu članu bilančne sheme 
v skladu s pogodbeno dogovorjenimi odpovednimi razlogi in 
pod pogojem, da:

– nima članov bilančne podskupine, ni dobavitelj nobe-
nemu odjemalcu oziroma proizvajalcu in ne oskrbuje lastnih 
prevzemno-predajnih mest, s čimer preneha biti član bilančne 
sheme, ali

– sklene bilančno pogodbo z operaterjem trga oziroma 
sklene novo pogodbo o izravnavi z drugim članom bilančne 
sheme, ki je temelj njegovega članstva v bilančni skupini ali 
podskupini, s čimer ohrani status člana bilančne sheme.

(3) Odgovorni bilančne skupine ali podskupine mora o 
prenehanju veljavnosti pogodbe o izravnavi, ki jo je sklenil s 
hierarhično nižjim članom bilančne sheme, obvestiti operater-
ja trga in morebitnega hierarhično nadrejenega odgovornega 
bilančne skupine.

(4) Odpoved pogodbe o izravnavi začne učinkovati z 
dnem vpisa odpovedi v evidenco pogodb o članstvu v bilančni 
shemi. Vpis odpovedi se opravi najkasneje v roku 5 delovnih 
dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka.

(5) V primeru odpovedi pogodbe o izravnavi lahko od-
govorni bilančne skupine operaterju trga sporoči želeni dan 
vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki je 
bil dogovorjen med strankama pogodbe o izravnavi, ki hkrati 
pomeni datum učinkovanja odpovedi pogodbe o izravnavi in ki 
v nobenem primeru ne more biti določen prej, kot poteče rok 
5 delovnih dni iz prejšnjega odstavka.

40. člen
(drugi razlogi za prenehanje članstva v bilančni shemi)

(1) Članstvo v bilančni shemi preneha tudi:
– s smrtjo člana bilančne sheme oziroma z izbrisom iz 

sodnega ali drugega registra člana bilančne sheme;
– z izdajo prepovedi opravljanja dejavnosti članu bilančne 

sheme;
– z izdajo inšpekcijske odločbe, s katero se članu bilančne 

sheme onemogoči delovanje na trgu z elektriko, ali
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– s sporazumno razvezo bilančne pogodbe oziroma po-
godbe o izravnavi.

(2) V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka se dej-
stvo prenehanja članstva evidentira na dan nastopa dogodka, 
v drugih primerih pa na dan, ko je operater trga obveščen o 
razlogu za prenehanje članstva v bilančni shemi.

(3) V primeru, da je na podlagi določil tega člena preneha-
lo članstvo odgovornemu bilančne skupine, šteje sklenjena bi-
lančna pogodba za razvezano na dan vpisa dejstva iz prejšnje-
ga odstavka v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi.

7. Izvršilni dnevi sprememb v bilančni shemi

41. člen
(izvršilni dnevi sprememb v bilančni shemi)

(1) Za izvršilni dan v postopku pridobitve, spremembe ali 
prenehanja članstva se šteje dan vpisa v evidenco pogodb o 
članstvu v bilančni shemi.

(2) V primeru:
– podaljšanja veljavnosti pogodbe o izravnavi brez spre-

membe drugih bistvenih sestavin pogodbe,
– prehoda med bilančnimi skupinami oziroma podskupi-

nami zaradi odpovedi bilančne pogodbe s sklenitvijo pogodbe 
o izravnavi ali

– prehoda zaradi izteka ali odpovedi pogodbe o izravnavi 
s sklenitvijo bilančne pogodbe ali nove pogodbe o izravnavi
začne podaljšanje ali prehod učinkovati na podlagi vpisa v evi-
denco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki se opravi prvega 
dne v mesecu, ki nastopi najmanj mesec dni kasneje od tre-
nutka izpolnitve vseh pogojev za vpis v evidenco oziroma prvi 
dan meseca dogovorjenega med operaterjem trga in članom 
bilančne sheme, če ta dan nastopi kasneje.

(3) V drugih primerih prehodov članov bilančne sheme s 
posebnim statusom začne prehod učinkovati na podlagi vpisa 
v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki se opravi:

– prvi dan meseca, ki sledi mesecu izpolnitve vseh pogo-
jev za vpis v evidenco, ali

– prvi dan meseca dogovorjenega med operaterjem trga 
in članom bilančne sheme, če ta dan nastopi kasneje.

IV. EVIDENTIRANJE POGODB

42. člen
(evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi)
(1) Seznam članov bilančne sheme po kategorijah član-

stva se sproti objavlja na spletnih straneh operaterja trga. Po-
datki o posameznem članu bilančne sheme vsebujejo najmanj:

– firmo oziroma ime člana bilančne sheme;
– identifikacijske oznake člana bilančne sheme in
– kategorijo članstva v bilančni shemi.
(2) Vse spremembe v evidencah so posledica vpisov 

operaterja trga na podlagi obvestila člana bilančne sheme o pri-
četku, spremembi ali prenehanju veljavnosti pogodb o članstvu 
v bilančni shemi. Operater trga lahko zavrne vpis spremembe 
v evidenco na podlagi prejetega obvestila, ker je to nepopolno 
oziroma ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov ali ker ga je po-
slala za to nepristojna oseba, pri čemer člana bilančne sheme 
o tem obvesti.

(3) Vsaka v evidenco vpisana sprememba učinkuje z 
dnem vpisa v evidenco, ki se šteje za izvršilni dan.

(4) V evidenco se poleg osnovnih vsebin vpisujejo tudi 
podatki v zvezi z obveznimi sestavinami pogodb o članstvu v 
bilančni shemi.

43. člen
(način prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi)

(1) Prijava zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi pote-
ka preko informacijskega sistema operaterja trga.

(2) Izjemoma, če vnos zaprte pogodbe ali obratoval-
nih napovedi zaradi tehničnih težav informacijskega sistema 
operaterja trga ni mogoč, lahko odgovorni bilančne skupine 
prijavo zaprtih pogodb ali obratovalnih napovedi pošlje na 
uradni elektronski naslov ali faks operaterja trga. Taka prijava 
zaprtih pogodb ali obratovalnih napovedi postane veljavna, ko 
jo operater trga sprejme in potrdi prejem.

1. Evidentiranje odprtih pogodb

44. člen
(evidentiranje odprtih pogodb)

(1) Vse spremembe v evidencah odprtih pogodb so posle-
dica vpisov pristojnih elektrooperaterjev na podlagi popolnega 
obvestila člana bilančne sheme o pričetku, spremembi ali pre-
nehanju veljavnosti odprtih pogodb.

(2) Evidenco odprtih pogodb in vse z njimi povezane po-
datke vodijo elektrooperaterji še pet let po njihovem nastanku.

(3) Vsaka v evidenco vpisana sprememba učinkuje z 
nastopom izvršilnega dne.

(4) Evidenca odprtih pogodb obsega najmanj naslednje 
podatke:

– seznam prevzemno-predajnih mest in
– bilančna pripadnost posameznemu članu bilančne she-

me.
(5) Elektrooperater mora zagotavljati sledljivost spre-

memb v evidenci odprtih pogodb na način, da je omogočena 
podrobna revizija:

– vnosa sprememb v evidenco (zgodovina sprememb 
evidence) in

– datumov veljavnosti posameznih podatkov, vpisanih v 
evidenco (zgodovina stanja, ki ga evidenca izpričuje) za vsak 
posamezni vnos v evidenco.

(6) Elektrooperaterji omogočajo operaterju trga sproten in 
neomejen dostop do evidence odprtih pogodb, vseh sprememb 
v evidenci odprtih pogodb ter z njimi povezanimi podatki.

45. člen
(izvršitev menjave pripadnosti prevzemno-predajnih mest)

(1) Do menjave pripadnosti prevzemno-predajnih mest 
pride v naslednjih primerih:

– pripadnost na podlagi sklenitve pogodbe o dobavi konč-
nemu odjemalcu, pogodbe o odkupu od proizvajalca ali obve-
stila o lastni oskrbi prevzemno-predajnega mesta, ki do tedaj 
ni bilo oskrbovano;

– redna menjava pripadnosti na podlagi nove odprte 
pogodbe;

– nastop ali prenehanje posledic zasilne ali nujne oskrbe, ali
– pripadnost elektrooperaterju v primeru neobstoja po-

godbe o dobavi končnemu odjemalcu, pogodbe o odkupu od 
proizvajalca ali obvestila o lastni oskrbi prevzemno-predajnega 
mesta.

(2) Izvršitev menjave pripadnosti prevzemno-predajnih 
mest učinkuje na bilančno shemo, ko je menjava vpisana v evi-
denco odprtih pogodb in nastopi izvršilni dan, ki ga na podlagi 
prejema popolnega obvestila o veljavni odprti pogodbi pristojni 
elektrooperater določi v skladu s sistemskimi obratovalnimi 
navodili.

(3) V primeru tehnične možnosti zagotavljanja izbire do-
bavitelja s strani uporabnikov storitve polnjenja električnih vozil 
na istem prevzemno predajnem mestu v okviru storitev polnje-
nja električnih vozil lahko operater trga zagotovi prerazpore-
ditev realizacije dobave električne energije med dobavitelje, 
ki so na tem prevzemno-predajnem mestu dobavljali elektriko 
končnim odjemalcem.

(4) Upravljavec storitev polnjenja oziroma prevzemno- 
predajnih mest iz prejšnjega odstavka mora posredovati ope-
raterju trga obračunske podatke v predpisanem formatu za 
namene prerazporeditve realizacije za namene nalog iz prej-
šnjega odstavka.
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(5) Operater trga lahko določi podrobnejša navodila za 
izpolnjevanje nalog iz tega člena, ki jih objavi na svoji spletni 
strani.

2. Evidentiranje zaprtih pogodb

46. člen
(evidenca zaprtih pogodb)

(1) Vse spremembe v evidenci zaprtih pogodb so posle-
dica vpisov operaterja trga o bistvenih sestavinah in njihovih 
spremembah na podlagi prejema popolne prijave člana bilanč-
ne sheme ali vnosa operaterja trga.

(2) Operater trga lahko zavrne vpis spremembe oziroma 
prijave zaprte pogodbe v evidenco zaprtih pogodb na podlagi 
prejete prijave, v kolikor je ta nepopolna oziroma ne vsebuje 
vseh zahtevanih podatkov, ni bila poslana pravočasno ali jo je 
poslala za to nepristojna oseba, o čemer člana bilančne sheme 
obvesti prek povratnega obvestila.

(3) Operater trga potrjuje prejem popolne prijave s strani 
člana bilančne sheme s povratnim obvestilom, s prejemom 
pa za člana bilančne sheme postane nesporno, da je vsebina 
prijave v evidenci zaprtih pogodb vpisana.

47. člen
(odgovorni za prijavo zaprtih pogodb)

Odgovorni bilančne skupine je odgovoren za prijavo vseh 
zaprtih pogodb, ki jih sklene bodisi sam bodisi člani njegove 
bilančne skupine.

48. člen
(pogoji za evidentiranje zaprtih pogodb)

(1) Zaprta pogodba se v evidenco zaprtih pogodb vpiše 
na podlagi prejema popolne prijave člana bilančne sheme ali 
vpisa operaterja trga.

(2) Zaprta pogodba z uporabo čezmejnih prenosnih zmo-
gljivosti se v evidenco zaprtih pogodb vpiše na podlagi prejema 
popolne prijave člana bilančne sheme in potrditve sistemskega 
operaterja o vsebini prijave člana bilančne sheme.

(3) Izvršena regulacija, izvršeno omejevanje obtežb in 
sprememba bazne moči se v evidenco zaprtih pogodb vpišejo 
na podlagi prejema popolne prijave sistemskega operaterja.

49. člen
(obveznost prijave zaprtih pogodb)

Prijaviti se morajo vse zaprte pogodbe.

50. člen
(prijava zaprtih pogodb med člani bilančne sheme)
(1) Vsaka zaprta pogodba mora biti evidentirana pri ope-

raterju trga.
(2) Vsaka zaprta pogodba se lahko evidentira le med 

dvema članoma bilančne sheme.
(3) Vsako zaprto pogodbo prijavita obe pogodbeni stranki, 

razen zaprtih pogodb med pogodbenimi strankami iz iste bi-
lančne skupine, ki se jih prijavi le enkrat s strani odgovornega 
bilančne skupine.

(4) Vsako zaprto pogodbo z uporabo čezmejnih prenos-
nih zmogljivosti v informacijski sistem operaterja trga prijavi 
tista pogodbena stranka, ki pogodbo sklene kot član bilančne 
sheme v Republiki Sloveniji.

51. člen
(ukrepanje v primeru neusklajenosti prijave)

(1) V primeru neusklajenosti prijave med pogodbenima 
strankama operater trga pogodbeni stranki pozove k odpravi 
neusklajenosti.

(2) V kolikor se ob prijavi zaprte pogodbe pogodbeni 
stranki sami ne moreta uskladiti, operater trga ne sprejme pri-

jave pogodbe oziroma se prijava ne upošteva in se upošteva 
količina, ki je enaka nič.

(3) V kolikor se pogodbeni stranki o prijavi zaprte pogodbe 
sami ne moreta uskladiti in je ena od pogodbenih strank izva-
jalec dejavnosti energetske borze, operater trga kot veljavno 
prijavo upošteva tisto, ki je bila prijavljena s strani izvajalca 
dejavnosti energetske borze.

52. člen
(vsebina evidentiranja zaprtih pogodb)

(1) V evidenci zaprtih pogodb se evidentira predvsem 
naslednje bistvene sestavine posamezne zaprte pogodbe:

a) za vse zaprte pogodbe:
– identifikacijska označba članov bilančne sheme, na 

čigar bilanco zaprta pogodba neposredno učinkuje;
– količine dobavljene elektrike v posameznem obračun-

skem intervalu in
– vsebina in čas prejema popolnih prijav oziroma vnosov 

operaterja trga in potrditev prijav, ki so podlaga za vpis zaprte 
pogodbe;

b) za zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih 
zmogljivosti poleg navedenega tudi številko odobritve upora-
bljenih pravic uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

(2) Prijavljene količine v zaprtih pogodbah morajo biti 
podane v MW. Vse vrednosti morajo biti zaokrožene na tri 
decimalna mesta.

(3) Prijavljene količine v zaprtih pogodbah z uporabo čez-
mejnih prenosnih zmogljivostih morajo biti podane v MW. Vse 
vrednosti morajo biti zaokrožene na celo število.

(4) Smer izmenjave elektrike je določena glede na status 
pogodbenih strank (prodajalec – kupec). Prijavljene vrednosti 
po zaprtih pogodbah imajo lahko samo pozitiven predznak.

53. člen
(učinkovanje evidentiranih zaprtih pogodb)

(1) Evidentirana zaprta pogodba učinkuje na bilanco obeh 
članov bilančne sheme s trenutkom vpisa v evidenco zaprtih 
pogodb, in sicer tako, da se evidentirane količine dobavljene 
elektrike v posameznem obračunskem intervalu upoštevajo kot 
priliv ali odliv v bilanci člana bilančne sheme.

(2) Zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmo-
gljivosti na evidenco zaprtih pogodb učinkujejo kot zaprta po-
godba, sklenjena med članom bilančne sheme in sistemskim 
operaterjem.

(3) Poseganje elektrooperaterjev v pravice in obveznosti čla-
nov bilančne sheme, ki izhajajo iz evidentiranih zaprtih in odprtih 
pogodb, v primerih omejevanja obtežb, zmanjševanja izmenjave 
elektrike med člani bilančne sheme, redukcij in preklica pravic 
uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti, se uredi z ustreznim 
vpisom zaprtih pogodb v bilance članov bilančne sheme.

(4) Vsak vpis prilivov ali odlivov v bilanci člana bilančne 
sheme iz prejšnjega odstavka mora imeti recipročno nasproten 
vpis v bilanci elektrooperaterjev.

54. člen
(evidenca pravic uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti)

(1) Evidenco pravic uporabe čezmejnih prenosnih zmoglji-
vosti in vse z njimi povezane podatke vodi sistemski operater.

(2) Za namene izvajanja nalog operaterja trga mora sis-
temski operater operaterju trga omogočati sproten in neome-
jen dostop do evidence pravic uporabe čezmejnih prenosnih 
zmogljivosti.

55. člen
(dolžnosti sistemskega operaterja v zvezi z zaprtimi 

pogodbami z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti)
Sistemski operater je dolžan glede zaprtih pogodb z upo-

rabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti preveriti pravico do upo-
rabe pridobljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
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56. člen
(spremembe v evidenci zaprtih pogodb zaradi poslov v okviru 

regulacije elektroenergetskega sistema)
Spremembe v evidenci zaprtih pogodb, ki so potrebne 

zaradi izvajanja regulacije elektroenergetskega sistema, se 
uredi na podlagi:

– podatkov, ki jih operater trga prejme od sistemskega 
operaterja o izvršenem procesu povrnitev frekvence in procesu 
nadomestitve rezerve ter izvršenih omejitvah obtežb, oziroma

– prijave zaprtih pogodb za izveden proces povrnitev fre-
kvence in proces nadomestitve rezerve ter izvršene omejitve 
obtežb.

57. člen
(tržni plan)

(1) Tržni plan je osnova za bilančni obračun.
(2) Člani bilančne sheme, ki nimajo pripadajočih prevze-

mno-predajnih mest, morajo imeti tržni plan enak 0 MW v vseh 
obračunskih intervalih.

(3) V primeru, da po preteku roka za prijavo sprememb 
zaprtih pogodb tržni plan bilančne skupine, ki nima pripadajočih 
prevzemno-predajnih mest, ni enak 0 MW v vseh obračunskih 
intervalih, se šteje, da je odgovorni bilančne skupine prijavil 
napovedana odstopanja.

3. Obratovalne napovedi

58. člen
(odgovorni za prijavo obratovalnih napovedi)

(1) Odgovorni bilančne skupine je odgovoren za prijavo 
obratovalnih napovedi za vsa prevzemno-predajna mesta, ki 
pripadajo njemu samemu ali hierarhično nižjim članom njegove 
bilančne skupine.

(2) Za člana bilančne sheme se lahko obratovalne napo-
vedi prijavi le na prevzemno-predajna mesta, ki mu pripadajo.

59. člen
(prijava obratovalnih napovedi)

(1) Obratovalno napoved je potrebno prijaviti posebej za 
vsak obračunski interval.

(2) Prijavljene količine v obratovalnih napovedih morajo 
biti podane v MW. Vse vrednosti morajo biti zaokrožene na tri 
decimalna mesta.

(3) Obratovalno napoved je potrebno prijaviti ločeno za 
prevzemno-predajna mesta na prenosnem omrežju, ki jih članu 
bilančne sheme dodeli operater trga.

(4) Obratovalne napovedi prevzemno-predajnih mest pri-
ključenih na distribucijsko omrežje, razen prevzemno-predajnih 
mest, prek katerih se ponuja oziroma dobavlja elektrika na 
izravnalnem trgu z elektriko, se lahko prijavi agregirano za po-
samezno območje distribucijskega omrežja, razen če operater 
trga določi drugače.

(5) Obratovalne napovedi je potrebno posredovati loče-
no za oddajo in odjem, pri čemer lahko operater trga določi, 
da se oddaja poda ločeno tudi po vrsti proizvodne enote za 
prevzemno-predajna mesta, ki jih članu bilančne sheme dodeli 
operater trga.

(6) Prevzemno-predajna mesta za prijavo obratovalnih na-
povedi dodeli operater trga članu bilančne sheme na podlagi 
evidence odprtih pogodb elektrooperaterjev, ki določajo bilančno 
pripadnost prevzemno-predajnega mesta. Število prevzemno- 
predajnih mest, ki jih lahko ima član bilančne sheme, ni omejeno.

(7) Odgovorni bilančne skupine si mora prizadevati, da je 
celotna obratovalna napoved bilančne skupine, ki ima pripa-
dajoča prevzemno-predajna mesta, v vsakem obračunskem 
intervalu enaka tržnemu planu bilančne skupine. Odgovorni 
bilančne skupine mora v primeru neusklajenosti prijave posre-
dovati operaterju trga informacije o vzroku za neusklajenost 
prijave ter predvidenih ukrepih za odpravo neusklajenosti.

4. Kontrola, usklajevanje in roki za prijavo

60. člen
(kontrola prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi)

(1) Prijava zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi je 
usklajena, če je izračunana vrednost tržnega plana v vsakem 
obračunskem intervalu enaka celotni obratovalni napovedi bi-
lančne skupine.

(2) Operater trga v času prijave tržnega plana in obratovalni 
napovedi, z namenom ugotavljanja skladnosti prijave, preverja 
skladnost prijavljenih tržnih planov z obratovalnimi napovedmi.

(3) V primeru neusklajenosti med tržnim planom in obra-
tovalno napovedjo člana bilančne sheme lahko operater trga 
od odgovornega bilančne skupine zahteva popravek prijave 
zaprtih pogodb oziroma obratovalnih napovedi.

61. člen
(navodila in roki za prijavo zaprtih pogodb  

in obratovalnih napovedi)
(1) Zaprte pogodbe in obratovalne napovedi se morajo 

prijaviti najmanj za naslednji dan.
(2) Rok za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napo-

vedi, rok za prijavo sprememb zaprtih pogodb in obratovalnih 
napovedi ter dodatna navodila glede prijave in obveščanja ope-
rater trga objavi na svoji spletni strani. Vsaka sprememba rokov 
za prijavo sprememb zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi 
mora biti objavljena vsaj 1 mesec pred uveljavitvijo sprememb.

(3) Zaprte pogodbe in obratovalne napovedi, ki niso prija-
vljene v skladu z roki iz prejšnjega odstavka tega člena, se ne 
evidentirajo in štejejo za neobstoječe.

5. Vozni red prenosnega omrežja

62. člen
(okvirni vozni red)

Okvirni vozni red sestavljajo:
– vozni red prenosnega omrežja;
– vozni redi območij distribucijskega omrežja;
– vozni red izmenjav s tujino;
– tržni plani članov bilančne sheme in
– evidenca zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih preno-

snih zmogljivosti.

63. člen
(čas oddaje okvirnega voznega reda)

(1) Operater trga izdela in pošlje okvirni vozni red sis-
temskemu operaterju najkasneje 30 minut po poteku roka za 
prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi.

(2) V primeru, da sistemski operater v roku 30 minut od 
posredovanja okvirnega voznega reda ne sporoči ugotovljenih 
nepravilnosti ali tehničnih ovir v okvirnem obratovalnem voz-
nem redu operaterju trga, šteje, da je potrdil vsebino okvirnega 
voznega reda.

64. člen
(končni vozni red)

(1) Končni vozni red je osnova za obratovanje elektroe-
nergetskega sistema.

(2) Končni vozni red sistemski operater posreduje ope-
raterju trga.

(3) V kolikor sistemski operater ne doda rešitev morebitnih 
tehničnih ovir in sistemskih storitev, se okvirni vozni red šteje 
za končni vozni red.

65. člen
(višja sila)

(1) Elektrooperater o nastopu višje sile, ki je razlog za 
spremembo zaprtih pogodb oziroma obratovalnih napovedi, 
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nemudoma obvesti operaterja trga po elektronski pošti in na-
knadno posreduje potrdilo o nastopu višje sile.

(2) Vse naknadne spremembe zaprtih pogodb oziroma 
obratovalnih napovedi zaradi višje sile ali naknadno sporočenih 
tehničnih omejitev, zahtevane s strani sistemskega operaterja, 
operater trga vnese v popravek okvirnega voznega reda, ki ga 
pošlje sistemskemu operaterju omrežja.

V. BILANČNI OBRAČUN

66. člen
(bilančni obračun)

(1) V okviru bilančnega obračuna operater trga po stanju 
bilančne sheme in na podlagi prejetih podatkov opravi:

– izračun bilance trga;
– izračun bilanc bilančnih skupin;
– izračun celotne realizacije bilančnih skupin;
– izračun odstopanj in
– izračun napovedanih odstopanj.
(2) Bilančni obračun se skladno s temi pravili izvaja največ 

dvakrat za vsako obračunsko obdobje.
(3) Posredovane količine obračunskih podatkov morajo 

biti podane najmanj na kWh natančno.

1. Izračun oddaje in odjema

67. člen
(realizirana oddaja člana bilančne sheme)

Realizirana oddaja člana bilančne sheme v posameznem 
obračunskem intervalu je enaka vsoti realiziranih vrednosti 
oddaje vseh prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo članu 
bilančne sheme:

razliki med celotnim realiziranim odjemom in celotno realizirano 
oddajo prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo članu bilančne 
sheme:

kjer pomeni:
Woddaja …. realizirana oddaja člana bilančne sheme,
Wj ………… realizirana oddaja prevzemno-predajnega me-

sta j,
m ………… število oddajnih prevzemno-predajnih mest čla-

na bilančne sheme.

68. člen
(realizirani odjem člana bilančne sheme)

Realizirani odjem člana bilančne sheme v posameznem 
obračunskem intervalu je enak vsoti realiziranih vrednosti od-
jema vseh prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo članu bi-
lančne sheme:

kjer pomeni:
Wodjem …. realizirani odjem člana bilančne sheme,
Wj ………… realizirani odjem prevzemno-predajnega me-

sta j,
n ……………število odjemnih prevzemno-predajnih mest čla-

na bilančne sheme.

69. člen
(saldo odjema in oddaje člana bilančne sheme)

Saldo odjema in oddaje po pripadajočih prevzemno-pre-
dajnih mestih v posameznem obračunskem intervalu je enak 

kjer pomeni:
Wsaldo ….. saldo odjema in oddaje pripadajočih prevze-

mno-predajnih mest po članu bilančne sheme,
Wodjem ….. realizirani odjem v obračunskem intervalu po 

članu bilančne sheme,
Woddaja …..realizirana oddaja v obračunskem intervalu po 

članu bilančne sheme.

70. člen
(priprava obračunskih podatkov merjenih odjemalcev  

in proizvajalcev)
(1) Prevzemno-predajna mesta, ki so opremljena z regi-

stracijskimi meritvami, katerih registracijski interval je krajši ali 
enak obračunskemu intervalu, se uvršča med merjene odjemal-
ce oziroma merjene proizvajalce.

(2) Izjeme glede uvrščanja prevzemno-predajnih mest 
iz prejšnjega odstavka med merjene odjemalce in merjene 
proizvajalce se določijo v sistemskih obratovalnih navodilih.

(3) Za merjene odjemalce in merjene proizvajalce se 
obračunski podatek o realiziranem odjemu ali oddaji v posa-
meznem obračunskem intervalu določi na podlagi registriranih 
merilnih podatkov.

(4) V primeru manjkajočih ali nepravilnih merilnih podat-
kov za prevzemno-predajna mesta na distribucijskem omrežju 
zaradi izpada napajanja, uničenja ali netočnosti števčnih po-
datkov, se obračunske podatke v teh obračunskih intervalih 
pripravi v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili za dis-
tribucijsko omrežje.

2. Analitični postopek

71. člen
(priprava obračunskih podatkov nemerjenih odjemalcev  

in proizvajalcev)
(1) Prevzemno-predajna mesta brez registracijskih meri-

tev, prevzemno-predajna mesta katerih registracijski interval je 
daljši od obračunskega intervala in druga prevzemno-predajna 
mesta, določena v sistemskih obratovalnih navodilih, se uvršča 
med nemerjene odjemalce oziroma nemerjene proizvajalce.

(2) Za nemerjene odjemalce in nemerjene proizvajalce 
se realizirani odjem ali oddaja v posameznem obračunskem 
intervalu določi z analitičnim postopkom.

(3) Razlike, ki nastanejo med dejanskimi oziroma fakturi-
ranimi količinami in količinami iz analitičnega postopka, se na 
letni ravni poračunajo v okviru letnega poračuna.

72. člen
(izračun odjema nemerjenih odjemalcev)

(1) Izračun realiziranega odjema nemerjenih odjemalcev v 
posameznem obračunskem intervalu z analitičnim postopkom 
je izveden z uporabo podatkov o preostalem diagramu distri-
bucijskega območja ter izračunanih količnikov nemerjenega 
odjema.

(2) Preostali diagram se v vsakem obračunskem inter-
valu izračuna tako, da se od celotne energije, ki jo prejme to 
območje (iz prenosnega omrežja, distribucijskih čezmejnih 
vodov, sosednjih območij distribucijskega omrežja oziroma 
proizvodnih prevzemno-predajnih mest), odšteje vrednost 
ocenjenih izgub v tem območju ter realizirani odjem vseh 
merjenih odjemalcev.
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(3) Odjem nemerjenih odjemalcev se oceni na podlagi 
preostalega diagrama, ki se ga med odjemalce razdeli s po-
močjo količnikov nemerjenega odjema.

73. člen
(analitični postopek razdelitve preostalega diagrama)
(1) Za razdelitev preostalega diagrama na posamezne 

odjemalce se za vsakega odjemalca izračuna količnik nemer-
jenega odjema ki, ki je enoten za celotno obračunsko obdobje 
in ni negativen.

(2) Vsota količnikov nemerjenega odjema za posamezne 
dobavitelje, se izračuna s seštevanjem količnikov odjemalcev, 
ki mu pripadajo.

(3) Distribucijski operater izračuna količnike nemerjenih 
odjemalcev in dobaviteljev ter jih posreduje dobaviteljem in 
operaterju trga.

(4) Količnik ki za nemerjene odjemalce se izračuna z 
uporabo podatkov o fakturiranem odjemu odjemalca Oi v obra-
čunskem obdobju, za katerega se računa količnik nemerjenega 
odjema.

(5) Količnik ki se izračuna na podlagi naslednje enačbe:

(3) Količnike izgub se uporablja od naslednjega koledar-
skega meseca po mesecu, v katerem je bil izračun količnikov 
sporočen operaterju trga ter do koledarskega meseca, ko se na 
enak način začne uporabljati nove količnike izgub.

(4) Ocenjene izgube območja distribucijskega omrežja se 
v vsakem obračunskem intervalu izračuna z množenjem količ-
nika izgub s celotno prevzeto elektriko območja distribucijskega 
omrežja v istem intervalu.

(5) Dejanske izgube elektrike, ki nastanejo pri obratovanju 
posameznih območij distribucijskega sistema, se na letnem 
nivoju izračunajo iz razlike med celotno prevzeto in predano 
elektriko. Dejanske izgube distribucijskega sistema se upošte-
vajo v letnem poračunu bilančnega obračuna.

(6) Celotna prevzeta elektrika je elektrika, ki jo posame-
zno območje distribucijskega omrežja prevzame na stičnih toč-
kah s prenosnim omrežjem, na stičnih točkah s tujimi omrežji, 
na proizvodnih prevzemno-predajnih mestih, na prevzemno- 
predajnih mestih, ki razmejujejo dve območji distribucijskega 
omrežja ali v okviru neregulirane dobave.

(7) Celotna predana elektrika je elektrika, ki jo posamezno 
območje distribucijskega omrežja preda na stičnih točkah s 
prenosnim omrežjem, na stičnih točkah s tujim omrežjem, na 
odjemnih prevzemno-predajnih mestih, na prevzemno-predaj-
nih mestih, ki razmejujejo dve območji distribucijskega omrežja 
ali v okviru neregulirane dobave.

(8) Dejanske izgube elektrike, ki nastanejo pri obratova-
nju prenosnega sistema, se v vsakem obračunskem intervalu 
izračunajo iz razlike med vso prejeto in oddano elektriko, ki jo 
prenosno omrežje prejme oziroma odda na stičnih točkah z 
distribucijskim omrežjem, na prevzemno-predajnih mestih, ki 
razmejujejo prenosno omrežje z omrežji sosednjih sistemskih 
operaterjev, proizvodnih prevzemno-predajnih mestih in odje-
mnih prevzemno-predajnih mestih.

(9) V kolikor to dopušča tehnologija, distribucijski opera-
ter, ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena, 
dejanske izgube, ki nastanejo pri obratovanju omrežja na di-
stribucijski ravni, upošteva v bilančnem obračunu tako, da jih 
v vsakem obračunskem intervalu izračuna iz razlike med vso 
prejeto in oddano elektriko, ki jo omrežje prejme oziroma odda 
na stičnih točkah z drugimi omrežji, proizvodnih prevzemno- 
predajnih mestih in odjemnih prevzemno-predajnih mestih.

(10) Operater trga količnike izgub v distribucijskem 
omrežju objavi na svoji spletni strani oziroma informacijskem 
sistemu operaterja trga.

3. Posredovanje podatkov za bilančni obračun

76. člen
(dostop operaterja trga do baz podatkov elektrooperaterjev)

Elektrooperaterji omogočajo operaterju trga sproten, 
brezplačen in neomejen dostop do vseh podatkov, potrebnih 
za izračun bilančnega obračuna.

77. člen
(posredovanje podatkov elektrooperaterjev)

(1) Merilne podatke o realiziranih odjemih in oddajah pre-
vzemno-predajnih mest evidentirajo elektrooperaterji.

(2) Obračunske podatke o realiziranih odjemih in odda-
jah prevzemno-predajnih mest za namene prvega bilančne-
ga obračuna pripravljajo elektrooperaterji in jih najkasneje do 
12. delovnega dne v mesecu, ki sledi obračunskemu obdobju, 
na katerega se podatki nanašajo, posredujejo operaterju trga.

(3) Elektrooperaterji morajo obračunske podatke o realizi-
ranih odjemih in oddajah prevzemno-predajnih mest odjemal-
cev in proizvajalcev za namene preverjanja pravilnosti izračuna 
bilančnega obračuna posredovati dobaviteljem najkasneje v 
roku iz prejšnjega odstavka.

(4) Elektrooperaterji posredujejo operaterju trga obra-
čunske podatke o realiziranih odjemih in oddajah prevzemno- 
predajnih mest odjemalcev in proizvajalcev za namene letnega 

kjer pomeni:
Oi ……… obračunski podatek, o fakturiranem odjemu izbra-

nega odjemalca i,
ƩOd …. vsota obračunskih podatkov o fakturiranih odje-

mih vseh nemerjenih odjemalcev območja dis-
tribucijskega omrežja, na katerega je odjemalec 
i priključen.

(6) V primeru, ko je vsota količnikov vseh odjemalcev posa-
meznega dobavitelja negativna, se morebitna preostala razlika po 
nastavitvi količnika na nič poračuna v letnem poračunu bilančnega 
obračuna. Negativne količine, ki se prenesejo na letni poračun, 
se izvzame iz skupnih količin nemerjenega odjema. Posledično 
so izgube distribucijskega omrežja v bilančnem obračunu nižje. 
V letnem poračunu se zato prenesene količine prerazporedijo iz 
dobavitelja v izgube distribucijskega omrežja. Elektrooperater o 
teh količinah obvesti operaterja trga in dobavitelja.

74. člen
(izračun oddaje nemerjenih proizvajalcev)

(1) Izračun oddaje nemerjenih proizvajalcev v posame-
znem obračunskem intervalu z analitičnim postopkom je izve-
den z uporabo podatkov o izmerjeni skupni mesečni oddaji ne-
merjenih proizvajalcev in oblike mesečnega diagrama oddaje 
vseh merjenih proizvajalcev, katerih oddaja se meri v intervalih 
krajših ali enakih obračunskemu intervalu.

(2) Oblika mesečnega diagrama oddaje nemerjenih pro-
izvajalcev je enaka obliki skupnega mesečnega diagrama od-
daje vseh merjenih proizvajalcev.

(3) Celotna mesečna oddaja nemerjenega proizvajalca, 
razdeljena po obračunskih intervalih v obliko mesečnega dia-
grama, mora ustrezati izmerjeni mesečni oddaji.

75. člen
(izračun izgub v omrežjih)

(1) Distribucijski operater za namene bilančnega obraču-
na oceni izgube elektrike, ki nastanejo pri obratovanju posa-
meznih območij distribucijskega omrežja, na podlagi preteklih 
obračunskih podatkov.

(2) Distribucijski operater izračuna za vsako območje 
distribucijskega omrežja količnik izgub na podlagi podatka o 
dejanskih izgubah v preteklem obdobju treh koledarskih let. 
Distribucijski operater lahko izračuna količnike izgub na podlagi 
krajšega obdobja in o tem obvesti operaterja trga.
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poračuna v skladu s pravili najkasneje 15 dni po zaključku 
bilančnega obračuna za zadnji mesec leta, na katerega se 
podatki nanašajo.

(5) Elektrooperaterji morajo obračunske podatke o realizi-
ranih odjemih in oddajah prevzemno-predajnih mest odjemal-
cev in proizvajalcev za namene preverjanja pravilnosti izračuna 
letnega poračuna posredovati dobaviteljem najkasneje v roku 
iz prejšnjega odstavka.

(6) Elektrooperaterji obveščajo operaterja trga o vsakr-
šnem nedelovanju oziroma prekinitvah v omrežju, ki so imeli 
za posledico kakršnokoli nezmožnost oddaje ali odjema na 
prevzemno-predajnih mestih.

(7) Elektrooperaterji posredujejo odgovornemu bilančne 
skupine naslednje obračunske podatke, ločeno po omrežjih in 
ločeno za vsak obračunski interval:

– oddajo elektrike v omrežje ločeno po članih bilanč-
ne sheme, ki so hierarhično podrejeni odgovornemu bilančne 
skupine, in sicer agregirano za vsa proizvodna prevzemno- 
predajna mesta člana bilančne sheme in ločeno na merjene 
ter nemerjene proizvajalce;

– odjem elektrike iz omrežja ločeno po članih bilančne 
sheme, ki so hierarhično podrejeni odgovornemu bilančne sku-
pine, in sicer agregirano za vsa odjemna prevzemno-predajna 
mesta člana bilančne sheme in ločeno na merjene ter nemer-
jene odjemalce in

– izgube v omrežju, v kolikor izgube bilančno pripadajo 
hierarhično podrejenemu članu bilančne sheme.

78. člen
(vsebina posredovanih podatkov elektrooperaterjev)
(1) Elektrooperaterji posredujejo operaterju trga najmanj 

naslednje podatke:
– obračunske podatke o odjemu prevzemno-predajnih 

mest merjenih odjemalcev;
– obračunske podatke o mesečnih odjemih nemerjenih 

odjemalcev;
– obračunske podatke o oddaji prevzemno-predajnih 

mest merjenih proizvajalcev;
– obračunske podatke o oddaji prevzemno-predajnih 

mest nemerjenih proizvajalcev ter
– obračunske podatke o prevzemu in oddaji na stičnih 

točkah med prenosnim omrežjem ter območji distribucijskega 
omrežja.

(2) Distribucijski operater posreduje operaterju trga poleg 
podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena tudi naslednje ob-
računske podatke, ločeno po območjih distribucijskega omrežja 
in ločeno za vsak obračunski interval:

– celotno oddajo elektrike v območje distribucijskega 
omrežja in sicer agregirano za vsa proizvodna prevzemno-pre-
dajna mesta in ločeno na merjene in nemerjene proizvajalce;

– neregulirano dobavo elektrike med območji distribucij-
skega omrežja;

– izgube v območju distribucijskega omrežja;
– oddajo elektrike v distribucijsko omrežje ločeno po do-

baviteljih in sicer agregirano za vsa proizvodna prevzemno-pre-
dajna mesta dobavitelja in ločeno na merjene ter nemerjene 
proizvajalce in po tipu proizvodnje;

– odjem elektrike iz distribucijskega omrežja ločeno po 
dobaviteljih in sicer agregirano za vsa odjemna prevzemno- 
predajna mesta dobavitelja in ločeno na merjene in nemerjene 
odjemalce;

– obračunske podatke o preostalih diagramih ločeno po 
območjih distribucijskega omrežja;

– količnike nemerjenega odjema po posameznih doba-
viteljih in

– količine izmenjave elektrike na distribucijskih čezmejnih 
vodih.

(3) Sistemski operater posreduje operaterju trga poleg 
podatkov iz prvega odstavka tega člena tudi naslednje po-
datke:

– obračunske podatke o izmerjenih pretokih elektrike na 
mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji 
prenosnih omrežij;

– obračunske podatke o realiziranih izgubah v prenosnem 
omrežju;

– podatke o izravnavi odstopanj elektroenergetskega 
omrežja in

– podatke o količinah izravnalne energije iz naslova so-
delovanja sistemskih operaterjev pri koordinirani izravnavi tre-
nutnih odstopanj regulacijskih območij, ločeno za pozitivna in 
negativna odstopanja.

(4) Za podatke iz tega člena se na dan prehoda ure iz 
zimskega na poletni čas za neobstoječi tretji obračunski interval 
uporabijo vrednosti 0 MWh. Na dan prehoda ure iz poletnega 
na zimski čas se kot tretji obračunski interval štejejo skupne 
obračunske vrednosti tretjega in podvojenega tretjega obra-
čunskega intervala.

(5) Na podlagi odločitve operaterja trga se opravi prehod 
na sistem 23 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz 
zimskega na poletni čas oziroma 25 obračunskih intervalov 
na dan prehoda ure iz poletnega na zimski čas. Operater trga 
o planiranem prehodu na sistem povečanja ali zmanjšanja 
števila obračunskih intervalov obvesti udeležence trga vsaj 
šest mesecev vnaprej.

79. člen
(podatki za izračun količnikov)

(1) Podatke, ki so bili osnova za izračun količnikov ne-
merjenih odjemalcev, posreduje distribucijski operater v roku iz 
tretjega odstavka 77. člena teh pravil, ločeno po območjih dis-
tribucijskega omrežja in ločeno za vsako obračunsko obdobje.

(2) Distribucijski operater posreduje operaterju trga naj-
manj naslednje podatke, ki so bili osnova za izračun količnikov:

– celotni nemerjeni odjem območja distribucijskega 
omrežja v obračunskem obdobju;

– identifikacijske označbe merilnega mesta na prevze-
mno-predajnem mestu;

– naziv prevzemno-predajnega mesta;
– naziv plačnika za odjem na prevzemno-predajnem me-

stu;
– bilančna pripadnost dobavitelju;
– obračunski podatek o odjemu v obračunskem obdobju in
– izračunan količnik za odjemno mesto.

80. člen
(podatki za letni poračun)

(1) Elektrooperaterji posredujejo podatke za letni poračun 
ločeno po območjih distribucijskega omrežja oziroma ločeno za 
prenosno omrežje.

(2) Podatki vsebujejo skupne mesečne vrednosti odjema 
in oddaje prevzemno-predajnih mest dobaviteljev in so ločeni 
na merjeni in nemerjeni del.

(3) Podatki morajo vsebovati najmanj:
– realiziran odjem;
– realizirana proizvodnja;
– realizirane izgube omrežja;
– realizirana izmenjava na čezmejnih vodih;
– realiziran prevzem distribucijskega omrežja iz preno-

snega omrežja in
– realizirano neregulirano dobavo.

4. Bilanca trga

81. člen
(bilanca trga)

Bilanca trga je skupna bilanca prilivov in odlivov vseh 
bilančnih skupin za vsak posamezni obračunski interval. Bi-
lanco trga izračuna operater trga na podlagi stanja bilančne 
sheme.
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82. člen
(bilanca bilančne skupine)

Bilanca bilančne skupine je bilanca prilivov in odlivov 
bilančne skupine za vsak posamezni obračunski interval in 
vsebuje odstopanja, ki se jih izračuna iz razlike med celotno 
realizacijo in tržnim planom bilančne skupine.

83. člen
(celotna realizacija bilančne skupine)

Celotna realizacija bilančne skupine je seštevek salda 
odjema in oddaje pripadajočih prevzemno-predajnih mest ter 
salda odjema in oddaje po prevzemno-predajnih mestih, ki 
pripadajo hierarhično nižjim članom bilančne sheme, v posa-
meznem obračunskem intervalu po stanju bilančne sheme:

(3) Odstopanja distribucijskega operaterja se izračuna 
iz razlike med njegovo realizacijo (seštevek realizacije izgub 
distribucijskega omrežja ter zasilne in nujne oskrbe) in tržnim 
planom.

86. člen
(napovedana odstopanja)

(1) Napovedana odstopanja se ugotavljajo za bilančne 
skupine, ki nimajo pripadajočih prevzemno-predajnih mest.

(2) Napovedana odstopanja se v vsakem obračunskem 
intervalu izračuna na naslednji način:

kjer pomeni:
Wsaldo ………… saldo odjema in oddaje pripadajočih pre-

vzemno-predajnih mest v posameznem 
obračunskem intervalu,

Wrealizacija …… realizacija bilančne skupine v posameznem 
obračunskem intervalu,

Wsaldo izr.p. …. saldo odjema in oddaje, ki pripadajo l-temu 
hierarhično nižjemu članu bilančne sheme, 
v posameznem obračunskem intervalu,

r …………… število vseh pogodb o izravnavi, ki jih ima 
sklenjene s hierarhično nižjimi člani bilanč-
ne sheme.

84. člen
(odstopanja)

(1) Za vsako bilančno skupino, ki ima pripadajoča prevze-
mno-predajna mesta, operater trga ugotovi odstopanje celotne 
realizacije (odjema in oddaje elektrike) od tržnega plana v 
obračunskem intervalu na naslednji način:

kjer pomeni:
Wodstopanja …odstopanje odjema in oddaje bilančne skupi-

ne od tržnega plana v posameznem obračun-
skem intervalu,

Wrealizacija … celotna realizacija bilančne skupine v posa-
meznem obračunskem intervalu,

Wtržni plan ….. tržni plan bilančne skupine v posameznem 
obračunskem intervalu.

(2) Negativno odstopanje pomeni, da je celotna realizacija 
večja od tržnega plana (večji odjem ali manjša proizvodnja 
od načrtovane). Pozitivno odstopanje pomeni, da je celotna 
realizacija manjša od tržnega plana (manjši odjem ali večja 
proizvodnja od načrtovane).

85. člen
(odstopanja elektrooperaterjev)

(1) Odstopanja na mejah se izračuna iz razlike med na-
povedanimi pretoki elektrike na mejah, ki jih operater trga 
izračuna iz evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih 
prenosnih zmogljivosti in obračunskimi podatki izmerjenih pre-
tokov elektrike na mejah.

(2) Odstopanja sistemskega operaterja se izračuna iz 
razlike med njegovo realizacijo (seštevek realizacije izgub pre-
nosnega omrežja in zasilne oskrbe, v kolikor relevantno) in 
tržnim planom.

kjer pomeni:
Wnapov. odstopanja …..napovedana odstopanja bilančne sku-

pine v posameznem obračunskem in-
tervalu,

Wtržni plan ……………..tržni plan bilančne skupine v posame-
znem obračunskem intervalu.

5. Bilančni obračun bilančnih skupin

87. člen
(stroški izravnave odstopanj sistemskega operaterja)
(1) Za potrebe bilančnega obračuna sistemski operater 

posreduje operaterju trga ločeno za vsak obračunski interval 
stroške, cene in količine poslov izravnave odstopanj elek-
troenergetskega omrežja Republike Slovenije najkasneje do 
12. delovnega dne v mesecu, ki sledi obračunskemu obdobju, 
in sicer ločeno po vrstah:

– transakcije na trgu za dan vnaprej;
– transakcije na izravnalnem trgu;
– transakcije s člani bilančne sheme po zaprtih pogodbah;
– transakcije po zaprtih pogodbah z uporabo čezmejnih 

prenosnih zmogljivosti;
– transakcije s sosednjimi sistemskimi operaterji preno-

snih omrežij;
– izravnalna energija aktivirana v procesu povrnitev fre-

kvence po ponudniku storitev izravnave;
– izravnalna energija aktivirana v procesu nadomestitve 

rezerve po ponudniku storitev izravnave;
– omejevanje obtežb in spremembe bazne moči.
(2) Med stroške izravnave, ki jih poravna operater trga v 

okviru bilančnega obračuna, ne spadajo stroški, ki so kriti iz 
drugih virov financiranja, kot na primer iz omrežnine.

(3) Sistemski operater posreduje operaterju trga specifici-
rane podatke o vseh dejanjih izravnave odstopanj elektroener-
getskega sistema Republike Slovenije, iz katerih izvirajo stroški 
izravnave odstopanj. Iz podatkov morajo biti razvidni najmanj 
tehnične značilnosti dejanja, izvajalci storitev ter cena, količina 
in stroški storitev.

(4) V primeru realiziranih povečanih obratovalnih tve-
ganj je pri izračunu stroškov lahko cena izravnalne energije 
iz naslova sodelovanja sistemskih operaterjev pri koordinirani 
izravnavi trenutnih odstopanj regulacijskih območij za pozitivno 
izravnavo v posameznem obračunskem intervalu večja ali ena-
ka indeksu cene elektrike SIPXobri, za negativno izravnavo pa 
manjša ali enaka indeksu cene elektrike SIPXobri.

(5) Zamejitev cen izravnalne energije iz predhodnega 
odstavka, v mesecu, za katerega se izvaja bilančni obračun, 
se za vse obračunske intervale tega meseca izvede samo v 
primeru ugotovljenih povečanih skupnih neto odstopanj bilanč-
nih skupin, in sicer:

– kadar skupna neto odstopanja bilančnih skupin na ravni 
obračunskega intervala presegajo 60 MW v pozitivni ali ne-
gativni smeri v več kot 25 odstotkih obračunskih intervalov v 
mesecu, za katerega se izvede bilančni obračun ali
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– kadar skupna neto odstopanja bilančnih skupin na rav-
ni obračunskega intervala presegajo 120 MW v pozitivni ali 
negativni smeri v več kot 4 odstotkih obračunskih intervalov v 
mesecu, za katerega se izvede bilančni obračun.

88. člen
(osnovni ceni odstopanj)

(1) Osnovne cene odstopanj izračuna operater trga na 
podlagi stroškov sistemskega operaterja, nastalih v okviru iz-
ravnave odstopanj, ki jih operater trga poravna v okviru bilanč-
nega obračuna, ločeno za vsak obračunski interval posebej.

(2) Osnovni ceni odstopanj sta različni za negativna in 
pozitivna odstopanja ter se označujeta kot Cneg in Cpoz.

89. člen
(izračun osnovnih cen odstopanj)

(1) Osnovni ceni Cneg in Cpoz se določita v odvisnosti od 
uporabe izravnave in skupnega odstopanja elektroenergetske-
ga sistema v Republiki Sloveniji na podlagi naslednjih enačb:

kjer pomeni:
SIPXobri …… indeks cene elektrike za obračunski interval 

na energetski borzi v Republiki Sloveniji in 
je enak marginalni ceni izračunani na dražbi 
za slovenski borzni trg, ki se ga uporabi tudi 
kot vrednosti neizvedene aktivacije izravnal-
ne energije iz rezerv za povrnitev frekvence 
ali rezerv za nadomestitev, če v obračun-
skem intervalu aktivacija izravnalne energije 
ni bila izvedena v nobeni smeri.

TPDpoz ……… tehtana povprečna cena pozitivne aktivirane 
izravnalne energije iz rezerv za povrnitev 
frekvence in rezerv za nadomestitev,

TPCneg ……… tehtana povprečna cena negativne aktivira-
ne izravnalne energije iz rezerv za povrnitev 
frekvence in rezerv za nadomestitev,

Wpoz …………… vsota energije (pozitivna vrednost), ki jo 
je sistemski operater kupil za pokrivanje 
primanjkljaja energije v sistemu v obračun-
skem intervalu (rezerve za povrnitev fre-
kvence in rezerve za nadomestitev) in

Wneg …………… vsota energije (negativna vrednost), ki jo 
je sistemski operater prodal za kot viške 
energije v sistemu v obračunskem intervalu 
(rezerve za povrnitev frekvence in rezerve 
za nadomestitev).
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(2) Vrednost osnovne cene negativnih odstopanj Cneg 
mora biti v vsakem obračunskem intervalu večja ali enaka 
osnovni ceni pozitivnih odstopanj Cpoz. V primeru, da ta pogoj ni 
izpolnjen, se osnovno ceno Cneg izenači z osnovno ceno Cpoz.

(3) Tehtana povprečna cena pozitivne aktivirane izrav-
nalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence in rezerv za 
nadomestitev se za vsak obračunski interval i izračuna na 
osnovi cene posamezne vrste aktivirane pozitivne izravnalne 
energije na naslednji način:

91. člen
(korekcija cen za odstopanja v primeru neizravnane  

bilance trga)
(1) Korekcijo cen odstopanj se izračuna brez upoštevanja 

prekoračitve tolerančnih pasov, tako da se za namene izvedbe 
korekcije privzamejo neomejeni tolerančni pasovi bilančnih 
skupin ter brez upoštevanja posebne obravnave napoveda-
nih odstopanj. Prekoračitev tolerančnih pasov se upošteva 
po opravljeni korekciji cen pri izračunu vrednosti odstopanj 
bilančnih skupin. V kolikor so skupni stroški, ki jih ima sistemski 
operater z izravnavo odstopanj sistema v obračunskem obdo-
bju večji od salda bilančnih obračunov vseh bilančnih skupin 
(v nadaljnjem besedilu: primanjkljaj obračunskega obdobja) 
ali manjši od salda bilančnih obračunov vseh bilančnih sku-
pin (v nadaljnjem besedilu: presežek obračunskega obdobja), 
se osnovne cene odstopanj v izbranih obračunskih intervalih 
korigirajo tako, da saldo bilančnih obračunov vseh bilančnih 
skupin, brez upoštevanja prekoračitve tolerančnih pasov, v 
obračunskem obdobju pokrije stroške izravnave odstopanj.

(2) Korekcija osnovnih cen odstopanj se izvede v z meto-
do iz Priloge, ki je sestavni del teh pravil, izbranih obračunskih 
intervalih, v katerih se višina cen za odstopanja prilagodi na 
podlagi metode, ki je določena v Prilogi.

92. člen
(javnost podatkov bilančnega obračuna)

(1) Operater trga na svojih spletnih straneh redno objavlja 
naslednje podatke:

– izračunane vrednosti osnovnih cen Cneg, Cpoz,
– izračunane vrednosti izpeljanih cen C'neg in C'poz,
– skupna odstopanja bilančnih skupin,
– skupne količine in stroške izravnave avtomatske rezer-

ve za povrnitev frekvence, ločeno glede na smer izravnave,
– skupne količine in stroške izravnave ročne rezerve za 

povrnitev frekvence, ločeno glede na smer izravnave,
– skupne količine in stroške izravnave rezerve za nado-

mestitev ločeno glede na smer izravnave,
– preostali diagram odjema ločeno po distribucijskih ob-

močjih,
– količnike izgub distribucijskih območij,
– način izračuna izgub v distribucijskih območjih,
– ostale javne podatke, pridobljene s strani elektroopera-

terjev o skupni proizvodnji in odjemu elektrike na ravni distribu-
cijskih območij, številu merilnih mest in drugo.

(2) Operater trga objavi osnovne cene odstopanj po pre-
jemu vseh potrebnih podatkov za izračun osnovnih cen od-
stopanj.

(3) Operater trga objavi izpeljane cene odstopanj najka-
sneje po zaključenem bilančnem obračunu, tako prvem, kot 
drugem, če se ta izvede.

93. člen
(tolerančni pas bilančne skupine)

(1) Tolerančni pas bilančne skupine je referenčna vred-
nost količin odstopanj, za določitev načina izračuna cen za 
odstopanja.

(2) Tolerančni pas bilančne skupine z odjemnimi ali pro-
izvodnimi prevzemno-predajnimi mesti ne more biti manjši od 
1 MW in se za vsak obračunski interval določi na osnovi reali-
ziranega odjema bilančne skupine, in sicer na naslednji način:

kjer pomeni:
TPCpoz,i …………… tehtana povprečna cena za pozitivno 

aktivirano izravnalno energijo v obra-
čunskem intervalu i,

Cenapoz,vrsta,i …… cena za posamezno vrsto aktivirane po-
zitivne izravnalne energije v obračun-
skem intervalu i,

Wpoz,vrsta,i ………… celotna količina posamezne vrste akti-
virane pozitivne izravnalne energije v 
obračunskem intervalu i.

(4) Tehtana povprečna cena negativne aktivirane izrav-
nalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence in rezerv za 
nadomestitev se za vsak obračunski interval i izračuna na 
osnovi cene posamezne vrste aktivirane negativne izravnalne 
energije na naslednji način:

kjer pomeni:
TPCneg,i ……………… tehtana povprečna cena za negativno 

aktivirano izravnalno energijo v obra-
čunskem intervalu i,

Cenaneg,vrsta,i ……… cena za posamezno vrsto aktivirane 
negativne izravnalne energije v obra-
čunskem intervalu i,

Wneg,vrsta,i …………… celotna količina posamezne vrste ak-
tivirane negativne izravnalne energije 
v obračunskem intervalu i.

90. člen
(indeks cene elektrike za obračunski interval)

(1) Indeks cene elektrike SIPXobri je za vsak obračunski 
interval enak marginalni ceni izračunani na dražbi za slovenski 
borzni trg. Indeks SIPXobri izračunava izvajalec dejavnosti 
energetske borze.

(2) Urni indeks cene elektrike SIPXobri na dan prehoda 
ure iz zimskega na poletni čas za neobstoječi tretji obračunski 
interval nima vrednosti.

(3) Za urni indeks cene elektrike SIPXobri se na dan pre-
hoda ure iz poletnega na zimski čas za tretji obračunski interval 
uporabi povprečno vrednost indeksa iz tretjega in podvojenega 
tretjega obračunskega intervala.

(4) Na podlagi odločitve operaterja trga iz petega odstav-
ka 78. člena teh pravil, se opravi prehod na sistem 23 obra-
čunskih intervalov na dan prehoda ure iz zimskega na poletni 
čas oziroma 25 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz 
poletnega na zimski čas. V tem primeru se drugi in tretji odsta-
vek tega člena ne uporabljata.

(5) V primeru, da je obračunski interval krajši od ene ure, se 
drugi, tretji in prejšnji odstavek tega člena uporabijo na način, da 
se v urne intervale vključijo vsi obračunski intervali, ki bi časovno 
pripadali urnemu obračunskemu intervalu iz drugega, tretjega 
in prejšnjega odstavka tega člena. V primeru, da za obračunski 
interval ni mogoče določiti SIPXobri, se mu priredi vrednost 
SIPXobri za urni interval, ki zadevne krajše intervale vsebuje.

kjer pomeni:
Wodjem ………realizirani odjem bilančne skupine v obračun-

skem intervalu,
k ……………… koeficient tolerančnega pasu.
(3) Vrednost koeficienta tolerančnega pasu k je ena-

ka 0,05.
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94. člen
(omejitev tolerančnega pasu)

Velikost tolerančnega pasu bilančnih skupin navzgor ni 
omejena.

95. člen
(cena za odstopanja v primeru prekoračitve  

tolerančnega pasu)
(1) Cena za odstopanja v primeru prekoračitve toleranč-

nega pasu se izračuna za vsako bilančno skupino posebej za 
vsak interval v skladu s tem členom.

(2) Prekoračitve tolerančnega pasu se ne izračunava 
za bilančne skupine sistemskega operaterja, distribucijskega 
operaterja in operaterja trga kot izvajalcev gospodarskih javnih 
služb.

(3) V primeru, da izvajalec gospodarske javne službe iz 
prejšnjega odstavka v skladu z Energetskim zakonom usta-
novi ločeno bilančno podskupino v bilančni skupini ali podsku-
pini drugega odgovornega bilančne skupine ali podskupine, 
se za bilančno skupino, v katero je bila ločena podskupina 
vključena, izračunava cene na podlagi prekoračitve toleranč-
nega pasu za vsa odstopanja bilančne skupine, vključno z 
odstopanji bilančne podskupine izvajalca gospodarske jav-
ne službe. Realizirani odjem bilančnih podskupin izvajalca 
gospodarske javne službe iz tega odstavka se upošteva pri 
izračunu tolerančnega pasu bilančne podskupine, v katero je 
ločena podskupina vključena.

(4) V primeru izpada prevzemno-predajnega mesta s 
priključno močjo večjo od 5 MW, razen prevzemno-predajnih 
mest, ki razmejujejo omrežja, vzrok katerega je nepredviden 
dogodek na napravi, se bilančni skupini, v kateri ima izpadlo 
prevzemno-predajno mesto bilančno pripadnost, poveča tole-
rančni pas v višini priključne moči izpadlega prevzemno-pre-
dajnega mesta. Povečanje tolerančnega pasu v isti višini velja 
še največ štiri ure po intervalu, v katerem se je zgodil izpad.

(5) V primeru načrtovanih ali rednih vzdrževalnih del na 
napravah, se izpad proizvodnje ali porabe v smislu prejšnjega 
odstavka ne upošteva.

(6) Pogoj za uveljavitev izpada naprave je dokazilo o iz-
padu, ki ga odgovorni bilančne skupine predloži operaterju trga 
najkasneje do 12. delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu, 
za katerega se izvaja bilančni obračun.

(7) V obračunskih intervalih, v katerih je nastopila višja 
sila, ki ima za posledico nezmožnost izpolnitve tržnega plana, 
ima bilančna skupina neomejen tolerančni pas.

(8) O primeru nastopa kot tudi prenehanja višje sile je 
bilančna skupina, ki se nanjo sklicuje, dolžna nemudoma obve-
stiti operaterja trga. Pogoj za uveljavljanje višje sile je potrdilo 
elektrooperaterja o nastopu višje sile in njenem trajanju.

96. člen
(izdelava bilančnega obračuna po posamezni  

bilančni skupini)
Bilančni obračun je postopek izračuna vrednosti odsto-

panj bilančnih skupin za vsak posamezni obračunski interval 
posebej, ki se opravi največ dvakrat na obračunsko obdobje 
na podlagi:

– odstopanj bilančnih skupin;
– napovedanih odstopanj bilančnih skupin;
– tolerančnih pasov bilančnih skupin ter
– osnovnih in izpeljanih cen odstopanj.

97. člen
(vrednost negativnih odstopanj bilančne skupine)

(1) Vrednost odstopanj Zt bilančne skupine se za po-
samezen obračunski interval t, v katerem je imela bilančna 
skupina celotna negativna realizirana odstopanja manjša od 
tolerančnega pasu oziroma je osnovna cena Cneg negativna, 
izračuna po enačbi:

(2) V primeru, da so negativna odstopanja bilančne sku-
pine izven tolerančnega pasu in da je osnovna cena Cneg v 
tem obračunskem intervalu pozitivna, se cena za odstopanja 
izračuna na naslednji način:

kjer pomeni:
Wodstopanja ……… skupna odstopanja bilančne skupine v iz-

branem obračunskem intervalu.
T …………………… tolerančni pas bilančne skupine,
Zt …………………… vrednost odstopanj bilančne skupine v po-

sameznem obračunskem intervalu t.
(3) V kolikor ima osnovna cena Cneg v izbranem obračun-

skem intervalu t negativen predznak, se vrednost negativnih 
odstopanj Zt bilančne skupine za ta obračunski interval izraču-
na skladno s prvim odstavkom tega člena, ne glede na višino 
tolerančnega pasu.

98. člen
(vrednost pozitivnih odstopanj bilančne skupine)

(1) Vrednost odstopanj Zt bilančne skupine se za posa-
mezen obračunski interval t, v kateri je imela bilančna skupina 
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pozitivna odstopanja manjša od tolerančnega pasu oziroma je 
osnovna cena Cpoz negativna, izračuna po enačbi:

(2) V primeru, da so pozitivna odstopanja bilančne sku-
pine izven tolerančnega pasu in da je osnovna cena Cpoz v 
tem obračunskem intervalu pozitivna, se cena za odstopanja 
izračuna na naslednji način:

kjer pomeni:
Wodstopanja …… skupna odstopanja bilančne skupine v iz-

branem obračunskem intervalu.
T…………………… tolerančni pas bilančne skupine,
Zt …………………. vrednost odstopanj bilančne skupine v po-

sameznem obračunskem intervalu t.
(3) V kolikor ima osnovna cena Cpoz v izbranem obračun-

skem intervalu t negativen predznak, se vrednost pozitivnih 
odstopanj Zt bilančne skupine za ta obračunski interval izraču-
na skladno s prvim odstavkom tega člena, ne glede na višino 
tolerančnega pasu.

99. člen
(skupna vrednost odstopanj bilančne skupine)

Skupni znesek bilančnega obračuna je v celotnem ob-
računskem obdobju enak vsoti zneskov odstopanj iz vseh 
posameznih obračunskih intervalov v obračunskem obdobju:

kjer pomeni:
Z ………… skupni znesek bilančnega obračuna bilančne 

skupine,
Zt ………… vrednost odstopanj bilančne skupine v posame-

znem obračunskem intervalu,
t …………… posamezen obračunski interval,
u …………. število obračunskih intervalov v obračunskem 

obdobju.

100. člen
(skupna vrednost napovedanih odstopanj)

(1) Vrednost tolerančnega pasu za bilančne skupine brez 
pripadajočih prevzemno-predajnih mest je enak 0 MWh.

(2) Vrednost napovedanih odstopanj Zt bilančne skupine 
se za negativna napovedana odstopanja v posameznem obra-
čunskem intervalu t, izračuna po enačbi:

(3) Vrednost napovedanih odstopanj Zt bilančne skupine 
se za pozitivna napovedana odstopanja v posameznem obra-
čunskem intervalu t, izračuna po enačbi:

kjer pomeni:
Znapov –t ………… vrednost napovedanih odstopanj bilanč-

ne skupine v posameznem obračunskem 
intervalu,

Wnapov odstopanja napovedana odstopanja bilančne skupine 
v posameznem obračunskem intervalu,

t …………………… posamezen obračunski interval.
(4) V kolikor ima osnovna cena Cneg v izbranem obračun-

skem intervalu t negativen predznak, je vrednost negativnih 
napovedanih odstopanj Znapov-t enaka nič.

(5) V kolikor ima osnovna cena Cpoz v izbranem obračun-
skem intervalu t negativen predznak, se vrednost pozitivnih na-
povedanih odstopanj Znapov-t bilančne skupine za ta obračunski 
interval izračuna po enačbi:

101. člen
(vrednosti odstopanj bilančnih skupin izvajalcev gospodarskih 

javnih služb)
(1) Vrednost odstopanj ZGJS-t bilančnih skupin sistemske-

ga operaterja, distribucijskega operaterja in operaterja trga kot 
izvajalcev gospodarskih javnih služb se za posamezen obra-
čunski interval t, v katerem je imela bilančna skupina negativna 
realizirana odstopanja, izračuna po enačbi:

(2) Vrednost odstopanj ZGJS-t bilančnih skupin sistemske-
ga operaterja, distribucijskega operaterja in operaterja trga kot 
izvajalcev gospodarskih javnih služb se za posamezen obra-
čunski interval t, v kateri je imela bilančna skupina pozitivna 
odstopanja, izračuna po enačbi:

(3) V obračunskih intervalih, v katerih je bila izvedena 
korekcija cen za odstopanja zaradi presežka obračunskega 
obdobja in se ceni Cneg in Cpoz izenačita z vrednostjo SIPXobri, 
se vrednost odstopanj bilančnih skupin sistemskega operater-
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ja, distribucijskega operaterja in operaterja trga kot izvajalcev 
gospodarskih javnih služb izračuna za negativna realizirana 
odstopanja po enačbi:

– vrednost odstopanj;
– vrednost odstopanj ob prekoračitvi tolerančnega pasu;
– vrednost napovedanih odstopanj in
– vrednosti v posebnih primerih izpada.
(4) Šteje se, da je odgovorni bilančne skupine prejel 

bilančni obračun s trenutkom časovnega žiga pošiljanja elek-
tronske pošte s strani operaterja trga oziroma pošiljanja datotek 
preko elektronske izmenjave podatkov informacijskega sistema 
operaterja trga.

104. člen
(narava bilančnega obračuna)

(1) Prvi in drugi bilančni obračun operater trga izračuna 
na podlagi razpoložljivih podatkov.

(2) Prvi bilančni obračun je, v kolikor ni razlogov za izved-
bo drugega bilančnega obračuna, zaključen naslednji dan po 
poteku roka za pripombe, v kolikor ni bilo pripomb ali te niso 
bile pravočasne. Če so podane pripombe, vendar jih operater 
trga ne upošteva, postane prvi bilančni obračun zaključen s 
trenutkom časovnega žiga poslanega obvestila odgovornemu 
bilančne skupine, da pripombe niso utemeljene.

(3) O dejstvih iz prejšnjega odstavka operater trga obvesti 
odgovorne bilančnih skupin po elektronski pošti. Navedena 
dejstva ter morebitna izvedba drugega bilančnega obračuna 
ne zadržijo finančne poravnave prvega bilančnega obračuna.

(4) Drugi bilančni obračun je, v kolikor se izvede, ob 
svoji izdaji v trenutku iz četrtega odstavka 103. člena teh pravil 
zaključen.

(5) Drugi bilančni obračun se izvede v naslednjih primerih:
– v kolikor operater trga v roku petih delovnih dni po izdaji 

prvega bilančnega obračuna prejme pripombe odgovornega 
bilančne skupine in so te delno ali v celoti utemeljene;

– v kolikor operater trga ne glede na pripombe v roku 
petih delovnih dni po izdaji prvega bilančnega obračuna prejme 
popravljene oziroma spremenjene podatke s strani elektroo-
peraterjev;

– če operater trga v roku petih delovnih dni po izdaji prve-
ga bilančnega obračuna ne glede na prejšnji dve alineji ugotovi 
potrebo po popravku prvega bilančnega obračuna ali

– na podlagi pravnomočne odločitve Agencije za energijo.

105. člen
(pripombe na prvi bilančni obračun)

(1) Odgovorni bilančne skupine lahko posredujejo pripom-
be na prvi bilančni obračun operaterju trga v roku petih delovnih 
dni po prejemu prvega bilančnega obračuna. Pripombe ne 
zadržijo finančne poravnave prvega bilančnega obračuna.

(2) Pripombe morajo biti jasne, razumljive in utemeljene 
ter biti podane pravočasno.

(3) Pripombe morajo vsebovati vse navedbe, ki so po-
trebne, da lahko operater trga preveri utemeljenost pripomb v 
zvezi s konkretnim bilančnim obračunom. Odgovorni bilančne 
skupine mora navesti tudi podatke, listine oziroma druge do-
kumente ali dejstva, na podlagi katerih je mogoče preveriti 
utemeljenost pripomb.

106. člen
(postopek pripomb na prvi bilančni obračun)

(1) Odgovorni bilančne skupine pripombe poda opera-
terju trga po elektronski pošti, pri čemer mora v elektronskem 
sporočilu izrecno navesti, da gre za pripombe po 106. členu 
pravil, sicer se elektronsko sporočilo ne šteje kot posredovanje 
pripomb. V kolikor odgovorni bilančne skupine razpolaga s 
kakršno koli dokumentacijo, na podlagi katere utemeljuje svoje 
pripombe, to navede in dokumentacijo priloži po elektronski 
pošti.

(2) Operater trga potrdi prejem pripomb po elektronski po-
šti. Operater trga lahko obvesti tudi druge odgovorne bilančnih 
skupin, da so bile prejete pripombe.

in za pozitivna realizirana odstopanja po enačbi:

(4) Skupni znesek bilančnega obračuna je v celotnem 
obračunskem obdobju enak vsoti zneskov odstopanj iz vseh 
posameznih obračunskih intervalov v obračunskem obdobju:

kjer pomeni:
ZGJS ………skupni znesek bilančnega obračuna bilančne 

skupine sistemskega operaterja, distribucijske-
ga operaterja in operaterja trga kot izvajalcev 
gospodarskih javnih služb,

ZGJS-t …… vrednost odstopanj bilančne skupine sistem-
skega operaterja, distribucijskega operaterja 
in operaterja trga kot izvajalcev gospodarskih 
javnih služb v posameznem obračunskem in-
tervalu,

t ………….. posamezen obračunski interval,
u ………… število obračunskih intervalov v obračunskem 

obdobju.
(5) V primeru, da izvajalec gospodarske javne službe v skla-

du z Energetskim zakonom ustanovi ločeno bilančno podskupino 
v bilančni skupini ali podskupini drugega odgovornega bilančne 
skupine ali podskupine, se vrednosti odstopanj za bilančno sku-
pino, v katero je bila ločena podskupina vključena, izračunava v 
skladu s 97. in 98. členom teh pravil, vključno z odstopanji bilanč-
ne podskupine izvajalca gospodarske javne službe.

102. člen
(vrednosti odstopanj na mejah)

(1) Odstopanja na mejah so negativna, ko je na mejah 
prenosnega omrežja izvožene več elektrike ali pa je uvožene 
manj elektrike, kot je bilo napovedano v voznem redu preno-
snega omrežja.

(2) Odstopanja na mejah so pozitivna, ko je na mejah 
prenosnega omrežja izvožene manj elektrike ali pa je uvožene 
več elektrike, kot je bilo napovedano v voznem redu preno-
snega omrežja.

(3) Količine odstopanj na mejah so del bilance trga in se 
jih izračuna za vsak obračunski interval posebej.

6. Bilančni obračun in letni poračun bilančnega obračuna

103. člen
(prvi in drugi bilančni obračun)

(1) Operater trga odgovornemu bilančne skupine pošlje prvi 
bilančni obračun za njegovo bilančno skupino za pretekli mesec 
v roku treh delovnih dni od prejema vseh potrebnih podatkov za 
izračun prvega bilančnega obračuna s strani elektrooperaterjev.

(2) V kolikor je to skladno s temi pravili potrebno, opera-
ter trga odgovornemu bilančne skupine pošlje drugi bilančni 
obračun za njegovo bilančno skupino za izbrani mesec najka-
sneje v istem roku kot prvi bilančni obračun za mesec, ki sledi 
izbranemu mesecu.

(3) Bilančni obračun vsebuje vrednost odstopanj navzgor 
in navzdol za določeno bilančno skupino, in sicer po obračun-
skih intervalih ter vsebuje predvsem naslednje podatke:
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(3) V kolikor so bile pripombe prejete po roku, jih ope-
rater trga ne obravnava, temveč o tem, da so bile pripombe 
prejete po roku obvesti odgovornega bilančne skupine.

(4) V kolikor so bile pripombe prejete v roku, operater 
trga preveri navedbe. Operater trga posreduje elektroope-
raterjem in po potrebi drugim osebam obvestilo o prejetih 
pripombah na prvi obračun najkasneje naslednji delovni dan 
po poteku roka za posredovanje pripomb. Operater trga po 
elektronski pošti od elektrooperaterjev ali drugih oseb zahte-
va, da se v roku treh delovnih dni od pošiljanja obvestila po 
elektronski pošti s strani operaterja trga opredelijo do navedb 
oziroma pošljejo popravljene podatke.

(5) Operater trga uporabi obrazložitev in podatke iz 
prejšnjega odstavka samo za namene opredeljevanja do pri-
pomb na prvi bilančni obračun in jih ni dolžan izročiti članom 
bilančne sheme.

(6) V kolikor operater trga ugotovi, da so pripombe del-
no ali v celoti utemeljene, jih upošteva v drugem bilančnem 
obračunu in o tem obvesti odgovornega bilančne skupine po 
elektronski pošti.

(7) V kolikor operater trga ugotovi, da pripombe niso 
utemeljene, po elektronski pošti obvesti odgovornega bilanč-
ne skupine, da pripomb ni upošteval in da niso utemeljene.

(8) Operater trga se do pripomb opredeli najkasneje do 
skrajnega roka za izvedbo drugega bilančnega obračuna.

107. člen
(letni poračun bilančnega obračuna)

(1) Operater trga vsakemu odgovornemu bilančne sku-
pine posreduje letni poračun bilančnega obračuna za njegovo 
bilančno skupino za preteklo obračunsko leto v osmih delov-
nih dneh od prejema vseh podatkov, potrebnih za izračun 
letnega poračuna bilančnega obračuna, s strani elektroope-
raterjev.

(2) Letni poračun bilančnega obračuna se izvaja v dveh 
korakih, in sicer kot informativni letni poračun bilančnega ob-
računa in končni letni poračun bilančnega obračuna.

(3) Šteje se, da je odgovorni bilančne skupine prejel letni 
poračun bilančnega obračuna s trenutkom časovnega žiga 
pošiljanja elektronske pošte s strani operaterja trga oziroma 
pošiljanja datotek preko elektronske izmenjave podatkov in-
formacijskega sistema operaterja trga.

(4) V letnem poračunu se izračunajo razlike med ko-
ličinami iz analitičnega postopka, ki so bile uporabljene v 
bilančnih obračunih in dejanskimi (ali fakturiranimi) količinami 
posredovanimi po zaključku obračunskega leta, ter druge 
razlike med količinami izračunanimi v bilančnem obračunu in 
dejanskimi količinami realiziranega odjema ali proizvodnje.

(5) V letnem poračunu se upoštevajo dejanske izgube 
distribucijskega sistema, izračuna pa se tudi morebitne raz-
like med obračunskimi podatki posredovanimi med letom in 
podatki posredovanimi za namene letnega poračuna za ostala 
prevzemno-predajna mesta, ki niso bila vključena v analitični 
postopek.

(6) Letni poračun se izračuna ločeno za vsako bilančno 
skupino. Pozitivne in negativne razlike se poračunajo po ceni, 
ki je enaka letnemu povprečju srednje vrednosti osnovnih cen 
odstopanj Cneg in Cpoz.

(7) Operater trga opravi poračun bilančnega obračuna 
tudi v primeru pravnomočne odločitve Agencije za energijo o 
zahtevi za odločanje iz prvega odstavka 113. člena.

108. člen
(narava informativnega letnega poračuna bilančnega 

obračuna)
Informativni letni poračun bilančnega obračuna je letni 

poračun bilančnega obračuna, ki ga operater trga izračuna 
na podlagi razpoložljivih podatkov in ob svoji izdaji za nobeno 
bilančno skupino ni zaključen.

109. člen
(pripombe na informativni letni poračun bilančnega obračuna)

(1) Odgovorni bilančne skupine lahko posredujejo pri-
pombe na informativni letni poračun bilančnega obračuna pri 
operaterju trga v roku osmih delovnih dni od prejema.

(2) Pripombe morajo biti jasne, razumljive in utemeljene 
ter biti podane pravočasno.

(3) Pripombe morajo vsebovati vse navedbe, ki so po-
trebne, da lahko operater trga preveri utemeljenost pripomb 
v zvezi z letnim poračunom bilančnega obračuna. Odgovorni 
bilančne skupine mora navesti tudi podatke, listine oziroma 
druge dokumente ali dejstva, na podlagi katerih je mogoče 
preveriti utemeljenost pripomb.

110. člen
(postopek pripomb na informativni letni poračun)

(1) Odgovorni bilančne skupine pripombe poda opera-
terju trga po elektronski pošti, pri čemer mora v elektronskem 
sporočilu izrecno navesti, da gre za pripombe po 110. členu 
pravil, sicer se elektronsko sporočilo ne šteje kot posredova-
nje pripomb. V kolikor odgovorni bilančne skupine razpolaga 
s kakršno koli dokumentacijo, na podlagi katere utemeljuje 
svoje pripombe, to navede in takšno dokumentacijo priloži po 
elektronski pošti.

(2) Operater trga potrdi prejem pripomb po elektronski po-
šti. Operater trga lahko obvesti tudi druge odgovorne bilančnih 
skupin, da so bile prejete pripombe.

(3) V kolikor so bile pripombe prejete po roku, jih operater 
trga ne obravnava, temveč o tem, da so bile pripombe prejete 
po roku, obvesti odgovornega bilančne skupine.

(4) V kolikor so bile pripombe prejete v roku, operater trga 
preveri navedbe. Operater trga posreduje elektrooperaterjem 
in po potrebi drugim osebam obvestilo o prejetih pripombah 
na informativni letni poračun bilančnega obračuna naslednji 
delovni dan po poteku roka za posredovanje pripomb. Operater 
trga po elektronski pošti od elektrooperaterjev ali drugih oseb 
zahteva, da se v roku osmih delovnih dni od pošiljanja obve-
stila po elektronski pošti s strani operaterja trga opredelijo do 
navedb oziroma pošljejo popravljene podatke.

(5) Operater trga uporabi obrazložitev in podatke iz prej-
šnjega odstavka samo za namene opredeljevanja do pripomb 
na informativni letni poračun bilančnega obračuna in jih ni 
dolžan izročiti članom bilančne sheme.

(6) V kolikor operater trga ugotovi, da so pripombe delno 
ali v celoti utemeljene, jih upošteva v novem letnem poračunu 
bilančnega obračuna in o tem obvesti odgovornega bilančne 
skupine po elektronski pošti.

(7) V kolikor operater trga ugotovi, da pripombe niso 
utemeljene, po elektronski pošti obvesti odgovornega bilančne 
skupine, da pripomb ni upošteval in da niso utemeljene.

(8) Operater trga se do pripomb opredeli najkasneje do 
skrajnega roka izvedbe končnega letnega poračuna bilančnega 
obračuna.

111. člen
(zaključenost letnega poračuna bilančnega obračuna)
(1) V primeru, da v predpisanem roku noben od odgovor-

nih bilančnih skupin ne posreduje pripomb na informativni letni 
poračun bilančnega obračuna oziroma ni drugih utemeljenih 
razlogov za spremembe, je informativni letni poračun bilanč-
nega obračuna, ki s tem postane končni, zaključen naslednji 
dan po poteku roka za pripombe. O tem operater trga obvesti 
odgovorne bilančnih skupin po elektronski pošti.

(2) V primeru, da je vsaj en odgovorni bilančne skupine 
posredoval pravočasne pripombe na informativni letni poračun 
bilančnega obračuna, ta v primeru, da nobena pripomba ni bila 
upoštevana, postane zaključen s trenutkom časovnega žiga 
poslanega obvestila odgovornim bilančne skupine, da pripom-
be niso utemeljene po elektronski pošti.
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(3) V primeru:
– da eden ali več odgovornih bilančnih skupin posreduje 

pravočasne pripombe na informativni letni poračun in so te 
delno ali v celoti utemeljene ali

– da je operater trga, preden je letni poračun bilančnega 
obračuna postal zaključen, prejel popravljene oziroma dopol-
njene podatke ali

– da je bila s strani operaterja trga, preden je letni poračun 
bilančnega obračuna postal zaključen, ugotovljena nepravilnost 
informativnega letnega poračuna bilančnega obračuna ali

– izdana pravnomočna odločitev Agencije,
operater trga v osmih delovnih dneh pripravi nov letni poračun 
bilančnega obračuna, ki postane zaključen s trenutkom ča-
sovnega žiga pošiljanja elektronske pošte s strani operaterja 
trga oziroma pošiljanja datotek preko elektronske izmenjave 
podatkov informacijskega sistema operaterja trga.

112. člen
(druge dolžnosti elektrooperaterjev v zvezi  

s sporočanjem podatkov za bilančni obračun in letni poračun 
bilančnega obračuna)

(1) Elektrooperaterji so dolžni skupaj s podatki tako ope-
raterju trga kot članom trga, ki jih to zadeva, izrecno sporočiti 
tudi primere, ko so odjemalci ali proizvajalci, ki bi morali biti v 
merjeni realizaciji, uvrščeni med nemerjene. Elektrooperaterji 
morajo sporočiti tudi vzroke za navedeno spremembo.

(2) Operater trga lahko od elektrooperaterjev zahteva 
in javno objavlja statistiko sprememb v podatkih med prvim 
in drugim bilančnim obračunom oziroma letnim poračunom 
bilančnega obračuna ter ločeno po omrežjih oziroma območjih 
znotraj omrežij. Operater trga lahko javno objavlja tudi datume 
prejema podatkov za bilančni obračun.

(3) Operater trga lahko od elektrooperaterjev zahteva po-
drobnejše podatke za kontrolo podatkov bilančnega obračuna, 
na primer količnikov odjemalcev, ki so uvrščeni med nemerjene 
odjemalce.

(4) Operater trga po zaključku bilančnega obračuna po-
sreduje sistemskemu operaterju anonimizirane podatke o od-
stopanjih posameznih bilančnih skupin, ločeno na negativna in 
pozitivna odstopanja, v časovni resoluciji, ki je enaka obračun-
skemu intervalu. Podatki se posredujejo z uporabo informacij-
skega sistema operaterja trga.

113. člen
(zahteva za odločitev v sporu z operaterjem trga)

(1) Zoper prvi bilančni obračun, zoper drugi bilančni ob-
račun ter zoper končni letni poračun bilančnega obračuna ima 
odgovorni bilančne skupine pravico vložiti zahtevo za odločitev 
v sporu z operaterjem trga na Agencijo za energijo v roku 15 dni 
od trenutka, ko posamezni obračun oziroma poračun šteje za 
zaključenega.

(2) Vložitev zahteve za odločitev v sporu z operaterjem 
trga ne zadrži izvedbe finančne poravnave. Finančna poravna-
va se izvede na podlagi prvega bilančnega obračuna, drugega 
bilančnega obračuna, če je ta izveden, ter končnega letnega 
poračuna bilančnega obračuna.

(3) Po pravnomočni odločitvi Agencije za energijo se pri 
naslednji finančni poravnavi izvede tudi poračun, ki sledi prav-
nomočni odločitvi.

VI. FINANČNA PORAVNAVA BILANČNEGA OBRAČUNA

114. člen
(klirinški agent)

Operater trga kot klirinški agent izvaja obračun finančnih 
terjatev in obveznosti udeležencev finančne poravnave ter izvr-
ši poravnavo obveznosti in terjatev preko poravnalnega računa 
v skladu s temi pravil.

115. člen
(predmet finančne poravnave)

Predmet finančne poravnave bilančnega obračuna so vsi 
bilančni obračuni ter zaključeni letni poračuni bilančnega obra-
čuna. Računi se lahko izdajo ločeno za pozitivna in negativna 
odstopanja oziroma glede na to, ali je cena odstopanj pozitivna 
ali negativna.

116. člen
(računi operaterja trga)

(1) Operater trga ima pri poravnalni banki odprte porav-
nalni račun, depozitni račun in račun za vodenje presežkov 
bilančnega obračuna.

(2) Operater trga lahko za potrebe finančne poravnave 
bilančnega obračuna odpre drug račun.

117. člen
(depozitni račun)

(1) Na depozitnem računu se vodijo v denarju vplačana 
finančna kritja udeležencev finančne poravnave.

(2) Za vsakega udeleženca finančne poravnave, ki predlo-
ži finančna kritja v obliki depozita, operater trga odpre depozitni 
podračun v okviru glavnega depozitnega računa.

(3) Sredstva na depozitnem računu so popolnoma ločena 
od sredstev operaterja trga.

(4) S sredstvi na depozitnem podračunu lahko na podlagi 
nepreklicnega pooblastila udeleženca finančne poravnave, da 
se ta sredstva uporabljajo za namene finančne poravnave, ki 
izhajajo iz bilančnega obračuna, razpolaga le operater trga kot 
upravljavec depozitnega računa.

(5) Operater trga priznava obresti na v denarju plačana 
kritja v višini obrestne mere, dogovorjene s poravnalno banko. 
Operater trga o vsaki spremembi načina obrestovanja pisno 
obvesti vse udeležence finančne poravnave, ki imajo v denarju 
vplačana finančna kritja.

(6) Obresti se obračunavajo mesečno in se pripišejo na 
depozitni podračun ter se najmanj enkrat letno nakažejo na 
poslovni račun udeleženca finančne poravnave.

(7) V primeru, da so prihodki od obresti obdavčeni z 
davkom po odbitku in član bilančne sheme operaterju trga ne 
posreduje potrjenega zahtevka za zmanjšanje oziroma oprosti-
tev davka od obresti na podlagi določbe o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, lahko operater trga nakaže znesek 
obresti na poslovni račun udeleženca finančne poravnave, z 
upoštevanjem splošne davčne stopnje, ki velja na dan plačila 
obresti.

(8) Obresti se vodijo in obravnavajo ločeno od predloženih 
finančnih kritij, razen če se operater trga in udeleženec finanč-
ne poravnave ne dogovorita drugače.

118. člen
(račun za vodenje presežkov bilančnega obračuna)
(1) Operater trga vodi poseben račun za vodenje presež-

kov bilančnega obračuna.
(2) Presežek bilančnega obračuna se uporablja za name-

ne upravljanja s tveganji neizpolnitve finančne poravnave oziro-
ma zamude obveznosti plačil udeležencev finančne poravnave 
bilančnega obračuna.

(3) Višina sredstev, ki je potrebna za pokrivanje tveganj 
iz prejšnjega odstavka, je enaka povprečju treh največjih neto 
obveznosti, ki izhajajo iz mesečnih bilančnih obračunov od-
govornih bilančnih skupin (z upoštevanim davkom na dodano 
vrednost), v zadnjih 12 mesecih.

(4) V primeru, da je konec preteklega leta stanje na 
računu za vodenje presežkov bilančnega obračuna nižje kot 
vrednost določena na podlagi tretjega odstavka tega člena, 
ostanejo vsa zbrana sredstva na računu za vodenje presežkov 
bilančnega obračuna in se uporabljajo za potrebe pokrivanja 
tveganj iz drugega odstavka tega člena.
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119. člen
(finančna poravnava bilančnega obračuna)

(1) Finančna poravnava bilančnega obračuna se izvaja 
na poravnalni dan na podlagi prvega bilančnega obračuna v 
izbranem obračunskem obdobju oziroma na podlagi drugega 
bilančnega obračuna, v kolikor se ta izvede.

(2) Določila, ki se nanašajo na finančno poravnavo bilanč-
nega obračuna se smiselno uporabljajo tudi za letni poračun 
bilančnega obračuna.

(3) Operater trga na podlagi prvega bilančnega obračuna 
obračunskega obdobja udeležencem finančne poravnave iz-
stavi račune za odstopanja v izbranem obračunskem obdobju. 
Priloga k računu je prvi bilančni obračun v izbranem obračun-
skem obdobju za posamezno bilančno skupino.

(4) Operater trga na podlagi drugega bilančnega obraču-
na obračunskega obdobja udeležencem finančne poravnave iz-
stavi račune za odstopanja v izbranem obračunskem obdobju, 
ki predstavljajo poračun razlike med prvim in drugim bilančnim 
obračunom. Računi za drugi bilančni obračun obračunskega 
obdobja se izstavijo najkasneje do izstavitve računov prvega 
bilančnega obračuna naslednjega obračunskega obdobja. Pri-
loga k računu je drugi bilančni obračun za izbrano obdobje za 
posamezno bilančno skupino.

(5) Operater trga lahko medsebojno pobota vzajemne, 
istovrstne in dospele terjatve in obveznosti iz tretjega in prej-
šnjega odstavka tega člena.

(6) Poravnalni dan je sedem delovnih dni od izstavitve 
računa za odstopanja.

(7) Presežki prihodkov nad odhodki iz bilančnega obra-
čuna se prenesejo na račun za vodenje presežkov bilančnega 
obračuna.

120. člen
(ugovor na račun)

(1) Morebitne napake in nepravilnosti iz računa za odsto-
panja mora udeleženec finančne poravnave pisno sporočiti v 
roku enega delovnega dne od prejema računa.

(2) Operater trga poda pisni odgovor na ugovor v roku 
enega delovnega dne od prejema prijave napake. Odgovor na 
ugovor je dokončen za namene finančne poravnave.

121. člen
(upravljanje s finančnimi tveganji)

(1) Operater trga zagotavlja izpolnitev finančnih obve-
znosti iz naslova finančne poravnave bilančnega obračuna in 
finančne poravnave izravnave odstopanj elektroenergetskega 
sistema v obsegu predloženih in unovčljivih kritij ter sredstev na 
računu za vodenje presežkov bilančnega obračuna.

(2) Metode in sredstva upravljanja s tveganji, ki jih izvaja 
operater trga kot klirinški agent, so omejevanje maksimalne 
likvidnostne izpostavljenosti posameznega udeleženca finanč-
ne poravnave do operaterja trga ter predpisovanje obveznih 
finančnih kritij udeležencem finančne poravnave glede na li-
kvidnostno izpostavljenost.

(3) Poračun bilančnega obračuna se za namene uprav-
ljanja s finančnimi tveganji obravnava kot bilančni obračun.

122. člen
(finančna kritja)

(1) Udeleženec finančne poravnave je dolžan položiti in 
vzdrževati finančno kritje v višini in obliki, kot jo določi operater 
trga, kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti iz naslova 
bilančnega obračuna.

(2) Vsa finančna kritja, ki jih daje ali deponira udeleženec 
finančne poravnave za operaterja trga, kot kritja v skladu s temi 
pravili, so pravno in dejansko lastnina udeleženca finančne 
poravnave in so prosta obveznosti za druge namene.

(3) Predložitev zahtevanih finančnih kritij je pogoj za uvr-
stitev v bilančno shemo in ohranitev članstva v bilančni shemi.

(4) Osnovo za izračun finančnih kritij predstavljajo podatki 
o prevzemno-predajnih mestih, podatki o količinskih vrednostih 
napovedanih odstopanj, podatki o količinskih in finančnih vre-
dnostih preteklih odstopanj ter drugi podatki o posameznem 
udeležencu finančne poravnave.

(5) Udeleženec finančne poravnave mora na zahtevo 
operaterja trga predložiti osnovno in gibljivo finančno kritje.

(6) Operater trga lahko od udeležencev finančne poravna-
ve, ki ne izpolnjujejo finančnih obveznosti iz 131. člena zahteva 
dodatna finančna kritja.

(7) Operater trga je upravičen, da na podlagi utemeljenih 
razlogov, spremeni višino kritij za največ 50 % oziroma spre-
meni obliko kritij tako pred uvrstitvijo v bilančno shemo kot tudi 
med samim delovanjem udeleženca finančne poravnave.

(8) V primeru prenehanja članstva v bilančni shemi se 
udeležencu finančne poravnave vrne finančna kritja, ko ima po-
ravnane vse svoje finančne obveznosti do Klirinškega agenta, 
vključno z obveznostmi iz naslova letnega poračuna bilančnega 
obračuna za leto, v katerem je članu bilančne sheme prenehala 
veljati bilančna pogodba.

123. člen
(osnovno finančno kritje)

(1) Predložitev osnovnega finančnega kritja je pogoj za 
uvrstitev v bilančno shemo.

(2) Višina osnovnega finančnega kritja je 50.000 EUR 
in ga udeleženci finančne poravnave lahko predložijo v obliki 
denarnega depozita ali bančne garancije.

124. člen
(gibljivo finančno kritje)

(1) Gibljivo finančno kritje mora udeleženec finančne po-
ravnave predložiti na zahtevo operaterja trga.

(2) Operater trga lahko zahteva, da se gibljivo finančne 
kritje predloži v obliki denarnega depozita na depozitni račun 
odprt pri poravnalni banki ali v obliki bančne garancije.

(3) Višino gibljivega finančnega kritja operater trga določi 
na podlagi podatkov o količinskih vrednostih napovedanih od-
stopanj, podatkov o količinskih in finančnih vrednostih preteklih 
odstopanj ter drugih podatkov o posameznem udeležencu 
finančne poravnave.

(4) Če ima udeleženec finančne poravnave svoje finančne 
obveznosti poravnane in nima tekočih odstopanj, lahko pisno 
zahteva vrnitev dela predloženih gibljivih finančnih kritij, vendar 
pa finančna kritja ne smejo biti nižja od omejitve iz 125. člena 
teh pravil.

125. člen
(gibljiva finančna kritja udeležencev finančne poravnave  

s primopredajnimi mesti)
(1) Na podlagi podatkov, dostopnih operaterju trga in 

podatkov, ki jih je predložil udeleženec finančne poravnave, 
operater trga oceni največjo možno skupno moč odjemalcev 
oziroma največjo možno skupno proizvodno moč proizvajalcev, 
ki imajo bilančno pripadnost udeležencu finančne poravnave.

(2) Začetno mesečno izpostavljenost udeleženca finanč-
ne poravnave (v nadaljevanju: IUFP) operater trga izračuna ob 
uvrstitvi v bilančno shemo na naslednji način:

kjer je:
Cneg ………… povprečna osnovna cena Cneg v zadnjih 

12 mesecih, povečana za vrednost DDV,
POdj ………….  povprečna odjemna moč odjemalcev v za-

dnjih 12 mesecih, ki imajo bilančno pripadnost 
udeležencu finančne poravnave ter

PPro …………  povprečna proizvodna moč proizvajalcev v 
zadnjih 12 mesecih, ki imajo bilančno pripad-
nost udeležencu finančne poravnave.
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(3) Operater trga je upravičen, da na podlagi utemeljenih 
razlogov zviša višino IUFP za največ 50 %.

Operater trga lahko ob vsakokratni spremembi odjemne 
moči odjemalcev oziroma proizvodne moč proizvajalcev, ki 
imajo bilančno pripadnost udeležencu finančne poravnave, 
določi novo višino mesečne izpostavljenosti posameznega 
udeleženca.

(4) V primeru, da je višina izračunane začetne mesečne 
izpostavljenosti enaka ali nižja od 10 % že predloženega osnov-
nega kritja, lahko operater trga udeleženca finančne poravnave 
ne pozove k predložitvi IUFP.

(5) Operater trga po zadnjem roku za prijavo oziroma 
spremembe že evidentiranih zaprtih pogodb in obratovalnih 
napovedi spremlja razliko med celotnim tržnim planom in obra-
tovalno napovedjo bilančne skupine s prevzemno predajnimi 
mesti, na podlagi katerih računa izpostavljenost udeleženca fi-
nančne poravnave. V primeru, da je razlika med tržnim planom 
in obratovalno napovedjo bilančne skupine negativna vrednost 
(predviden energijski manko), je vrednost potrebnih gibljivih 
finančnih kritij izračunana na naslednji način:

126. člen
(gibljiva finančna kritja udeležencev finančne poravnave  

za napovedana odstopanja)
(1) Operater trga dnevno spremlja količinske vrednosti na-

povedanih odstopanj, na podlagi katerih računa izpostavljenost 
udeleženca finančne poravnave. Vrednost potrebnih gibljivih 
finančnih kritij, izračunana na podlagi negativnih napovedanih 
odstopanj je določena na naslednji način:

GFK ………………… vrednost potrebnih gibljivih finančnih 
kritij,

Wobratovalnanapoved obratovalna napoved bilančne skupine 
v posameznem obračunskem intervalu,

Wtržniplan …………… tržni plan bilančne skupine v posame-
znem obračunskem intervalu,

Cneg …………………. povprečna osnovna cena Cneg, ki izhaja 
iz zadnjega znanega obračuna odsto-
panj, povečana za vrednost davka na 
dodano vrednost.

(6) V primeru, da operater trga na podlagi analize trga 
oceni, da je za intervale, v katerih je razlika med tržnim planom 
in obratovalno napovedjo bilančne skupine s prevzemno pre-
dajnimi mesti pozitivna vrednost (predviden energijski prese-
žek), velika verjetnost pojava negativne cene za osnovno ceno 
Cpoz, je vrednost potrebnih gibljivih finančnih kritij izračunana 
na naslednji način:

GFK ………………… vrednost potrebnih gibljivih finančnih 
kritij,

Wobratovalnanapoved obratovalna napoved bilančne skupine 
v posameznem obračunskem intervalu,

Wtržniplan …………… tržni plan bilančne skupine v posame-
znem obračunskem intervalu,

Cneg………………….. povprečna osnovna cena Cneg, ki izhaja 
iz zadnjega znanega obračuna odsto-
panj, povečana za vrednost davka na 
dodano vrednost.

(7) Če vrednost potrebnih gibljivih finančnih kritij presega 
že predložena gibljiva in osnovna finančna kritja, mora ude-
leženec finančne poravnave dodatna gibljiva finančna kritja v 
višini razlike med že predloženimi finančnimi kritji in potrebnimi 
gibljivimi finančnimi kritji predložiti takoj oziroma najkasneje dva 
delovna dneva po prejemu pisne zahteve operaterja trga. Na 
zahtevo operaterja trga mora udeleženec posredovati potrdilo 
banke o izvedenem nakazilu.

(8) V primeru, da udeležencu finančne poravnave ni bilo 
potrebno predložiti dodatnih finančnih kritij, operater trga ko-
ličino vsake nadaljnje razlike med obratovalno napovedjo in 
tržnim planom prišteje predhodnim količinam razlik med obra-
tovalno napovedjo in tržnim planom in izračuna novo vrednost 
potrebnih finančnih kritij. Operater trga skupno količino razlik 
med obratovalno napovedjo in tržnim planom preverja ob vsa-
kokratni izstavitvi bilančnega obračuna.

GFK …………………………… vrednost potrebnih gibljivih finanč-
nih kritij, na podlagi negativnih na-
povedanih odstopanj,

Wnapoved odstopanj neg …… negativna napovedana odstopa-
nja bilančne skupine v posame-
znem obračunskem intervalu,

Cneg …………………………… povprečna osnovna cena Cneg, ki 
izhaja iz zadnjega znanega ob-
računa odstopanj, povečana za 
vrednost davka na dodano vred-
nost.

(2) V primeru, da operater trga na podlagi analize trga 
oceni, da je za intervale, v katerih so evidentirana napove-
dana odstopanja, velika verjetnost pojava negativne cene za 
osnovno ceno Cpoz, je vrednost potrebnih gibljivih finančnih 
kritij, izračunana na podlagi pozitivnih napovedanih odstopanj 
izračunana na naslednji način:

GFK …………………………… vrednost potrebnih gibljivih finanč-
nih kritij, na podlagi pozitivnih na-
povedanih odstopanj,

Wnapoved odstopanj poz …… pozitivna napovedana odstopanja 
bilančne skupine v posameznem 
obračunskem intervalu,

Cneg …………………………… povprečna osnovna cena Cneg, ki 
izhaja iz zadnjega znanega ob-
računa odstopanj, povečana za 
vrednost davka na dodano vred-
nost.

(3) Če vrednost potrebnih gibljivih finančnih kritij presega 
že predložena gibljiva in osnovna finančna kritja, mora ude-
leženec finančne poravnave dodatna gibljiva finančna kritja v 
višini razlike med že predloženimi finančnimi kritji in potrebnimi 
gibljivimi finančnimi kritji predložiti takoj oziroma najkasneje dva 
delovna dneva po prejemu pisne zahteve operaterja trga. Na 
zahtevo operaterja trga mora udeleženec posredovati potrdilo 
banke o izvedenem nakazilu.

(4) V primeru, da udeležencu finančne poravnave ni bilo 
treba predložiti dodatnih finančnih kritij, operater trga količino 
vsakega nadaljnjega napovedanega odstopanja prišteje pred-
hodnim količinam napovedanih odstopanj in izračuna novo 
vrednost potrebnih finančnih kritij. Operater trga skupno koli-
čino napovedanih odstopanj preverja ob vsakokratni izstavitvi 
bilančnega obračuna.

127. člen
(gibljiva finančna kritja ob izstavitvi bilančnega obračuna)

V kolikor je udeleženec finančne poravnave neto dolžnik, 
operater trga ob vsakokratni izdaji računov za odstopanja iz-
računa novo potrebno gibljivo finančno kritje, ki je enako neto 
obveznosti izdanih računov za odstopanja, če ta presega IUFP 
oziroma že predložena gibljiva in osnovna finančna kritja, v 
nasprotnem primeru ostane enaka vrednost že predloženih 
finančnih kritij. Če je vrednost potrebnih gibljivih finančnih kritij 
večja od IUFP oziroma predloženih gibljivih in osnovnih finančnih 
kritij, mora udeleženec finančne poravnave predložiti doda-
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tna finančna kritja v višini razlike med potrebnimi gibljivimi 
finančnimi kritji in že predloženimi finančnimi kritji v roku dveh 
delovnih dni po prejemu pisnega zahtevka posredovanega s 
strani operaterja trga.

128. člen
(finančna kritja izvajalcev gospodarskih javnih služb  

in energetske borze)
(1) Operater trga za izvajalce gospodarskih javnih služb 

in energetske borze določi finančna kritja na podlagi njihovega 
posebnega statusa v bilančni shemi.

(2) Elektrooperaterji kot izvajalci gospodarskih javnih 
služb niso zavezani k predložitvi osnovnega finančnega kritja.

(3) Udeleženec finančne poravnave, ki izvaja dejavnost 
energetske borze, ni zavezan k predložitvi osnovnega finanč-
nega kritja.

(4) Udeleženec finančne poravnave s posebnim statu-
som, ki ga ustanovi operater trga v okviru izvajanja nalog ope-
raterja trga ni zavezan k predložitvi finančnih kritij.

129. člen
(bančna garancija)

(1) Upravičenec bančne garancije, ki jo predloži udele-
ženec finančne poravnave, je operater trga (Borzen, d.o.o.). 
Bančna garancija mora vsebovati klavzulo »brez ugovora«, »na 
prvi poziv« ali besede z enakim pomenom. Bančna garancija 
mora vsebovati brezpogojno in nepreklicno obveznost banke, 
da na prvo zahtevo upravičenca zagotovi plačilo zneska, do-
ločenega v bančni garanciji. Bančna garancija mora vsebovati 
tudi klavzulo, da je možna delna unovčitev bančne garancije.

(2) Udeleženec finančne poravnave mora pred predložitvijo 
bančne garancije obvestiti operaterja trga o namenu predložitve 
bančne garancije ter pridobiti pisno potrditev, da je bančna ga-
rancija določene banke sprejemljiva za operaterja trga.

(3) Operater trga si pridržuje pravico odklonitve bančne 
garancije banke, ki ni razvrščena po sistemu za ocenjevanje pri 
uglednem mednarodnem ocenjevalnem podjetju. Sprejem ali za-
vrnitev bančne garancije je diskrecijska pravica operaterja trga.

(4) Operater trga bančno garancijo lahko unovči v pri-
meru, ko udeleženec finančne poravnave ne poravna svojih 
obveznosti v dogovorjenem roku.

(5) Vse stroške nastale v postopku izdaje in unovčitve 
bančne garancije nosi udeleženec finančne poravnave, kate-
rega bančna garancija je bila unovčena.

(6) Udeleženec finančne poravnave mora operaterju trga 
predložiti novo garancijo vsaj tri delovne dneve pred potekom 
trenutno veljavne bančne garancije oziroma namesto bančne 
garancije predloži denarni depozit.

130. člen
(denarni depozit)

(1) Denarni depoziti, ki jih predložijo udeleženci finančne 
poravnave kot finančno kritje, se vodijo na depozitnem računu 
in so ločeni od sredstev operaterja trga.

(2) Udeleženec finančne poravnave ob predložitvi de-
narnega depozita podpiše nepreklicno pooblastilo, s katerim 
operaterja trga pooblašča za razpolaganje s sredstvi na depo-
zitnem računu.

131. člen
(neizpolnjevanje obveznosti)

(1) Za neizpolnjevanje finančnih obveznosti štejejo zlasti 
naslednji dogodki ali okoliščine:

– če udeleženec finančne poravnave ne izpolni ali ne za-
dosti eni od svojih obveznosti, da poravna zapadlo obveznost;

– če udeleženec finančne poravnave ne predloži zahte-
vanih finančnih kritij ali

– če udeleženec finančne poravnave ne plačuje svojih 
zapadlih dolgov, prizna nesposobnost plačevanja svojih dolgov 
ali postane dejansko nezmožen plačevanja. Enako velja, če je 

zoper njega uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, z izjemo tistih primerov, ko je cilj likvidacije reorga-
nizacija ali pripojitev oziroma spojitev člana tretji osebi, katerih 
pogoje združitve je operater trga predhodno pisno odobril.

(2) V primeru, da udeleženec finančne poravnave ne 
poravna svojih finančnih obveznosti, operater trga poseže v 
predložena finančna kritja.

(3) V primeru, da operater trga iz sredstev finančnih kritij 
izpolni obveznosti udeleženca finančne poravnave, je ta dolžan 
na prvi poziv vplačati oziroma predložiti dodatna finančna kritja 
v znesku, kot ga določi operater trga.

(4) Udeleženec finančne poravnave je dolžan povrniti 
operaterju trga vse stroške in izdatke, ki jih je imel v zvezi z 
ukrepi ob neizpolnjevanju finančnih obveznosti.

(5) V zvezi z neizpolnjevanjem finančnih obveznosti lahko 
operater trga sodeluje s tretjimi osebami.

132. člen
(obračun zamudnih obresti)

Če udeleženec finančne poravnave ne izpolnjuje denarnih 
obveznosti pravočasno, ima operater trga pravico obračunati 
zamudne obresti, določene z zakonom. Obresti se zaraču-
navajo od datuma, ko plačilo zapade, do datuma, ko je dolg 
dejansko poravnan.

133. člen
(tržni nered, nezmožnost delovanja in višja sila)

(1) Operater trga in udeleženec finančne poravnave nista 
odgovorna za neizpolnitev dela ali celote svojih obveznosti 
iz bilančnega obračuna, če je vzrok v delovanju civilnih ali 
vojaških oblasti, ognja, poplave, delovnih sporov, nedelovanja 
računalniških ali podatkovnih sistemov, dobave energije, em-
bargu in drugih upravičenih razlogih.

(2) Če se pripeti katera od zgoraj navedenih okoliščin, lahko 
operater trga oziroma udeleženec finančne poravnave bilančnega 
obračuna za izvedene storitve izstavi račun za nazaj, oziroma stori 
vse, kar je potrebno ali ustrezno za dosego istega cilja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

134. člen
(prehodno obdobje za uveljavitev 15 minutnega 

obračunskega intervala)
Določbe prvega odstavka 12. člena teh pravil se začnejo 

uporabljati 1. januarja 2020, do takrat pa je obračunski interval, 
ki določa časovno enoto napovedi zaprtih pogodb in obratoval-
nih napovedi ter izračuna bilančnega obračuna, dolg 60 minut.

135. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka veljavnosti teh pravil prenehajo veljati 
Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 105/15), 
ki pa se uporabljajo do 31. decembra 2018 oziroma za bilančni 
obračun in poračun do dokončne izvedbe bilančnih obračunov 
za obračunske mesece do vključno meseca decembra 2018 in 
za letni poračun bilančnega obračuna za leto 2018.

136. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. ja-
nuarja 2019.

Št. 2018/ENP/Pr-PTE2/0012018
Ljubljana, dne 10. julija 2018
EVA 2018-2430-0061

dr. Karol Peter Peršolja l.r.
direktor
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PRILOGA: Definicija formul za izračun korigiranih cen za odstopanja po metodi najmanjših 
kvadratov 
Stroški,  ki  jih  je  imel  sistemski  operater  v  obračunskem  mesecu  z  izravnavo  odstopanj  v 
elektroenergetskem  sistemu,  predstavljajo  seštevek  vseh  prihodkov  in  odhodkov,  ki  jih  je 
imel sistemski operater z izravnavo elektroenergetskega sistema, in sicer: 

������𝑖𝑖 𝑖𝑖�������� � ����
��� � ��

����
�

���
         ��� 

Saldo vseh bilančnih obračunov bilančnih skupin v obračunskem mesecu znaša: 

����� � � ���𝑊𝑊��,�
���𝑐𝑐�

��� � 𝑊𝑊��,�
���𝑐𝑐�

����
��

�

���
         ��� 

Da se v primeru primanjkljajev ali viškov salda v primerjavi s stroški izravnave saldo bilančnih 
obračunov čim bolj približa stroškom izravnave, se cene za odstopanja korigira. Označi se z 
𝑥𝑥�

���  korigirano vrednost 𝑐𝑐�
��� in z 𝑥𝑥�

��� korigirano vrednost 𝑐𝑐�
���, kar da korigirani saldo: 

���𝑖𝑖�𝑖𝑖��� ����� � � ���𝑊𝑊��,�
���𝑥𝑥�

��� � 𝑊𝑊��,�
���𝑥𝑥�

����         ���
��

�

���
 

Cilj optimizacije je: 
���𝑖𝑖�𝑖𝑖��� ����� � ������𝑖𝑖 𝑖𝑖��������         ���   

Razlika med stroški izravnave in saldom se imenuje razlika. 
����𝑖𝑖�� � ������𝑖𝑖 𝑖𝑖�������� � �����         ���   

Določi se vektor razlik med korigiranimi cenami in osnovnimi cenami: 
𝑦𝑦��� � �𝑥𝑥�

��� � 𝑐𝑐�
���, … , 𝑥𝑥�

��� � 𝑐𝑐�
��� � 

𝑦𝑦��� � �𝑥𝑥�
��� � 𝑐𝑐�

���, … , 𝑥𝑥�
��� � 𝑐𝑐�

��� � 
ki  je  optimalna  rešitev  naslednjega  optimizacijskega  problema:  izmed  vseh  vektorjev 
�𝑦𝑦���, 𝑦𝑦����, ki zadoščajo pogoju (4) in pogojem:  

1. za primer primanjkljaja 
Pogoj 1. Če  je  neto  odstopanje  bilančnih  skupin  v  posameznem  intervalu 

negativno  
𝑊𝑊��,�

��� � 𝑊𝑊��,�
��� � �, 

mora za izbrani obračunski interval 𝑖𝑖 veljati 𝑦𝑦�
��� � �  in 𝑦𝑦�

��� � �, kar 
pomeni,  da  se  v  izbranem  intervalu  cene  negativnih  odstopanj 
povečajo, cene pozitivnih odstopanj pa ostajajo nespremenjene. 
Če  je  neto  odstopanje  bilančnih  skupin  v  izbranem  intervalu 𝑖𝑖 
pozitivno,  

𝑊𝑊��,�
��� � 𝑊𝑊��,�

��� � �, 
mora za izbrani obračunski interval 𝑖𝑖 veljati 𝑦𝑦�

��� � �  in 𝑦𝑦�
��� � �, kar 

pomeni,  da  v  izbranem  intervalu  ostajajo  cene  negativnih  odstopanj 
nespremenjene, cene pozitivnih odstopanj pa se zmanjšajo. 

Pogoj 2. Če  je  osnovna  cena  za  pozitivna  odstopanja  nenegativna  𝑐𝑐�
��� � �, 

mora  tudi  korigirana  cena  ostati  nenegativna  in  mora  zato  veljati 
𝑥𝑥�

��� � 𝑐𝑐�
��� � 𝑦𝑦�

��� � �. 
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2. za primer presežka 
Pogoj 1. Osnovne cene za negativna odstopanja se lahko le zmanjšajo, osnovne 

cene  za  pozitivna  odstopanja  pa  se  lahko  le  povečajo.  Zato  mora 
veljati: 

𝑦𝑦���� � �  
𝑦𝑦���� � � 

Pogoj 2. Korigirane cene morajo ostati na isti strani referenčne cene 𝑑𝑑� in mora 
veljati 

𝑥𝑥���� � 𝑐𝑐���� � 𝑦𝑦���� � 𝑑𝑑� 
𝑥𝑥���� � 𝑐𝑐���� � 𝑦𝑦���� � 𝑑𝑑� 

Pri tem velja, da je referenčna cena 𝑑𝑑� enaka indeksu SIPXobri , razen v 
intervalih,  ko  je  osnovna  cena  za  negativna  odstopanja  𝑐𝑐���nižja  od 
SIPXobri  in  je  enaka  𝑐𝑐���,  ali  tam,  kjer  je  osnovna  cena  za  pozitivna 
odstopanja 𝑐𝑐���višja od SIPXobri in je enaka 𝑐𝑐���. 

izbere se tisti, ki ima najmanjšo vsoto kvadratov koordinat: 

��𝑦𝑦������
�

���
���𝑦𝑦������

�

���
������������ 

 
pri tem pomenijo: 
bs ......................... bilančne skupine, 

𝑐𝑐���� ..................... osnovna cena za negativna odstopanja v intervalu i. 
𝑐𝑐���� ...................... osnovna cena za pozitivna odstopanja v intervalu i. 
𝑑𝑑� ......................... referenčna cena v intervalu i. 
𝑥𝑥���� ..................... korigirana cena za negativna odstopanja v intervalu i. 
𝑥𝑥���� ..................... korigirana cena za pozitivna odstopanja v intervalu i. 
𝑠𝑠���� ...................... skupni  seštevek  prihodkov  in  odhodkov  pozitivne  regulacije 

elektroenergetskega sistema v intervalu i. 

𝑠𝑠���� ..................... skupni  seštevek  prihodkov  in  odhodkov  negativne  regulacije 
elektroenergetskega sistema v intervalu i. 

𝑊𝑊����
��� ................... negativna odstopanja bilančne skupine bs v obračunskem intervalu i. 

𝑊𝑊����
��� .................... pozitivna odstopanja bilančne skupine bs v obračunskem intervalu i. 

𝑊𝑊�
��� ................... seštevek vseh negativnih odstopanj vseh bilančnih skupin v obračunskem 

intervalu i. 

𝑊𝑊�
��� .................... seštevek vseh pozitivnih odstopanj  vseh bilančnih  skupin v obračunskem 

intervalu i. 
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Najbolj optimalno vrednost korigiranih cen �𝑥𝑥���, 𝑥𝑥���� se izračuna z naslednjim iterativnim 
algoritmom: 

1. za primer primanjkljaja 
I. S P in M se označi množici intervalov, kjer se glede na pravila korekcije obdrži 

nespremenjene  cene  za  negativna  odstopanja  in  nespremenjene  cene  za 
pozitivna odstopanja: 

� � �𝑟𝑟 � 𝑐𝑐����𝑐𝑐�������𝑟𝑟𝑟𝑟�𝑟𝑟������𝑝𝑝𝑟𝑟��������� 
� � �𝑟𝑟 � 𝑐𝑐����𝑐𝑐�������𝑟𝑟𝑟𝑟�𝑟𝑟������𝑝𝑝𝑟𝑟��������� 

V množico P se vstavi vse  indekse  i, kjer  je   𝑊𝑊�
��� �𝑊𝑊�

��� � �,� v množico M pa se 
vstavi vse indekse i, kjer je  𝑊𝑊�

��� �𝑊𝑊�
��� � �,� 

 
II. Izračuna  se  projekcijo  gradienta  W  na  dopustne  smeri,  ki  so  določene  z 

množicama P in M 
𝑝𝑝���� � ��𝑊𝑊�

��� ∙ 1�� �������������� 
𝑝𝑝���� � ��𝑊𝑊�

��� ∙ 1� ��������������� 
 

III. Po naslednji formuli se izračuna nov vektor cen 𝑥𝑥 � �𝑥𝑥���, 𝑥𝑥���� 
 

𝑥𝑥���� � 𝑐𝑐���� �
𝑝𝑝���� ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑝𝑝�����
� � �� �𝑝𝑝������ � �𝑝𝑝�����

� � �� �𝑝𝑝������
������������ 

𝑥𝑥���� � 𝑐𝑐���� �
𝑝𝑝���� ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑝𝑝�����
� � �� �𝑝𝑝������ � �𝑝𝑝�����

� � �� �𝑝𝑝������
����������1�� 

 
Ta vektor ni nujno končni rezultat cen. 

IV. Preveri  se,  pri  katerih  intervalih  i  je  kršen  Pogoj  2,  in  se  v  obračunskih 
intervalih, kjer je ta kršen, vstavi indekse v množico A: 

� � �𝑟𝑟 � 𝑥𝑥���� � ��𝑟𝑟��𝑐𝑐���� � �� 
Če je množica A prazna množica, se nadaljuje s korakom V. 
Za  tiste  intervale, kjer  je kršen Pogoj 2,  se cena nastavi na   𝑐𝑐���� � �,  saj  se 
predznak cene 𝑐𝑐����ne sme spremeniti kljub korekciji v tem intervalu. Hkrati se 
vstavi indekse v množico M. 
Izračuna se nova vrednost razlike po formuli (5) in postopek vrne na korak II. 

V. Končno  ceno  se  izračuna  po  formulah  (7)  do  (10),  kar  predstavlja  najbolj 
optimalno rešitev glede na dane pogoje. 

 
2. za primer presežka 

I. S P in M se označi množici intervalov, kjer se glede na pravila korekcije obdrži 
nespremenjene  cene  za  negativa  odstopanja  in  nespremenjene  cene  za 
pozitivna odstopanja (v primeru, da je cena enaka indeksu SIPXobri): 

� � �𝑟𝑟 � 𝑐𝑐����𝑐𝑐�������𝑟𝑟𝑟𝑟�𝑟𝑟������𝑝𝑝𝑟𝑟��������� 
� � �𝑟𝑟 � 𝑐𝑐����𝑐𝑐�������𝑟𝑟𝑟𝑟�𝑟𝑟������𝑝𝑝𝑟𝑟��������� 
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Določi se referenčne cene 𝑑𝑑� in sicer: 
𝑑𝑑� � 𝑐𝑐�

��� ∙ 1���
���������� � 𝑐𝑐�

��� ∙ 1���
���������� � 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑝𝑝𝑥𝑥� ∙ 1���

��������� �� ��
���������� 

Množici P in M se pusti prazni. 
II. Izračuna  se  projekcijo  gradienta  W  na  dopustne  smeri,  ki  so  določene  z 

množicama P in M 
𝑝𝑝�

��� �  𝑊𝑊�
��� ∙ 1�� ��       ��� 

𝑝𝑝�
��� �  𝑊𝑊�

��� ∙ 1� �         ��� 
III. Izračuna se nov vektor cen 𝑥𝑥 � �𝑥𝑥���, 𝑥𝑥���� po naslednjih formulah: 

 

𝑥𝑥�
��� � 𝑐𝑐�

��� � 𝑝𝑝�
��� ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑝𝑝�
����� � � � �𝑝𝑝�

����� � �𝑝𝑝�
����� � � � �𝑝𝑝�

�����          ��� 

𝑥𝑥�
��� � 𝑐𝑐�

��� � 𝑝𝑝�
��� ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑝𝑝�
����� � � � �𝑝𝑝�

����� � �𝑝𝑝�
����� � � � �𝑝𝑝�

�����          �1�� 
 
Ta vektor ni nujno končni rezultat cen. 

IV. Preveri  se,  pri  katerih  intervalih  i  je  kršen  Pogoj  2,  in  se  v  obračunskih 
intervalih, kjer je kršen, vstavi indekse v množici A in B: 

𝑖𝑖 � �𝑟𝑟 � 𝑥𝑥�
��� � 𝑑𝑑�� 

𝑖𝑖 � �𝑟𝑟 � 𝑥𝑥�
��� � 𝑑𝑑�� 

Če sta množici A in B prazna množica, se nadaljuje s korakom V. 
Množico  A  se  vključi  v množico  P, množico  B  pa  v množico M. Hkrati  se  za 
indekse 𝑟𝑟 𝑖 𝑖𝑖 nastavi 𝑐𝑐�

��� � 𝑑𝑑� 𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟 𝑖 𝑖𝑖 nastavi 𝑐𝑐�
��� � 𝑑𝑑�. 

Izračuna se novo vrednost razlike po formuli (5) in postopek vrne na korak II. 
VI. Končno  ceno  se  izračuna  po  formulah  (7)  do  (10),  kar  predstavlja  najbolj 

optimalno rešitev glede na dane pogoje. 
Tudi  pri  najbolj  optimalni  rešitvi  se  lahko  zgodi,  da  presežek  ostane  kljub 
korekciji, če je presežek previsok. 

 
 
Pri tem pomenijo: 
𝑊𝑊�

��� ................... seštevek vseh negativnih odstopanj vseh bilančnih skupin v obračunskem 
intervalu i. 

𝑊𝑊�
��� .................... seštevek vseh pozitivnih odstopanj  vseh bilančnih  skupin v obračunskem 

intervalu i. 
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3596. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijski sistem toplote na območju 
Mestne občine Maribor

Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14 in 81/15), Akta o obvezni vsebini sistemskih obra-
tovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, 
št. 47/15 in 9/16) ter na podlagi soglasja Agencije Republike 
Slovenije za energijo št. 73-20/2016-33/236 z dne 24. 8. 2018, 
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., izdaja

S I S T E M S K A    
 O B R A T O V A L N A   N A V O D I L A

za distribucijski sistem toplote na območju 
Mestne občine Maribor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) S tem aktom se določajo pogoji oskrbe s toploto iz dis-
tribucijskega sistema na območju Mestne občine Maribor, zlasti 
obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema toplote 
(v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), tehnični in drugi 
pogoji za varno obratovanje distribucijskega sistema toplote, 
pogoji in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem 
ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kvalitetno oskrbo s 
toploto, splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice 
in obveznosti uporabnikov sistema glede dobave toplote, ter 
tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in tarifne 
elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcev 
glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge 
elemente.

(2) Akt se uporablja za distribucijski sistem v Mestni občini 
Maribor, ki je v upravljanju distributerja toplote, in na katerem 
distributer toplote opravlja izbirno gospodarsko javno službo 
distribucije toplote.

(3) Določbe tega akta zavezujejo distributerja toplote in 
odjemalce distribucijskega sistema oziroma vse pravne osebe 
javnega in zasebnega prava ter fizične osebe v vlogi lastnika 
ali nelastniškega uporabnika stavbe (ali posameznih delov 
stavbe) na področju oskrbe s toploto preko distribucijskega 
sistema. Določbe tega akta zavezujejo lastnike stavb kot od-
jemalce tudi v času uporabe stavb po tretji osebi, ne glede na 
pravno podlago uporabe. Določbe zavezujejo odjemalca tudi 
v času prekinitve dobave iz razlogov višje sile ali kršitev na 
strani odjemalca.

(4) Določbe tega akta zavezujejo tudi proizvajalca toplote, 
investitorje, imetnike soglasja za priključitev ter tudi tiste pravne 
ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo, nadzirajo ter 
izvajajo dela v območju varovalnega pasu distribucijskega si-
stema, na distribucijskem sistemu toplote, toplotnih postajah ali 
na drugih soodvisnih objektih, napravah in napeljavah. Določbe 
tega akta zavezujejo tudi upravnike, skupne pooblaščence ali 
skupne predstavnike skupine oziroma skupnosti odjemalcev 
ter izvajalce delitve stroškov toplote skupnih odjemnih mest.

(5) Ta akt kot splošen akt, izdan na podlagi javnega po-
oblastila, zavezuje subjekte iz tretjega in prejšnjega odstavka 
tega člena ne glede na sklenitev pisne pogodbe o dobavi z 
distributerjem.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem aktu so uporabljeni izrazi, kot so določeni v predpi-
sih, ki urejajo energetiko, poleg tega pa imajo uporabljeni izrazi 
naslednji pomen:

1. črpališča so objekti in naprave, ki omogočajo transport 
ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;

2. daljinsko ogrevanje je distribucija toplote iz centralnih 
proizvodnih virov po omrežju do odjemnih mest odjemalcev;

3. delilnik stroškov toplote (v nadaljnjem besedilu: de-
lilnik) je naprava za indikacijo ali merjenje porabe toplote, ki 
omogoča izvajalcu delitve določitev deležev skupnih stroškov 
za ogrevanje in deležev skupnih stroškov za pripravo sanitar-
ne tople vode posameznih delov stavbe na skupnih odjemnih 
mestih. Delilniki po tem aktu so delilniki, ki so nameščeni na 
grelnih telesih, ter merilniki toplote in vodomeri za toplo vodo 
v posameznih delih stavbe. Delilniki niso merilne naprave, ki 
jih za merjenje porabljene toplote skupnega odjemnega mesta 
popisuje distributer toplote;

4. distribucija toplote je prenos toplote po distribucijskem 
sistemu in vključuje tudi dobavo toplote končnim odjemalcem 
do odjemnega mesta;

5. distribucijski nadzor je kvalitativni nadzor pooblaščene 
osebe distributerja toplote nad izvajanjem del na distribucij-
skem sistemu, toplotnih postajah in posegih v varovalnem pasu 
distribucijskega sistema;

6. distribucijski sistem je sistem naprav in napeljav, ki ni 
povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi, in ki 
omogoča prenos toplote po omrežju od enega ali več virov do 
odjemalcev v več stavbah ali lokacijah. Distribucijski sistem 
v Mestni občini Maribor je gospodarska javna infrastruktura;

7. distribucijski vod je vod za distribucijo toplote, ki oskr-
buje ali bo oskrboval enega ali več odjemnih oziroma skupnih 
odjemnih mest, in na katerega so vezani priključki;

8. distributer toplote je izvajalec dejavnosti izbirne lokalne 
gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem 
območju Mestne občine Maribor in upravljalec distribucijskega 
sistema Mestne občine Maribor kot gospodarske javne infra-
strukture;

9. gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto 
za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo toplote 
za opravljanje trgovskih, gospodarskih ali poklicnih dejavnosti. 
Nakup toplote zajema hkrati tudi uporabo distribucijskega si-
stema kot gospodarske javne infrastrukture;

10. hišna postaja je del toplotne postaje, ki je namenjen 
prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne napra-
ve odjemalca toplote. Hišne postaje na distribucijskem sistemu 
so indirektne izvedbe. Indirektna hišna postaja je hišna postaja, 
pri kateri je ogrevni medij distribucijskega sistema na primarni 
strani ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na 
sekundarni strani;

11. industrijski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto 
za svojo glavno dejavnost, ki po Standardni klasifikaciji dejav-
nosti spada v področji kategorije B Rudarstvo ali kategorije C 
Predelovalne dejavnosti;

12. interne toplotne naprave so naprave in inštalacije, ki 
omogočajo izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo 
ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so 
na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogreva-
nja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno 
ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo 
tople sanitarne vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;

13. investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči 
graditev ali sam izvaja graditev naprav in napeljav distribucij-
skega sistema, toplotne postaje ali stavbe na območju izvajanja 
gospodarske javne službe distribucije toplote;

14. imetnik soglasja za priključitev je oseba, ki je zaveza-
na k pridobitvi oziroma ji je distributer toplote že izdal soglasje 
za priključitev;

15. lastnik je vsaka oseba, ki je lastnik, solastnik, skupni 
lastnik, investitor stavbe ali posameznega dela stavbe (stano-
vanja, poslovnega prostora), v primeru izgrajenega priključka 
pa tudi lastnik priključka;

16. merilna naprava je obračunski merilnik toplote na 
odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno 
toploto neposredno, in na katerem se odčita količina predane 
oziroma prevzete toplote, ki je podlaga za obračunavanje do-
bavljene toplote;
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17. merilno mesto je mesto na odjemnem mestu, v to-
plotni postaji oziroma v priključni postaji, kjer je nameščena 
merilna naprava. Pomeni tudi kraj izročitve oziroma mesto pre-
daje in prevzema toplote ter mesto, kjer nevarnost nepravilne 
izpolnitve preide na odjemalca;

18. naslovnik pisanj je vsaka oseba, ki v imenu in za račun 
vseh članov skupine oziroma skupnosti odjemalcev (solastni-
kov, skupnih lastnikov ali souporabnikov) prejema vsa pisanja 
distributerja toplote;

19. nesorazmerni stroški priključitve na distribucijski sis-
tem pomenijo stroške, ki so potrebni zaradi ojačitve obstoječe-
ga sistema, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času 
prišlo do povečanja odjema iz sistema na novem priključku 
oziroma obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obse-
gu, ki bi omogočal normalno amortizacijo naložbe;

20. obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč 
na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od 
priključne moči. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob 
nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distri-
buterja toplote;

21. obračunsko obdobje je obdobje, za katerega se izvaja 
mesečni obračun stroškov toplote;

22. obračunsko mesto je stavba (individualno odjemno 
mesto) ali posamezni (etažni) del stavbe (del skupnega odje-
mnega mesta), ki ima svojo šifro in za katero distributer toplote 
izstavlja račun;

23. odčitovalno obdobje je obdobje koledarskega mese-
ca, za katerega se izvaja odčitavanje merilnih naprav;

24. odjemalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki od 
distributerja toplote kupuje toploto za lastno rabo ali nadaljnjo 
prodajo in uporablja distribucijski sistem. Odjemalec je lahko 
tudi skupina oziroma skupnost fizičnih ali pravnih oseb, ki so 
priključene na distribucijski sistem s skupnim odjemnim me-
stom ali nastopajo kot solastniki, skupni lastniki ali souporabniki 
posameznega obračunskega mesta. Pojem odjemalec zajema 
vsakokratnega lastnika ali uporabnika odjemnega mesta oziro-
ma na distribucijski sistem priključene stavbe ali dela stavbe. 
V primerih nelastniške uporabe odjemnega mesta se kot odje-
malec šteje tudi lastnik.

25. odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distribu-
ter toplote pod pogoji za distribucijo toplote predaja toploto ter 
izvaja obračunske meritve in kjer odjemalec prevzema toploto;

26. odklop je prekinitev distribucije toplote, ki jo izvede di-
stributer toplote z zapiranjem zapornih elementov na koncu pri-
ključka, z zapiranjem zapornih elementov na začetku priključka 
neposredno za mestom navezave priključka na distribucijski 
sistem, zapiranjem glavnih zapornih elementov na sami toplotni 
postaji ali s fizično prekinitvijo stika med mestom navezave pri-
ključka na distribucijski sistem in odjemnim mestom odjemalca;

27. ogrevni medij je medij v distribucijskem sistemu, s 
katerim se prenaša toplota;

28. prekinitev dobave toplote je ustavitev dobave brez 
zapiranja zapornih elementov na priključku oziroma brez fizične 
prekinitve stika odjemnega mesta z distribucijskim sistemom;

29. pisanje je vsako sporočilo distributerja toplote, ne gle-
de na vsebino, obliko oziroma način pošiljanja, kot so pogodbe, 
računi, opomini, obvestila, opozorila, itn.;

30. plačnik je oseba, ki se poleg odjemalca zaveže porav-
navati odjemalčeve obveznosti;

31. poslovni odjemalec je odjemalec, ki ni gospodinjski ali 
industrijski odjemalec;

32. prevzemno mesto je mesto, na katerem distributer 
toplote prevzema toploto od proizvajalca toplote;

33. priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in 
odjemno mesto. Priključek se začne na priključnem mestu na 
distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom uporabnika 
sistema;

34. priključitev je lahko izvedba priključka, ki povezuje 
odjemno mesto odjemalca z distribucijskim sistemom oziroma 
fizična priključitev toplotne postaje na odjemno mesto, če je bil 
priključek že izveden predhodno;

35. priključna moč je nazivna moč internih toplotnih na-
prav odjemalca izražena na odjemnem mestu – toplotni postaji, 
določena s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne 
opreme internih toplotnih naprav, v skladu s tem aktom in s 
tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi stavb na 
distribucijski sistem;

36. priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odje-
malec prevzema toploto. Na eno priključno postajo je lahko 
priključenih več hišnih postaj;

37. priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na 
distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek 
uporabnika;

38. priključno mesto uporabnika je točka na koncu pri-
ključka neposredno za glavnima zapornima elementoma, kjer 
je oziroma bo priključena toplotna postaja uporabnika;

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

40. proizvajalec toplote je pravna ali fizična oseba, ki 
proizvaja toploto in jo dobavlja distributerju toplote;

41. proizvodni viri so naprave, ki pretvarjajo primarno 
energijo goriv v toploto;

42. razdelilnik od porabe neodvisnih stroškov je pregledni-
ca deležev, ki omogoča porazdelitev skupnih fiksnih stroškov 
distribucije toplote po posameznih delih stavbe skupnega od-
jemnega mesta;

43. razdelilnik stroškov dobavljene toplote je preglednica 
deležev, ki omogoča porazdelitev variabilnih stroškov toplote, 
ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni 
priključni postaji za več odjemalcev (lastnikov ali uporabnikov 
posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;

44. sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega 
omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevnega medija v preno-
sniku toplote;

45. skupno odjemno mesto je odjemno mesto v skupni 
toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za distribucijo 
toplote predaja toploto ter izvaja obračunske meritve in kjer 
prevzema toploto stavba z več posameznimi deli ali več stavb 
oziroma skupina oziroma skupnost odjemalcev teh stavb;

46. mnenje za pridobitev gradbenega dovoljenja je mne-
nje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom, ki ureja 
graditev;

47. soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na 
distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote skladno z 
zakonom, ki ureja energetiko;

48. sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je kate-
rakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe 
delovanja toplotnih naprav ali obračuna toplote;

49. tarifna skupina je skupina odjemalcev, za katere ve-
ljajo enake tarifne postavke toplote;

50. tehnične zahteve so zahteve distributerja toplote, in 
sicer Tehnične zahteve in drugi pogoji za graditev vročevo-
dnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na 
vročevodni sistem (v nadaljnjem besedilu: tehnične zahteve), ki 
jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju 
in drugih delih na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in 
internih toplotnih napravah;

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

52. toplota je izraz za energijo v obliki toplote ne glede na 
ogrevni medij (v distribucijskem sistemu Mestne občine Maribor 
vroča voda), ki jo prenaša;

53. toplotna postaja je vezni člen med distribucijskim sis-
temom, vključno s priključkom in internimi toplotnimi napravami 
odjemalca, ki je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s 
svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne 
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naprave. Deli se na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj 
povezana indirektno preko toplotnih prenosnikov;

54. uporabnik sistema je proizvajalec toplote, ki dobavlja 
toploto v distribucijski sistem, ali odjemalec toplote, ki odjema 
toploto iz distribucijskega sistema;

55. uporabnik odjemnega mesta je odjemalec, ki ni lastnik 
odjemnega mesta oziroma stavbe in priključka, in ki dejansko 
uporablja odjemno mesto, ne glede na pravno podlago. Upo-
rabnik je tudi vsak souporabnik odjemnega mesta;

56. vod je cevovod, po katerem se prenaša ogrevni medij.

II. DISTRIBUCIJSKI SISTEM

3. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)

(1) Distribucijski sistem je omrežje za distribucijo toplote, 
ki ga predstavlja sistem objektov, naprav in črpališč za prenos 
toplote po omrežju od prevzemnih mest iz proizvodnih virov 
do odjemnih mest v toplotnih postajah. Sestavni del distribucij-
skega sistema so tudi distribucijski vodi in priključki, vključno 
z glavnima zapornima elementoma na priključnem mestu upo-
rabnika sistema.

(2) Zaradi zagotavljanja varnega, zanesljivega in učinko-
vitega obratovanja distribucijskega sistema se določbe tega 
akta nanašajo tudi na toplotne postaje, kot vezni člen med 
distribucijskim sistemom in internimi toplotnimi napravami, in na 
interne toplotne naprave, ki niso sestavni del distribucijskega 
sistema.

(3) Proizvodni viri, ki so v tuji lasti ali v lasti in upravljanju 
distributerja toplote, kot distributerja z lastno proizvodnjo, niso 
del distribucijskega sistema.

(4) Sestavni del distribucijskega sistema so tudi stvarne in 
druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekon-
strukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov, 
naprav in omrežij iz prvega odstavka.

(5) Distribucijski sistem toplote za geografsko območje 
Mestne občine Maribor sestoji iz distribucijskega vročevodnega 
sistema daljinskega ogrevanja z ogrevnim medijem vročo vodo, 
ki prevzema toploto iz proizvodnih virov in jo preko povezanega 
vročevodnega omrežja distribuira do odjemnih mest v toplotnih 
postajah. Osnovne karakteristike vročevodnega sistema so: 
nazivni tlak 16 bar in nazivna temperatura 130 °C.

(6) Tehnične in druge parametre, ki jih je potrebno upo-
števati pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in drugih delih na 
distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih 
napravah podrobneje določajo tehnične zahteve, ki jih pripravi 
distributer toplote in jih javno objavi na spletni strani.

(7) Iz distribucijskega sistema se oskrbujejo individualna 
odjemna mesta (posamezne stavbe) ali skupna odjemna me-
sta, iz katerih se preko skupnih naprav in napeljav oskrbuje 
stavba z več posameznimi deli ali več stavb.

4. člen
(razvoj distribucijskega sistema)

(1) Distributer toplote ima izključno pravico, da izdelu-
je oziroma potrjuje tehnične rešitve za nadaljnji razvoj distri-
bucijskega sistema, skladno z odlokom lokalne skupnosti o 
izvajanju dejavnosti izbirne gospodarske javne službe distri-
bucije toplote, na podlagi analize izvajanja distribucije toplo-
te, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih 
parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega sistema, 
zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket 
ter drugih podatkov.

(2) Pri načrtovanju vlaganj in investicij v distribucijski 
sistem in pri izdajanju soglasij za priključitev mora distributer 
toplote ekonomsko-tehnično optimizirati proces načrtovanja 
naložb ob upoštevanju energetske učinkovitosti, stroškov ka-
pitala, stroškov vzdrževanja, stroškov obratovanja in donosa 
na sredstva.

(3) Distributer toplote ima izključno pravico odločanja o 
vključevanju proizvodnih virov in izključno pravico predpisovanja 
tehničnih, ekonomskih in drugih pogojev vključevanja le-teh.

5. člen
(spremembe na distribucijskem sistemu)

Distributer toplote ima zaradi zagotovitve varnega, za-
nesljivega in učinkovitega delovanja distribucijskega sistema 
pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na dis-
tribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih 
napravah ter podati tehnične zahteve, katere se morajo upo-
števati pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju 
distribucijskega sistema in naprav odjemalca.

6. člen
(pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje 

distribucijskega sistema)
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, za-

četku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter 
drugih delih na distribucijskem sistemu in toplotnih postajah se 
mora upoštevati določbe predpisov za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje distribucijskega sistema in toplotnih postaj. Pri tem 
se mora zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih 
elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, 
drugih elementov distribucijskega sistema in toplotnih postaj 
upoštevati tudi tehnične zahteve distributerja toplote, izdane 
projektne pogoje in mnenja po zakonu, ki ureja graditev, ter 
soglasja za priključitev po zakonu, ki ureja energetiko.

7. člen
(naprave distributerja toplote)

(1) Naprave v lasti in upravljanju distributerja toplote so:
– distribucijski vodi do priključnega mesta priključka;
– objekti in naprave za nadzor in upravljanje distribucij-

skega sistema;
– črpališča in
– priključki, financirani s strani ustanovitelja distributerja 

toplote Mestne občine Maribor, pri čemer je lastništvo priključ-
nih vodov razvidno iz investicijske dokumentacije, evidence 
osnovnih sredstev ali pogodb o priključitvi.

(2) Če distributer toplote ni lastnik dela naprav iz prejšnje-
ga odstavka, ima z lastnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi 
katere mu je omogočeno, da učinkovito opravlja svoje naloge 
po zakonu, ki ureja energetiko, in tem aktu.

(3) S priključki ne glede na njihovo lastništvo, upravlja 
distributer toplote.

8. člen
(toplotne naprave odjemalca)

(1) Naprave v lasti odjemalca so:
– priključek;
– toplotna postaja;
– merilna naprava na odjemnem mestu;
– interne toplotne naprave.
(2) Stroški gradnje in vzdrževanja naprav v lasti odjemal-

ca so obveznost odjemalca.
(3) Nujno vzdrževanje priključka in toplotne postaje opra-

vlja distributer toplote na svoje stroške. Nujno vzdrževanje 
toplotne postaje in priključka obsega:

– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni 
postaji ter vizualna kontrola priključka;

– čiščenje, razgibavanje in mazanje gibljivih delov;
– nastavljanje regulacijskih naprav;
– redno čiščenje prostora skupnih toplotnih postaj v pri-

meru večstanovanjskih objektov.
(4) Izredna čiščenja kot posledica vdorov glodalcev, dera-

tizacij, izliva vod (fekalnih, meteornih itd.) in dejanj tretjih oseb, 
opravljajo, ob pozivu distributerja toplote, lastniki toplotnih po-
staj na svoje stroške.

(5) Vzdrževanje merilne naprave in sistema za daljinsko 
odčitavanje in spremljanje delovanja merilne naprave na odje-
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mnem mestu opravlja distributer toplote na stroške odjemalca 
proti mesečnemu plačilu števnine. Redno vzdrževanje merilne 
naprave in sistema za daljinsko odčitavanje in nadzor delovanja 
merilne naprave obsega: zamenjavo potrošnih in okvarjenih 
delov ter servisiranje merilne naprave in komponent za daljinsko 
odčitavanje in nadzorovanje v predvideni življenjski dobi napra-
ve (deset let), redne kontrole točnosti v skladu z zahtevami po 
periodični kontroli točnosti za toplotne števce, zamenjavo me-
rilne naprave z enakovredno po poteku predvidene življenjske 
dobe (deset let) in predčasne zamenjave v primerih predčasne 
nepopravljive odpovedi delovanja merilne naprave, njene kom-
ponente ali sistema za daljinsko odčitavanje v primerih odpovedi 
delovanja, ki ni povzročena z delovanjem nepooblaščenih oseb. 
Stroški nujnega vzdrževanja in navedenih zamenjav merilne 
naprave na odjemnem mestu se obračunajo mesečno, v skladu 
z objavljenim cenikom distributerja toplote za števnino.

(6) Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu 
lahko distributer toplote opravi:

– remont priključka in toplotne postaje;
– odpravo okvare in zamenjavo elementov priključka in 

toplotne postaje;
– registracijo napak v delovanju priključka in toplotne 

postaje s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.

9. člen
(obvezen nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo 

distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih 
naprav odjemalca)

(1) Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema ima distributer toplote nasle-
dnje obveznosti nadzora nad projekti in gradnjo ter montažo dis-
tribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih naprav:

– izvajanje nadzora nad projektno dokumentacijo v okviru 
izdajanja pogojev, mnenj in soglasij za priključitev na distribu-
cijski sistem, skladno z določbami tega akta (pogoji in način 
izvajanja priključitev na distribucijski sistem);

– potrjevanje skladnosti gradnje s projekti za izvedbo in 
nadzor vnosa sprememb med gradnjo v projekt za izvedbo;

– potrjevanje, da so dograjeni ali spremenjeni distribucij-
ski vodi, priključki in toplotne postaje, ki jih je izvedel investitor, 
geodetsko posneti in posnetek oddan distributerju toplote;

– usklajevanje rokov fizične priključitve novih distribucij-
skih vodov in priključkov na obstoječ distribucijski sistem;

– usklajevanje rokov polnitve distribucijskih vodov, pri-
ključkov in toplotnih postaj z ogrevnim medijem;

– usklajevanje rokov začetka odjema toplote;
– skrb, da so projekti izvedenih del, oziroma dopolnjeni 

projekti za izvedbo, dostavljeni v arhiv distributerja toplote;
– potrjevanje, da so pred vključitvijo v distribucijski sistem 

distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje zgrajeni tako, da 
je zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega 
sistema;

– nadzor nad posegi tretjih oseb v varovalni pas distribu-
cijskega sistema, da se le ti izvajajo skladno z izdanimi pogoji, 
mnenji in soglasji distributerja toplote.

(2) Med gradnjo morajo biti distribucijski vodi, priključki 
in toplotne postaje geodetsko posneti in po končani gradnji 
posnetek posredovan distributerju toplote v obliki, skladni z 
določili vsakokrat veljavnih predpisov o vsebini in načinu vo-
denja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora ter tehničnimi 
zahtevami distributerja toplote glede vodenja zbirnega katastra 
energetske infrastrukture.

10. člen
(odgovornost odjemalca za obratovanje njegovih  

toplotnih naprav)
(1) Odjemalec ima za varno, zanesljivo in učinkovito obra-

tovanje njegovih toplotnih naprav naslednje obveznosti:
– skrbeti, da so njegove toplotne naprave skladne s pred-

pisanim načinom oskrbe in projektno dokumentacijo;
– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za normalno 

obratovanje in redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav tako, 

da je zagotovljeno zanesljivo, varno in energetsko učinkovito 
obratovanje distribucijskega sistema;

– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za normalno 
obratovanje, redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav in upo-
rabo toplotne oskrbe tako, da ne škoduje drugim odjemalcem;

– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, da so njegove 
naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na 
način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah 
v distribucijskem sistemu in da pretoki na odjemnem mestu in 
povratna temperatura iz njegovih naprav ne presega vrednosti, 
določenih v projektni dokumentaciji toplotne postaje in internih 
toplotnih naprav;

– ne spreminjati mejnih vrednosti nastavitev moči, pretoka 
in temperature v toplotni postaji;

– brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spreminjati 
svojih toplotnih naprav;

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

– skrbeti, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna 
dokumentacija s shemami naprav in napeljav;

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

– nemudoma obveščati distributerja toplote o motnjah pri 
dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu;

– obvestiti distributerja toplote o okvari merilne naprave;
– odgovarja za škodo in posledice na distribucijskem 

sistemu, ki so nastale zaradi obratovalne nesposobnosti svojih 
toplotnih naprav;

– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne sme motiti 
drugih odjemalcev ali distributerja toplote;

– v toplotni postaji mora omogočiti distributerju toplote 
priključitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih 
stanj in drugih naprav za upravljanje toplotne postaje brez 
nadomestila za namestitev in obratovanje naprav;

– omogočati distributerju toplote izvajanje nujnih vzdr-
ževalnih del na priključku zaradi zagotavljanja nemotenega 
obratovanja distribucijskega sistema.

(2) Odjemalec odgovarja za škodo distributerja toplote, ki 
je nastala zaradi opustitve v tem členu navedenih obveznosti in 
nedovoljenih posegov na njegovih toplotnih napravah.

(3) Distributer toplote s priključitvijo objektov, naprav in 
napeljav odjemalcev na distribucijski sistem ne prevzema od-
govornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje in delo-
vanje odjemalčevih objektov, naprav in napeljav.

(4) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške elek-
trične energije za delovanje toplotne postaje, merilnih naprav 
in naprav za daljinski prenos podatkov.

(5) Vsak lastnik je zavezan spoštovati določbe tega člena 
tudi v času uporabe objekta oziroma posamezne enote s strani 
tretje osebe in nadzorovati njeno izpolnjevanje teh obveznosti.

11. člen
(evidenca infrastrukture za distribucijo toplote)

Distributer toplote vodi kataster infrastrukture za distri-
bucijo toplote, v katerem so podatki o tehničnih značilnostih in 
lokaciji infrastrukture za distribucijo toplote.

III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA  
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE  

OSKRBE S TOPLOTO

1. Zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja 
distribucijskega sistema

12. člen
(obveznosti distributerja toplote)

(1) Distributer toplote mora zagotavljati varno, zanesljivo 
in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema in skrbeti za 
uravnotežene obratovalne razmere z naslednjimi aktivnostmi:
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– načrtovanjem in zagotavljanjem zadostnih kapacitet 
proizvodnih virov za zanesljivo oskrbo distribucijskega sistema 
s toploto in energenti tako, da lahko zadosti potrebam odjemal-
cev pri projektni zunanji temperaturi;

– načrtovanjem razvoja in gradnjo distribucijskega siste-
ma za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop 
odjemalcev do sistema;

– načrtovanjem obratovanja distribucijskega sistema;
– izvajanjem rednih tekočih in investicijskih ter izrednih 

vzdrževalnih del;
– izvajanjem sistemske kontrole z namenom odkrivanja 

poškodb in načrtovanja izvajanja rednih vzdrževalnih del in 
posodobitev distribucijskega sistema;

– izvajanjem nadzora nad obratovanjem distribucijskega 
sistema;

– zaščito distribucijskega sistema pred mehanskimi, ele-
ktričnimi in kemičnimi vplivi iz okolice;

– varovanjem distribucijskega sistema z izvajanjem nad-
zora nad aktivnostmi tretjih oseb v njegovem varovalnem pasu;

– izvajanjem nadzora nad učinkovitostjo obratovanja to-
plotnih postaj in internih toplotnih naprav in o načinih za izbolj-
šanje stanja obratovanja njihovih naprav obveščati odjemalce;

– izvajanjem meritev prevzetih in dobavljenih količin to-
plote;

– izvajanjem distribucijskega nadzora med gradnjo;
– izvajanjem vzdrževanja merilnih naprav proti plačilu 

števnine.
(2) Aktivnosti za zagotovitev varnega, zanesljivega in 

učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema mora dis-
tributer toplote izvajati skladno z internimi operativnimi tehno-
loškimi navodili. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti 
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

(3) Distributer toplote je dolžan za posege na svojih na-
pravah na nepremičninah oziroma premičninah, ki so v lasti 
odjemalca, le-temu povrniti s posegom povzročeno dejansko 
škodo, v skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti, 
če vzpostavitev v prvotno stanje s posegom prizadete premič-
nine ali nepremičnine ni mogoča.

13. člen
(obveznost odjemalca)

(1) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote 
neoviran dostop do naprav in napeljav, ki so v upravljanju distri-
buterja toplote, kot tudi do toplotne postaje in internih toplotnih 
naprav na način, ki distributerju toplote omogoča uresničevanje 
naslednjih pravic in dolžnosti:

– odčitavanje, kontrola, vzdrževanje in menjava merilnih 
naprav;

– izvajanje nadzora in vzdrževalnih del na napravah, ki so 
v lasti ali v upravljanju distributerja toplote;

– izvajanje nadzora nad delovanjem in stanjem priključka 
in toplotne postaje;

– izvedba nujnega popravila v primeru puščanja priključ-
ka;

– izvedba odklopa v skladu s tem aktom in določili zako-
na, ki ureja energetiko;

– pregled internih toplotnih naprav odjemalca, ki nasto-
pajo kot obračunski element med odjemalcem in distributerjem 
toplote, če distributer toplote na podlagi tehničnih parametrov 
odjema toplote utemeljeno sumi o spremembi odjemalčeve 
obračunske moči.

(2) Odjemalec mora zagotoviti distributerju toplote prost 
dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih 
se izvajajo dela, oziroma v prostore, v katerih so nameščene 
toplotne naprave, ki niso v lasti distributerja toplote, ter mu 
omogočiti izvajanje vseh potrebnih del, kadar je to potrebno v 
skladu s pristojnostmi distributerja toplote, določenih v zakonu, 
ki ureja energetiko, in v tem aktu.

(3) Odjemalec, ki zaradi motenj na distribucijskem sis-
temu, višje sile in drugih okoliščin ne more izvrševati pravic 

dostopa do distribucijskega sistema, je ob nastopu takih razmer 
dolžan o tem takoj obvestiti distributerja toplote.

(4) Vsak lastnik je zavezan spoštovati določbe tega člena 
tudi v času uporabe objekta oziroma posamezne enote s strani 
tretje osebe in nadzorovati njeno izpolnjevanje teh obveznosti.

14. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)

(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obra-
tovalne razmere v distribucijskem sistemu.

(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dol-
žan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere 
v distribucijskem sistemu, da zagotovi varno in zanesljivo obra-
tovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem.

(3) Za potrebe vodenja distribucijskega sistema in obraču-
na storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucij-
ski sistem in predane iz njega, morajo biti na vseh prevzemnih 
in odjemnih mestih nameščene merilne naprave.

15. člen
(sistemska kontrola)

Distributer toplote izvaja sistemsko kontrolo distribucij-
skega sistema z namenom odkrivanja poškodb in načrtovanja 
izvajanja rednih vzdrževalnih del in posodobitev distribucijske-
ga sistema v naslednjih časovnih razporedih:

– pregled vročevodnih jaškov: enkrat letno ob rednem 
letnem remontu;

– pregled zaporne armature: enkrat letno ob rednem 
letnem remontu;

– pregled distribucijskega sistema: enkrat letno ob re-
dnem letnem remontu;

– pregled kontrolnih točk detekcije kontrole vlažnosti pred 
izoliranih cevovodov: mesečno;

– pregled omrežja s termografijo: enkrat letno, pod pogo-
jem, da okoliščine omogočajo tovrsten pregled;

– vizualni ogled trase omrežja ob rednem obhodu toplo-
tnih postaj: večkrat mesečno;

– pregled merilnih naprav: skladno z zakonodajo;
– daljinska kontrola obratovalnih parametrov distribucij-

skega sistema in toplotnih postaj: dnevno.

2. Varovanje distribucijskega sistema

16. člen
(soglasje distributerja toplote za posege v prostor  

v varovalnem pasu distribucijskega sistema)
(1) V varovalnem pasu ima distributer toplote pravico 

nadzorovati dejavnosti in posege ter pravico dostopa do distri-
bucijskega sistema.

(2) Za zagotovitev varnosti distribucijskega sistema ter 
varnosti objektov, naprav in premoženja ter zdravja in življe-
nja ljudi in živali v območju distribucijskega sistema, izdaja 
distributer toplote smernice in mnenja na prostorske akte, 
skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, projektne po-
goje k nameravanim posegom tretjih oseb v varovalni pas 
pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in mnenja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi 
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na 
distribucijski sistem.

(3) Pri pripravi smernic, projektnih pogojev ali mnenj dis-
tributer toplote določi tudi morebitne posebne varnostne ukrepe 
v varovalnem pasu distribucijskega sistema.

(4) Distributer toplote odloči o zahtevi za izdajo projektnih 
pogojev ali mnenja za nameravane posege v območje varo-
valnega pasu na podlagi predložene projektne dokumentacije, 
upoštevajoč določbe tehničnih predpisov in varnega ter zane-
sljivega obratovanja in vzdrževanja distribucijskega sistema.

(5) Varovalni pas (varnostni odmiki) distribucijskega si-
stema znaša tri metre od osi vročevodnega omrežja (distribu-
cijskih in priključnih vodov) in tri metre od zunanjih gabaritov 
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pomožnih objektov vročevodnega omrežja (nadzemni objekti, 
podzemni jaški, kinete, črpališča).

(6) Za posege v varovalni pas, za katere po zakonodaji 
ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, distributer toplote 
na podlagi vloge investitorja del in na podlagi predloženih 
izvedbenih rešitev, usklajenih z veljavnimi predpisi in izdanimi 
pogoji s strani distributerja toplote, izda soglasje za izvedbo 
nameravanih del.

17. člen
(posegi v varovalni pas distribucijskega sistema brez mnenja 

ali soglasja distributerja toplote)
Če izvajalec oziroma naročnik posega v varovalni pas ni 

pridobil mnenja ali soglasja za poseg v varovalni pas skladno 
s prejšnjim členom tega akta, distributer toplote nemudoma 
prepove izvajanje del v varovalnem pasu in obvesti pristojne 
državne organe.

3. Kakovost ogrevnega medija

18. člen
(kakovost ogrevnega medija)

(1) Distributer toplote mora zagotavljati napajanje distri-
bucijskega sistema le z ustrezno kemično pripravljeno vodo. 
Kakovost ogrevnega medija se ugotavlja na prevzemnem me-
stu proizvajalca toplote. Prevzeta toplota je ustrezne kakovo-
sti, če izmerjeni parametri na prevzemnem mestu ustrezajo 
parametrom določenim v drugem odstavku tega člena in kot so 
podrobneje opredeljeni v pogodbi o prevzemu toplote.

(2) Kemične in fizikalne lastnosti ogrevnega medija, ki 
vstopa v distribucijski sistem, morajo ustrezati vsaj naslednjim 
vrednostim:

– prevodnost pri 25 °C: < 1500 μS/cm;
– pH pri 25 °C: 9,5–10;
– kisik: < 0,02 mg/l;
– skupna trdota 0,0 °n;
– skupno železo (Fe): < 0,2 mg/l;
– p-alkaliteta < 5 mmol/l.
(3) Distributer toplote lahko sprejme v distribucijski sistem 

le ogrevni medij z lastnostmi, ki ustrezajo območju vrednosti, 
navedenimi v prejšnjem odstavku.

4. Nadzor nad obratovanjem distribucijskega sistema

19. člen
(obveznost nadzora distribucijskega sistema s strani 

distributerja toplote)
(1) Distributer toplote mora zagotavljati nadzor nad delo-

vanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, redno pre-
gledovati varovalne pasove in skrbeti za uravnotežene obra-
tovalne razmere.

(2) Nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucij-
skega sistema se izvaja z vizualnim nadzorom in s pomočjo 
procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske 
opreme. Potrebno je zagotoviti:

– nadzor nad prevzemom toplote v distribucijski sistem;
– distribucijo toplote ter vodenje distribucijskega sistema;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

sistema, napovedovanje odjema toplote in alociranje prevzetih 
količin toplote;

– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucij-
skem sistemu;

– nadzor nad predajo toplote odjemalcem na odjemnih 
mestih;

– ugotavljanje in javljanje motenj na distribucijskem siste-
mu in neuravnoteženih obratovalnih razmer;

– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v 
distribucijskem omrežju.

(3) Izvajanje nadzora nad delovanjem in obratovanjem di-
stribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno 
z internimi operativnimi tehnološkimi navodili.

20. člen
(služba stalne pripravljenosti)

Varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje distribucijske-
ga sistema distributer toplote zagotavlja s službo stalne pripra-
vljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucij-
skega sistema in je sposobna izvesti nujne ukrepe za odpravo 
oziroma omilitev poškodb oziroma motenj na distribucijskem 
sistemu in organizacijo potrebnih popravil za vzpostavitev urav-
noteženega delovanja v najkrajšem možnem času.

21. člen
(nadzor nad priključkom in toplotno postajo)

(1) Distributer toplote ima pravico in dolžnost izvajanja 
nadzora nad delovanjem priključka in toplotne postaje zaradi 
zagotavljanja varnega, zanesljivega in učinkovitega obratova-
nja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor vključuje 
kontrolo stanja priključka, glavnih zapornih elementov toplotne 
postaje ter kontrolo vstopnih in izstopnih parametrov na odje-
mnem mestu.

(2) Distributer toplote ima za zagotavljanje kontrole de-
lovanja toplotnih postaj in napovedovanje obratovalnih para-
metrov distribucijskega sistema na vseh toplotnih postajah 
vzpostavljen sistem daljinskega nadzora delovanja toplotnih 
postaj. Izjema so kompaktne stenske toplotne postaje toplotnih 
moči do 20 kW, ki so po predhodnem dogovoru z distributerjem 
toplote izjemoma lahko dobavljene brez opreme za daljinski 
nadzor delovanja.

5. Zagotavljanje zanesljive oskrbe

22. člen
(zagotavljanje zanesljive oskrbe)

Distributer toplote je dolžan zagotavljati zanesljivo oskrbo 
s toploto in dela na distribucijskem sistemu ter prekinitve dis-
tribucije toplote izvajati v skladu z določbami zakona, ki ureja 
energetiko, in tega akta.

6. Vzdrževanje distribucijskega sistema

23. člen
(obveznost distributerja za vzdrževanje  

distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote vzdržuje distribucijski sistem, ki je 

v njegovem upravljanju tako, da posebno skrbnost namenja 
varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja distribucijskega 
sistema tako, da izvaja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo 
tekoča in investicijska vzdrževalna dela ter izredna oziroma 
nepredvidena vzdrževalna dela.

(2) Distributer toplote pripravi letni načrt rednih vzdrže-
valnih del.

(3) Distributer toplote je dolžan redno vzdrževati objekte 
in naprave distribucijskega sistema, ki so v njegovem upra-
vljanju tako, da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in 
obratovalna usposobljenost in varnost delovanja v času dobe 
koristnosti distribucijskega sistema (redno tekoče vzdrževanje). 
Načrt rednih tekočih vzdrževalnih del zajema popravila na 
osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo povečanja življenjske dobe, 
vrednosti ali zmogljivosti osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo 
zmogljivosti v predvideni dobi koristnosti.

(4) Distributer toplote je dolžan izvesti posodobitve dis-
tribucijskega sistema, ki je v njegovem upravljanju, s tem, da 
ga občasno obnovi, zamenja iztrošene sestavne dele in/ali 
spremeni njegovo konstrukcijo in s tem podaljša dobo obra-
tovanja in/ali izboljša značilnosti obratovanja distribucijskega 
sistema (redno investicijsko vzdrževanje). Redna investicijska 
vzdrževalna dela zajemajo zamenjavo ali preureditve oziroma 
obnovo obstoječih osnovnih sredstev, ki pomenijo povečano 
zmogljivost ali podaljšanje predvidene dobe koristnosti distri-
bucijskega sistema.
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24. člen
(pravice in obveznosti pri rednih vzdrževalnih delih  

na distribucijskem sistemu)
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo 

toplote zaradi predvidenih rednih del, vzdrževanj, pregledov, 
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrol meritev ter razširitve dis-
tribucijskega sistema.

(2) Redna vzdrževalna dela je distributer toplote dolžan 
opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati 
čas, ki čim manj prizadene odjemalce.

(3) Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplote, 
ki je posledica izvedbe rednih vzdrževalnih del, distributer to-
plote ni odškodninsko odgovoren. Redna vzdrževalna dela se 
ne smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo toplote.

25. člen
(pravice in obveznosti pri izrednih nepredvidenih delih  

na distribucijskem sistemu)
(1) V primeru motenj ali okvar na distribucijskem siste-

mu, vključno s priključkom do glavnih zapornih elementov, ki 
nastanejo kot posledica višje sile, delovanja tretje osebe ali 
odjemalca, mora distributer toplote v najkrajšem možnem času 
izvesti izredna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega 
ter zanesljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma 
organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega 
delovanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko distributer 
toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čim-
prejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih 
upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo 
toplote.

(3) Zaradi izrednih nepredvidenih del z namenom zago-
tovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega 
sistema, distributer toplote odjemalcem toplote ne odgovarja 
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene 
distribucije toplote.

(4) Tretja oseba ali odjemalec, ki povzroči motnje ali 
okvare na distribucijskem sistemu, nosi vse stroške potrebnih 
izrednih nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo 
škodo.

26. člen
(dela na distribucijskem sistemu na zahtevo tretjih oseb)

(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distri-
bucijskem sistemu določena dela za potrebe tretjih oseb izven 
rokov, ki so določenih v izdanem soglasju, izvede ta dela na 
stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zah-
tevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja 
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.

(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe 
po tem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi priza-
detimi odjemalci.

(3) V kolikor so posledice del, zaradi potreb tretjih oseb, 
motnje v delovanju dela ali celotnega distribucijskega sistema, 
nosi stroške odprave motenj in morebitno škodo odjemalcev, 
naročnik teh del. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti 
tudi tretji osebi, če ta oseba dokaže, da ima za izvedbo teh del 
izbranega usposobljenega izvajalca. Dela se morajo izvajati 
v skladu z operativno tehničnimi navodili distributerja toplote.

27. člen
(objavljanje informacij o vzdrževalnih delih)

(1) Distributer toplote je dolžan o predvideni prekinitvi 
distribucije toplote zaradi rednih vzdrževalnih del v pisni obliki 
ali na drug oseben način pravočasno obvestiti odjemalce, v 
primeru večjega števila odjemalcev in v primeru, da osebno 
obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega 
obveščanja in na spletni strani distributerja toplote vsaj 48 ur 
pred prekinitvijo.

(2) Distributer toplote je dolžan o nepredvideni prekinitvi 
distribucije toplote v najkrajšem možnem času obvestiti priza-
dete odjemalce na spletni strani distributerja toplote, v primeru 
večjih motenj v distribucijskem sistemu pa tudi v sredstvih jav-
nega obveščanja. Če ima stavba upravnika, distributer toplote 
obvesti tudi upravnika stavbe.

(3) Obvestilo iz prvega in prejšnjega odstavka mora vse-
bovati:

– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem bo 
prekinjena distribucija toplote,

– obdobje prekinitve distribucije toplote,
– seznam stavb, katerim bo prekinjena distribucija toplote.
(4) V primeru skupnih odjemnih mest se štejejo odje-

malci za obveščene, če je bilo obvestilo objavljeno na skupni 
oglasni deski stavbe z več posameznimi deli ali posredovano 
upravniku, lastniku skupnega odjemnega mesta ali skupnemu 
pooblaščencu oziroma predstavniku odjemalcev.

(5) Distributer toplote za informacije o vzdrževalnih delih 
zagotavlja tudi 24 urno dežurno službo, dosegljivo na telefonski 
številki distributerja toplote.

28. člen
(obveznost odjemalca za vzdrževanje njegovih  

toplotnih naprav)
(1) Odjemalec je poleg obveznosti iz 10. in 13. člena tega 

akta dolžan vzdrževati toplotne naprave, ki so v njegovi lasti 
oziroma uporabi.

(2) Odjemalec mora s skrbnostjo dobrega gospodarja 
skrbeti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, upora-
bljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih 
napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki 
na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih na-
prav ne presega vrednosti določenih v projektni dokumentaciji 
toplotne postaje in internih toplotnih naprav.

(3) Vzdrževalna dela v toplotni postaji sme izvajati samo 
izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s 
strani distributerja toplote.

(4) Vzdrževalna dela na priključku sme izvajati samo 
izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s 
strani distributerja toplote in samo v vednosti in pod nadzorom 
pooblaščene osebe distributerja toplote.

(5) Vsak lastnik je zavezan spoštovati določbe tega člena 
tudi v času uporabe odjemnega mesta s strani tretje osebe in 
nadzorovati njeno izpolnjevanje teh obveznosti.

29. člen
(razdelitev stroškov obratovanja in vzdrževanja toplotnih 

naprav odjemalca)
(1) Če distributer toplote ugotovi, da delovanje toplotnih 

naprav odjemalca ni varno, zanesljivo, ali učinkovito, pozove 
odjemalca, da na svoje stroške izvede potrebne ukrepe na 
priključku, toplotni postaji ali na internih toplotnih napravah. Če 
odjemalec v roku, ki ga določi distributer toplote, ukrepov ne 
izvede in lahko tako obratovanje povzroča splošno nevarnost, 
nevarnost za življenje in premoženje, ali škodo distributerju 
toplote, lahko distributer toplote odjemalca odklopi do izvedbe 
ukrepov.

(2) Če se ukrep iz prejšnjega odstavka nanaša na po-
pravilo poškodbe za odpravo puščanja priključka, ga lahko 
kot nujno vzdrževalno delo izvede distributer toplote na 
stroške odjemalca. V tem primeru distributer toplote zaradi 
preprečitve iztekanja ogrevnega medija iz distribucijskega 
sistema in s tem preprečitve povzročanja nadaljnje škode ter 
poslabšanja pogojev bivanja za odjemalca oziroma prepre-
čitve ogrožanja življenja, zdravja ali premoženja, pristopi k 
popravilu priključka nemudoma, popravilo pa se obravnava 
kot nujno naročilo v skladu z določbami zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, ki določa pogoje za poslovodstvo brez 
naročila in na tej podlagi izda račun odjemalcu za popravilo 
priključka.
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7. Obratovanje distribucijskega sistema v primeru 
motenj, ogroženosti distribucijskega sistema in višje sile

30. člen
(motnje na distribucijskem sistemu)

(1) Motnja na distribucijskem sistemu je vsak nenačrto-
vani dogodek ali okoliščina (višja sila), zaradi katere je moteno 
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega sistema 
ali njegovega dela in prekinjena ali motena distribucija toplote.

(2) Motnje nastopijo tudi v primerih izpadov proizvodnih 
virov v takšnem obsegu, da ni mogoče zagotoviti nemotene 
distribucije toplote v predvidenem obsegu.

(3) V primeru motenj distribucijskega sistema ima distribu-
ter toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične 
ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemo-
teno distribucijo toplote.

31. člen
(višja sila)

(1) Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okolišči-
no, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče 
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer 
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi in druge naravne 
nesreče, ukrepi državnih organov, ukrepi dobaviteljev ali ope-
raterjev prenosnega ali distribucijskega sistema zemeljskega 
plina, ukrepi in izpadi proizvajalcev toplote, izpadi električnega 
omrežja na območju proizvodnega vira ali črpališča, posegi 
odjemalca ali drugih izvajalcev del na območju distribucijskega 
sistema.

(2) Če distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni 
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas 
njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do odjemalcev.

(3) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti pre-
prečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, 
se morata distributer toplote in odjemalec pisno dogovoriti o 
nadaljnjem izvrševanju pogodbe o dobavi toplote.

(4) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplote 
zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko 
odgovoren.

32. člen
(obveščanje v primeru motenj na distribucijskem sistemu  

ali višje sile)
Za obveščanje odjemalcev se uporabljajo določbe o ob-

veščanju v primeru izrednih vzdrževalnih del iz 27. člena tega 
akta.

IV. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA PRIKLJUČITEV  
NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

1. Priključitve na distribucijski sistem

33. člen
(postopek priključitve na distribucijski sistem)

(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distri-
bucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na 
obstoječ distribucijski sistem, morajo izpolnjevati predpisane 
tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje varne-
ga, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega 
sistema. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati 
projektna rešitev in katera je osnova za pridobitev mnenja ali 
soglasja s strani distributerja toplote, poda na zahtevo investi-
torja distributer toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distri-
bucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na 
obstoječ distribucijski sistem, morajo biti zgrajeni po enakih ali 
primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega siste-
ma, na katerega se priključujejo.

(3) Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sis-
tem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom 
distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribu-
cijski sistem nosi imetnik mnenja ali soglasja za priključitev 
(investitor ali lastnik odjemnega mesta).

(4) Polnitev distribucijskega sistema in primarnega dela 
toplotnih postaj z ogrevnim medijem lahko izvede le distributer 
toplote. Polnitev sekundarnega dela toplotnih postaj kakor tudi 
sekundarnega ogrevalnega sistema odjemalca se lahko izvede 
s strani distributerja toplote izključno na podlagi pisnega zah-
tevka lastnika oziroma predstavnika etažnih lastnikov ob upo-
števanju kemično fizikalnih lastnosti omrežne vode primarnega 
distribucijskega sistema (pH=9,5–10). Stroške prve polnitve in 
ostale z izvedbo prve priključitve povezane stroške prilagoditve 
obratovanja distribucijskega sistema krije distributer toplote.

(5) Stroške naslednjih polnitev in prilagoditev obratovanja 
distribucijskega sistema, ki nastanejo zaradi dejanj imetnika 
mnenja ali soglasja krije imetnik mnenja ali soglasja za priklju-
čitev sam.

34. člen
(listine, ki jih je potrebno predložiti pred polnitvijo)

(1) Imetnik mnenja ali soglasja za priključitev mora pred 
polnitvijo vsakega novega ali spremenjenega distribucijskega 
voda, priključka ali toplotne postaje distributerju toplote predlo-
žiti naslednje dokumente:

– dokazila o usposobljenosti izvajalca, ki je izvedel distri-
bucijski vod, priključek ali toplotno postajo;

– izjavo, da so naprave zgrajene v skladu s projektno 
dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi 
zahtevami distributerja toplote, mnenjem h gradnji ali soglasjem 
k priključitvi na distribucijski sistem.

(2) Imetnik mnenja ali soglasja za priključitev mora po pri-
dobitvi uporabnega dovoljenja za distribucijski vod, priključek in 
toplotno postajo, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, 
uporabno dovoljenje predložiti distributerju toplote.

(3) Z ogrevnim medijem napolnjeni in obratovalno uspo-
sobljeni distribucijski vod, priključek in toplotna postaja imetniku 
mnenja ali soglasja za priključitev, ne dovoljujejo tudi odjema 
toplote. Odjem je dovoljen šele po sklenitvi pogodbe o dobavi 
toplote.

35. člen
(nadzor nad uporabo ogrevnega medija)

Ogrevnega medija iz distribucijskega sistema ni dovoljeno 
uporabljati za polnjenje internih toplotnih naprav ali v druge na-
mene brez predhodnega dovoljenja distributerja toplote. Vsaka 
uporaba ogrevnega medija mora potekati pod nadzorom dis-
tributerja toplote.

36. člen
(priključitev na distribucijski sistem)

(1) Fizična priključitev novega distribucijskega voda ali 
priključka na obstoječ distribucijski sistem je praviloma mo-
žna le izven ogrevalne sezone, praviloma med 15. majem in 
15. septembrom.

(2) Izjemoma je možna priključitev tudi med ogrevalno se-
zono, če so izpolnjeni pogoji, kar predhodno preveri distributer 
toplote glede na vpliv predvidenih del na zanesljivost delovanja 
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce. Vse stroške, 
ki nastanejo zaradi nove priključitve v času med ogrevalno se-
zono (zaustavitev obratovanja vročevodnega omrežja, izguba 
vode, prekinitev dobave toplote obstoječim odjemalcem, more-
bitni povišani stroški proizvodnje toplote zaradi vklopa drugih, v 
času priključevanja neplaniranih proizvodnih virov in ki temeljijo 
na veljavnem ceniku storitev distributerja toplote in metodologiji 
izračuna povišanih obratovalnih stroškov zaradi priključitve od-
jemalca na distribucijski sistem v ogrevalni sezoni), nosi imetnik 
mnenja ali soglasja za priključitev.
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2. Pogoji in postopek izdajanja soglasij za priključitev

37. člen
(pogoji za priključitev)

(1) Priključitev toplotnih naprav na distribucijski sistem je 
potrebno izvesti skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, 
o graditvi objektov, energetiki, določili v tem aktu in drugimi 
veljavnimi predpisi.

(2) Soglasja, pogoji, mnenja so pisni dokumenti, ki jih 
izdaja distributer toplote skladno s predpisi in pravili stroke za 
priključitev odjemalčevih naprav na distribucijski sistem ali na 
spremembe že priključenih odjemalčevih naprav.

(3) Roki, v katerem mora distributer toplote odločiti o izdaji 
ali zavrnitvi soglasja so določeni v posameznem predpisu, ki 
določa vrsto dokumenta, ki ga mora izdati distributer toplote.

38. člen
(projektni pogoji in mnenje v postopku za pridobitev 

gradbenega dovoljenja)
(1) Distributer toplote izda mnenje za pridobitev gradbe-

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

(2) Pred začetkom izdelave projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje distribu-
terja toplote. Pisni vlogi za izdajo projektnih pogojev je potrebno 
priložiti projektno dokumentacijo v fazi idejne zasnove. Idejna za-
snova mora biti izdelana skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi 
o projektni in tehnični dokumentaciji in mora minimalno vsebovati 
predvideno toplotno moč stavbe za posamezne vrste oskrbe s 
toploto (ogrevanje, klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, 
tehnologija, itd.) oziroma stavbo kot celoto in predvideno lokacijo 
toplotne postaje. S projektnimi pogoji se na podlagi podatkov iz 
idejne zasnove stavbe potrdi mesto priključitve na distribucijski 
sistem in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Pisni vlogi za izdajo mnenja v postopku za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti PGD projektno do-
kumentacijo stavbe (minimalno vodilno mapo in projekt strojnih 
instalacij ogrevanja in priključnega voda), ki mora biti izdelana 
skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi o projektni in tehnični 
dokumentaciji in mora vsebovati potek priključka od priključ-
nega mesta na distribucijskem vodu do stavbe z vrisanimi 
komunalnimi vodi, dimenzijo priključka, potrebno toplotno moč 
stavbe za različne vrste oskrbe s toploto (ogrevanje, klimatiza-
cija, topla sanitarna voda, hlajenje, tehnologija, itd.) in shemo 
ter lokacijo toplotne postaje.

(4) Izdano mnenje v postopku za pridobitev gradbenega 
dovoljenja velja dve leti od datuma izdaje.

(5) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo priloženo 
vlogi za izdajo projektnih pogojev ali mnenja v postopku za 
pridobitev gradbenega dovoljenja hrani distributer toplote.

39. člen
(informacija o priključitvi na distribucijski sistem)

(1) Za priključitev obstoječih stavb in posameznih delov 
stavb, za katere po predpisih o graditvi objektov ni potrebno 
pridobiti gradbenega dovoljenja, projektant oziroma investitor 
gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijski 
sistem. V pisni vlogi za pridobitev informacije je potrebno na-
vesti situacijo stavbe s predvideno lokacijo toplotne postaje, 
opis namena uporabe toplote in podatke o potrebah po toploti.

(2) Ne glede na obveznost pridobitve gradbenega do-
voljenja je potrebno spoštovati predpise o obvezni oziroma 
prednostni rabi načina energetske oskrbe.

40. člen
(soglasje za priključitev)

(1) Pred pričetkom gradnje toplotnih naprav, ki se jih pri-
ključuje na distribucijski sistem, mora investitor gradnje pridobiti 
soglasje za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.

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

(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja;
– projekt za izvedbo distribucijskega voda, priključka, 

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

bucijskega voda in priključka ter roki fizične priključitve teh na 
obstoječ distribucijski sistem.

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za 
katere po predpisih o graditvi objektov ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega od-
stavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo 
o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov 
in solastnikov ali pisno izjavo s katero investitor del izjavlja, da 
je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in 
obstoječih toplotnih naprav (priključek, toplotna postaja, interne 
toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala 
oziroma jih prizadela.

(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za gradnjo dis-
tribucijskega voda in priključka potrebno poleg izjave iz prej-
šnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju 
lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek 
potekal.

(6) Poleg naštetih dokumentov, lahko distributer toplote 
zahteva še druge dokumente, ki dokazujejo skladnost predvi-
denih materialov in izvedbe vročevodnega priključka ter ele-
mentov toplotne postaje z izdanimi projektnimi pogoji, soglasji 
in projektnimi nalogami.

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

41. člen
(obvezne vsebine soglasja za priključitev)

Soglasje vsebuje naslednje obvezne sestavine:
a) naslov stavbe, za katero se izvaja priključitev (ulica, 

hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela 
stavbe);

b) navedba investitorja in lastnika stavbe:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, kraj;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, zastopnik 

družbe;
c) navedbo načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi 

za soglasje in na osnovi katerih je izdano soglasje;
d) tehnične značilnosti distribucijskega voda ali priključka;
e) priključno moč toplotne postaje;
f) namen uporabe toplote;
g) pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem 

možna, če bo investitor izvedel priključitev v skladu s tem ak-
tom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote in predloženimi 
projekti za izvedbo;

h) navedba, da soglasje preneha veljati:
– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribu-

cijski sistem na osnovi načrtov, ki so sestavni del te odločbe, 
v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja 
toplote;

– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucij-
ski sistem v roku 24 mesecev od njegove dokončnosti;

i) pravni pouk.

42. člen
(veljavnost soglasja)

(1) Dokončno soglasje velja 24 mesecev.
(2) V času iz prejšnjega odstavka mora imetnik soglasja 

za priključitev objekta izpolniti vse pogoje, predpisane v soglas-
ju za priključitev, in distributerju toplote naročiti distribucijski 
nadzor nad gradnjo ter skleniti z distributerjem pogodbo o 
priključitvi in pogodbo o dobavi toplote.
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(3) Veljavnost soglasja za priključitev lahko distributer 
toplote na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša 
največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.

(4) Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za 
priključitev podati 30 dni pred iztekom veljavnosti soglasja za 
priključitev. V primeru zamud na strani distributerja toplote se 
šteje, da je soglasje podaljšano, kar je distributer toplote dol-
žan sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še ni izvedel 
priključitve na sistem.

43. člen
(postopek odločanja o soglasju za priključitev)

(1) Na osnovi podane vloge in priložene dokumentacije 
distributer toplote odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za pri-
ključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, če 
investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje 
pogoje za izdajo soglasja:

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

– če so projekti za izvedbo distribucijskega voda, pri-
ključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav izdelani v 
skladu s predpisi, tem aktom in tehničnimi zahtevami distribu-
terja toplote;

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

– če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za distribu-
cijski vod in priključek predložil dokazilo o lastništvu oziroma so-
glasju lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in pri-
ključek potekal, v primerih, ko gradbeno dovoljenje ni potrebno.

(2) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča 
distributer toplote z odločbo v upravnem postopku najkasneje v 
roku, ki ga določa zakon, ki ureja upravni postopek, od vložitve 
popolne vloge za izdajo soglasja.

(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja 
za priključitev odloča župan.

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

44. člen
(zavrnitev soglasja za priključitev)

(1) Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve:
– če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih 

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

s toploto ali
– če bi priključitev distributerju toplote povzročila nastanek 

nesorazmernih stroškov, ki jih investitor ali lastnik stavbe ni 
pripravljen kriti.

(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priklju-
čitve, distributer toplote zavrne soglasje za priključitev.

3. Sprememba osnovnih parametrov in pogoji  
za prenos soglasja

45. člen
(pridobitev novega soglasja zaradi spremembe  

osnovnih parametrov)
(1) Sprememba osnovnih parametrov pomeni spremem-

bo tehničnih značilnosti distribucijskega voda ali priključka, 
spremembo nazivnih moči internih toplotnih naprav in spre-
membo namena uporabe toplote.

(2) V primeru sprememb osnovnih parametrov mora la-
stnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede 
na to, ali se je sprememba osnovnih parametrov zgodila po 
sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na 
distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za novo soglasje za 
priključitev po postopku iz 40. in 43. člena tega akta.

(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov se izda 
tako, da se izda novo soglasje za priključitev.

46. člen
(pogoji za prenos soglasja pred priključitvijo)

(1) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha 
(pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja 
iz razloga spremembe investitorja ali odsvojitev nepremičnine v 
času med izdajo soglasja in pred priključitvijo, se lahko mnenje 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasje za priključitev 
preneseta na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba.

(2) Novi lastnik nepremičnine mora najkasneje v 15 dneh 
po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali 
spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvestiti di-
stributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za 
priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.

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

47. člen
(sprememba lastnika priključka)

(1) Če po sklenitvi pogodbe o priključitvi pride na podla-
gi univerzalnega, singularnega pravnega nasledstva ali zaradi 
statusnih sprememb lastnika priključka do spremembe lastnika 
priključka, mora novi lastnik nepremičnine najkasneje v 15 dneh 
po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o spremembi 
obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila.

(2) Vsakokratni lastnik stavbe stopi na mesto pravnega 
prednika kot pravni naslednik v pogodbo o priključitvi in že skle-
njeno pogodbo o dobavi toplote, razen če se glede pogodbe o 
dobavi distributer in odjemalec ne dogovorita drugače.

(3) Lastnik priključka lahko lastninsko pravico za priključek 
prenese na drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese 
lastninsko pravico na nepremičnini, na kateri je priključek.

(4) Če lastnik priključka prenese na drugo osebo lastnin-
sko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek, 
se priključek deloma ali v celoti prenese na drugo osebo le, 
če se tako dogovorita v pogodbi o prenosu lastninske pravice 
lastnik in novi lastnik priključka.

48. člen
(neuporaba priključka)

(1) Če odjemalec ne uporablja priključka deset let brez 
vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne namerava 
več ohranjati možnost odjema toplote. Distributer toplote lahko 
v tem primeru fizično prekine povezavo med priključkom in 
distribucijskim vodom.

(2) Distributer toplote v primerih nameravane fizične preki-
nitve iz prejšnjega odstavka, če je priključek v lasti odjemalca, 
le tega obvesti o nameravani fizični prekinitvi iz razlogov do-
trajanosti, splošne nevarnosti, nevarnosti za življenje in pre-
moženje, ali škodo distributerju toplote, pri čemer ga seznami 
z možnostjo in stroški obnove, potrebne za ohranitev funkcio-
nalnega stanja priključka in možnosti nadaljnje uporabe.

49. člen
(odstranitev stavbe ali priključka)

(1) Če želi lastnik stavbo, v katero je napeljan priključek, 
ali priključek odstraniti, mora pred začetkom odstranitve prido-
biti od distributerja toplote soglasje.

(2) Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranje-
valnih del, v katerem se prikaže način odstranitve priključka, ki 
bo zaradi odstranitvenih del prizadet.

(3) Soglasje, ki ga izda distributer toplote, vključuje pogo-
je, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju.

4. Stroški priključitve

50. člen
(nesorazmerni stroški priključitve)

(1) V primeru iz tretje alineje prvega odstavka 44. člena 
tega akta ima lastnik stavbe ali investitor gradnje pravico do 
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priključitve, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerne stroške 
priključitve na obstoječ distribucijski sistem. Medsebojne pravi-
ce in obveznosti v zvezi s tem uredita odjemalec in distributer 
toplote v pogodbi o priključitvi.

(2) Distributer toplote oceni ekonomsko upravičenost pri-
ključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z uporabo me-
tode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer se upoštevajo 
parametri iz akta agencije, ki ureja metodologijo za oblikovanje 
cene toplote za daljinsko ogrevanje. Pri izračunu ekonomske 
upravičenosti investicije v ojačitev obstoječega sistema se 
upošteva referenčna ekonomska doba uporabe 20 let.

(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve distri-
buter toplote oziroma lastnik distribucijskega sistema upošteva:

– stroške za izvedbo potrebne investicije v ojačitev obsto-
ječega sistema (vrednost investicije);

– predvidene prihranke ali dodatne stroške distributerja 
toplote, ki nastanejo zaradi spremenjene višine vzdrževalnih in 
obratovalnih stroškov kot posledica izvedenih ojačitev sistema;

– strošek iz naslova donosa na finančna sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo investicije;

– predvidene dodatne prihodke distributerja toplote, glede 
na predviden obseg uporabe priključka s strani odjemalcev.

(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima distributer 
toplote zaradi zahtevane priključitve iz prve, druge in tretje 
alineje prejšnjega odstavka.

(5) Stroški za izvedbo potrebne investicije so stroški projek-
tiranja, stroški pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih stvar-
nih pravic, stroški gradnje objektov in naprav in vsi drugi stroški, 
ki jih distributer toplote ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne 
priključitve. Za izračun stroškov se upoštevajo trenutne cene na 
trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih objektov.

(6) Predvideni dodatni stroški distributerja toplote so vsi 
stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim vzdrževa-
njem, ki jih bo imel distributer toplote, glede na izkustvena 
merila s podobno energetsko infrastrukturo, v zvezi z investicijo 
iz prejšnjega odstavka v referenčni ekonomski dobi uporabe.

(7) Strošek iz naslova donosa na sredstva za namene 
določitve nesorazmernih stroškov priključitve se določi kot pov-
prečna vrednost obrestne mere zadnjih petih izdanih državnih 
obveznic Republike Slovenije.

(8) Pri izračunu amortizacijskih dob se za posamezne 
dele distribucijskega voda upoštevajo amortizacijske dobe in 
stopnje, ki jih je distributer toplote upošteval pri pripravi zadnjih 
revidiranih letnih računovodskih izkazov skladno s slovenskimi 
ali mednarodnimi računovodskimi standardi in ki ne presegajo 
davčno priznanih stopenj.

(9) Predvideni dodatni prihodki distributerja toplote so vsi 
prihodki, ki jih bo imel distributer toplote zaradi nove priključitve, 
upoštevaje s strani odjemalca napovedan odjem toplote.

(10) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri 
analizi ekonomske upravičenosti, ugotavlja distributer toplote 
na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je s strani odjemalca 
prejel popolno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.

(11) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni 
dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključi-
tve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi 
distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).

(12) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za 
pokritje vseh stroškov priključitve, ima odjemalec pravico do 
priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s 
predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerne stroške).

(13) Distributer toplote določi nesorazmerne stroške kot 
znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi upo-
rabe distribucijskega voda v celoti upoštevana takšna pričako-
vana interna stopnja donosnosti investicije kot znaša stopnja 
donosa na sredstva iz sedmega odstavka.

(14) Distributer toplote ni dolžan začeti z investicijo, dokler 
odjemalec ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se odjema-
lec zaveže, da bo v referenčni ekonomski dobi uporabljal distri-
bucijski vod v napovedanem obsegu odjema toplote, ki izhaja 
iz soglasja za priključitev, in dokler ne plača nesorazmernih 
stroškov, kot je opredeljeno v pogodbi o priključitvi.

(15) Posledice neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe 
o priključitvi, predvsem če odjemalec ne odjema toplote v 
napovedanem obsegu, in vračilo dela nesorazmernih stroškov 
zaradi priključitve novih odjemalcev na isti distribucijski vod, 
distributer toplote opredeli v pogodbi o priključitvi.

5. Pogodba o priključitvi

51. člen
(vsebina pogodbe o priključitvi)

Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključi-
tvijo na distribucijski sistem skleneta investitor oziroma lastnik 
stavbe, ki je imetnik soglasja za priključitev in distributer toplote 
pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmer-
ja v zvezi s priključitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom 
nesorazmernih stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in 
nadzorom nad gradnjo priključka, premoženjskimi vprašanji v 
zvezi s priključkom in njegovim vzdrževanjem ter druga med-
sebojna razmerja, ki se nanašajo na priključitev na distribucijski 
sistem. Pogodba o priključitvi je pogoj za sklenitev pogodbe o 
dobavi toplote ali njen del.

6. Izgradnja priključka in toplotne postaje

52. člen
(obvezen nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje)

(1) Priključek in toplotna postaja morata biti zgrajena v 
skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplo-
te, graditelj pa mora distributerja toplote pred gradnjo obvezno 
pozvati k izvajanju nadzora nad njegovo izgradnjo.

(2) Distributer toplote mora biti prisoten pri vseh delih, ki 
jih investitor ali tretja oseba izvaja na priključku.

(3) Investitor ali tretja oseba so dolžni obveščati distribu-
terja toplote o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškod-
bah na priključku in toplotni postaji.

(4) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna 
dela na priključku in toplotni postaji bremenijo lastnika priključ-
ka oziroma toplotne postaje.

(5) Nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje 
obvezno izvaja distributer toplote, kar se uredi z naročilom 
nadzora distributerja nad izvajanjem del po ponudbi distribu-
terja toplote, pogodbo o distribucijskem nadzoru ali s pogodbo 
o priključitvi.

(6) Distributer toplote s priključitvijo naprav lastnika stavbe 
ali investitorja na distribucijski sistem ne prevzema odgovorno-
sti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in 
ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav 
je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključka in toplotne 
postaje.

53. člen
(določitev tehničnih značilnosti priključka)

Vrsto, število, lego in dimenzijo priključkov določi distri-
buter toplote v postopku izdaje mnenj ali soglasij, glede na 
potrebe stavbe, določbe tega akta in upoštevaje ekonomičnost 
načina priključitve.

54. člen
(obveznost odjemalca za dopustitev vgradnje tehnološko 

sodobnih merilnih naprav)
Odjemalec je dolžan omogočiti distributerju toplote vgra-

dnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav in na-
prav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega 
sistema v prostoru, kjer se nahaja toplotna postaja.

55. člen
(priključitev novega odjemalca na obstoječ priključek)
(1) Lastnik priključka mora v zameno za primerno nado-

mestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni odjemalec, 
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dovoliti in omogočiti priključitev priključka novega potencial-
nega odjemalca na svoj priključek, če ta priključek dovoljuje 
dodatne obremenitve.

(2) Za primerno nadomestilo se šteje nadomestilo v višini 
sorazmernega dela stroškov gradnje priključka glede na število 
njegovih odjemalcev ali zmogljivosti. Višino nadomestila lahko 
predlaga distributer toplote.

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

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

7. Postopek odklopov

56. člen
(postopek začasnega odklopa)

(1) Distributer sme začasno odklopiti odjemalca zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– razširitev omrežja.
(2) Za predviden odklop mora distributer toplote izbrati 

čas, ki čim manj prizadene odjemalce.
(3) Distributer toplote je dolžan o začasnem odklopu 

obvestiti odjemalce toplote v skladu s 27. členom tega akta, v 
delu, ki ureja obveščanje.

57. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)

(1) Distributer odklopi odjemalca po predhodnem obve-
stilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje 
obveznosti, in sicer če:

– na opomin distributerja toplote ne poravna pogodbenih 
obveznosti;

– moti dobavo toplote drugim odjemalcem;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, toplotne 
postaje, glavnih zapornih elementov, merilnih naprav ali inter-
nih toplotnih naprav v okviru pristojnosti distributerja toplote 
po tem aktu, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo 
motnje;

– brez soglasja distributerja toplote priključi na distribucij-
ski sistem svoje toplotne naprave, ali če omogoči prek svojih to-
plotnih naprav priključitev toplotnih naprav drugih odjemalcev;

– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema toplote 
na s pogodbo o dobavi toplote dogovorjeno vrednost oziroma 
količino v zahtevanem roku;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih;

– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave, ali 
napeljave.

(2) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečate-
njem glavnih zapornih elementov na priključku oziroma toplotni 
postaji, pri čemer po potrebi vzpostavi kontroliran minimalni ob-
tok ogrevnega medija preko kratke vezi z namenom preprečitve 
nastanka škode na distribucijskem sistemu. Če je ugotovljena 
zloraba odklopa, lahko distributer toplote fizično prekine priklju-
ček na priključnem mestu na distribucijskem vodu.

(3) Stroške odklopa in ponovnega priklopa, ki so določeni 
v ceniku distributerja toplote, nosi odjemalec.

(4) Odklop posameznega dela stavbe na skupnem odje-
mnem mestu ni mogoč.

58. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)

(1) Distributer toplote odklopi odjemalca brez predhodne-
ga obvestila, če odjemalec:

– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ogroža življenje 
ali zdravje ljudi, ali ogroža premoženje;

– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov 
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega sistema, s 
čimer ogroža življenje ali zdravje ljudi, ali ogroža premoženje 
ali delovanje distribucijskega sistema;

– nepooblaščeno odjema toploto z uničenjem pečatov ali 
s poškodovanjem merilne naprave, s čimer ogroža življenje ali 
zdravje ljudi, ali ogroža premoženje ali delovanje distribucij-
skega sistema;

– nepooblaščeno priključi svoje toplotne naprave na di-
stribucijski sistem z uničenjem pečatov ali s poškodovanjem 
glavnih zapornih elementov, s čimer ogroža življenje ali zdrav-
je ljudi, ali ogroža premoženje ali delovanje distribucijskega 
sistema.

(2) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečate-
njem glavnih zapornih elementov na način iz prejšnjega člena.

(3) Ponovna priključitev po izvedenem odklopu se začne 
potem, ko so odpravljeni razlogi za odklop, in ko odjemalec di-
stributerju toplote poravna nastale stroške v zvezi z odklopom.

(4) Stroške odklopa in ponovnega priklopa, ki so določeni 
v ceniku distributerja toplote, nosi odjemalec.

(5) Odklop posameznega dela stavbe na skupnem odje-
mnem mestu ni mogoč.

59. člen
(odklop na zahtevo odjemalca)

(1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev, lahko 
zahteva od distributerja toplote odpoved pogodbe o dobavi 
toplote in odklop od distribucijskega sistema, razen v primeru 
iz četrtega odstavka 63. člena tega akta.

(2) Distributer toplote izvede odklop na način iz drugega 
odstavka prejšnjega člena.

(3) Pravica odjemalca do odklopa po tem členu ne posega 
v obveznosti odjemalca iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo 
na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe 
priključka.

(4) V primeru ponovne priključitve na sistem v roku, ki 
je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote 
poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi 
toploto prejemal nepretrgoma.

(5) Distributer toplote lahko odjemalcu, ki je zahteval 
odklop, zavrne ponovno priključitev na distribucijski sistem 
ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler odjemalec ne 
poravna vseh obveznosti iz pogodbe o priključitvi ali pogodbe 
o dobavi toplote, ki izvirajo iz časa pred odklopom.

(6) Odjemalec mora za ponovno priključitev pridobiti novo 
soglasje za priključitev in skleniti novo pogodbo o priključitvi.

(7) Stroške odklopa in ponovnega priklopa, ki so določeni 
v ceniku distributerja toplote, nosi odjemalec.

(8) Odklop posameznega dela stavbe na skupnem odje-
mnem mestu ni mogoč.

8. Ponovna priključitev in povrnitev škode

60. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)

(1) Distributer toplote je dolžan odjemalca, ki je bil odklo-
pljen, na njegove stroške ponovno priključiti na distribucijski 
sistem, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za odklop 
in izpolnil pogoje iz tega akta.

(2) Distributer toplote, ki je odjemalca neutemeljeno od-
klopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa 
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave 
odjemalca omrežja na svoj distribucijski sistem.

(3) Distributer toplote ima poleg stroškov po ceniku dis-
tributerja toplote pravico tudi do povračila škode, ki je nastala 
zaradi ravnanj odjemalca, in zaradi katerih ga je odklopil po 
predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila, v 
skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti.
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(4) Odjemalec ima pravico do povračila škode zaradi neu-
temeljenega odklopa v skladu s splošnimi pravili odškodninske 
odgovornosti.

V. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE

1. Dobava toplote

61. člen
(pogodba o dobavi toplote)

(1) Pred pričetkom dobave toplote, mora biti z odjemal-
cem za namen dokazovanja sklenjena pisna pogodba o dobavi 
toplote ali pogodba o dobavi v elektronski obliki. Pogodba o 
dobavi toplote v skladu z vsebino izvajanja gospodarske javne 
službe zajema uporabo distribucijskega sistema in nakup toplo-
te, vključno z izvajanjem pregledov, vzdrževanja in menjavanja 
merilnih naprav po tem aktu in drugimi storitvami distributerja, 
ki jih odjemalec naroči oziroma povzroči s kršitvijo v pogodbi 
ali v tem in drugih aktih izvajanja javne službe predpisanih 
obveznosti (v nadaljnjem besedilu: dobava toplote). 

(2) Pogodba o dobavi toplote se, če s tem aktom ni dolo-
čeno drugače, sklene med distributerjem toplote in lastnikom 
stavbe ali posameznega dela stavbe in priključka na distribu-
cijski sistem oziroma investitorjem objekta, za katerega še ni 
urejeno lastništvo.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o dobavi 
toplote sklene tudi z uporabnikom odjemnega mesta, če ta 
oseba pridobi dovoljenje lastnika, da preko njegovega priključ-
ka odjema toploto. Podrobneje je razmerje med distributerjem 
toplote, lastnikom in uporabnikom odjemnega mesta urejeno v 
67. členu tega akta.

(4) Če pogodba o dobavi toplote z odjemalcem ni sklenje-
na v pisni ali elektronski obliki (na primer distributer toplote o 
spremembi ni bil obveščen, pogodba, izjava o vstopu v pogod-
bo o dobavi toplote, ali dodatek k pogodbi ni vrnjen podpisan), 
se na s toploto oskrbovanem odjemnem mestu:

– štejejo vsi objavljeni pogoji izvajanja javne službe (zlasti 
predmetni akt, na spletni strani distributerja toplote objavljeni 
ceniki in pojasnila distributerja toplote) kot zavezujoča ponudba 
distributerja toplote, ki vsebuje vse bistvene sestavine za skle-
nitev pogodbe o dobavi toplote;

– šteje uporaba oziroma lastništvo odjemnega mesta kot 
konkludenten sprejem ponudbe;

– pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odje-
malcem za sklenjeno z dnem dobave toplote oziroma z dnem 
uporabe ali lastništva odjemnega mesta oziroma stavbe in 
priključka (izjava volje o sklenitvi pogodbe o dobavi toplote 
podana s konkludentnimi dejanjem).

(5) Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje distribu-
terja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz 
kakršnegakoli razloga na strani odjemalca ali v primeru višje 
sile prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto, in če v 
tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina 
dobavljene toplote. V primeru prekinjene dobave je distributer 
toplote upravičen obračunavati od porabe neodvisne stroške 
toplote (obračunsko moč, števnino in ostale izvedene storitve).

(6) Če tretja oseba prevzame obveznost poravnavanja 
obveznosti odjemalca iz pogodbe o dobavi toplote (plačnik), se 
razmerje z distributerjem toplote šteje kot sklenitev pogodbe o 
pristopu k dolgu.

62. člen
(solastniki, skupni lastniki in souporabniki)

(1) Fizične in pravne osebe v razmerju solastništva ali 
skupnega lastništva oziroma souporabe individualnega ali sku-
pnega odjemnega mesta (skupina oziroma skupnost odjemal-
cev) se v primeru sklepanja, odpovedi ali spremembe pogodbe 
štejejo skupaj kot en odjemalec, s katerim se sklene, spreminja 
ali odpoveduje skupna pogodba o dobavi toplote.

(2) Fizične in pravne osebe v razmerju solastništva ali 
skupnega lastništva oziroma souporabe posameznega dela 
skupnega odjemnega mesta (skupina oziroma skupnost od-
jemalcev), se v primeru sklepanja, odpovedi ali spremembe 
pogodbe glede posameznega dela štejejo skupaj kot en odje-
malec, katerim se izstavi skupna pogodba, dodatek k pogodbi 
oziroma izjava o vstopu v pogodbo o dobavi toplote.

(3) Člani skupine oziroma skupnosti so za stroške oskrbe 
individualnega odjemnega mesta ali posameznega dela sku-
pnega odjemnega mesta, za katero distributer izstavlja račun 
(stanovanje, poslovni prostor v stavbi z več posameznimi deli) 
ali škodo zaradi opuščanja obveznosti ali kršitev obveznosti 
iz pogodb o priključitvi, dobavi toplote, tega akta ali drugih 
predpisov v zvezi z izvajanjem distribucije toplote, distributerju 
solidarno odgovorne. Računi in ostala pisanja takšnemu od-
jemalcu obračunskega mesta se izstavljajo na naslov osebe, 
ki jo s sporazumom dogovori skupina odjemalcev, v primeru 
odsotnosti takšnega sporazuma pa na naslov distributerju prvo 
sporočene osebe, za katero se šteje prva oseba iz obvestila 
o spremembi, pravne podlage lastništva oziroma uporabe, 
uradne evidence ali javne listine (v nadaljnjem besedilu: na-
slovnik pisanj). Naslovnik pisanj se v razmerju do distributerja 
šteje kot skupni zastopnik oziroma predstavnik vseh članov 
skupine odjemalcev in je o vseh računih in obvestilih oziroma 
sodnih postopkih v zvezi z izvajanjem distribucije toplote dolžan 
obvestiti preostale člane te skupine odjemalcev. Spore iz na-
slova notranjih razmerij med člani takšne skupine odjemalcev 
rešujejo člani izključno med seboj.

(4) Sklepanje pogodbe o dobavi toplote se šteje med 
posle rednega upravljanja, natančneje posle obratovanja. Od-
jemalci sprejemajo odločitve v predpisanem postopku oziro-
ma v skladu z vsakokrat veljavnim stanovanjskim zakonom, 
stvarnopravnim zakonikom oziroma pravili o upravljanju. Za 
pravilnost sprejemanja odločitev je odgovoren upravnik, skupni 
predstavnik ali skupni pooblaščenec skupine odjemalcev.

63. člen
(odpoved pogodbe o dobavi toplote)

(1) Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen 
čas, razen če se distributer toplote in odjemalec v pogodbi ne 
dogovorita drugače.

(2) Odjemalec lahko odpove za nedoločen čas sklenjeno 
pogodbo o dobavi toplote pisno z 90-dnevnim odpovednim ro-
kom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim 
obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.

(3) Po preteku odpovednega roka iz prejšnjega odstavka 
tega člena distributer toplote odklopi odjemno mesto odjemal-
ca. Če sovpada datum odpovednega roka na dela prosti dan 
(praznik, sobota ali nedelja), izvede distributer toplote odklop 
prvi naslednji delovni dan. Distributer toplote ne prevzema 
obveznosti (na primer pravnih in finančnih) oziroma odgovor-
nosti za škodo, ki bi z odklopom nastala odjemalcu. Distributer 
toplote izvede odklop skladno z drugim odstavkom 57. člena 
tega akta.

(4) Odpoved pogodbe o dobavi toplote ni mogoča v pri-
merih, če:

– je odpoved podana s strani posameznega odjemalca 
toplote na skupnem odjemnem mestu;

– odpoved zahteva odjemalec, ki bi se po odpovedi po-
godbe želel oskrbovati z drugim virom energije, vendar je na 
tem območju na podlagi posebnega zavezujočega predpisa 
predpisana prioritetna uporaba distribucijskega sistema oziro-
ma gospodarske javne službe distribucije toplote.

(5) Določba tretjega in prejšnjega odstavka tega člena 
smiselno veljata tudi za primer prenehanja veljavnosti pogodbe 
o dobavi toplote, če je bila pogodba sklenjena za določen čas.

(6) Če se odjemalec po odpovedi pogodbe o dobavi 
toplote s strani distributerja ali odjemalca znova odloči za skle-
nitev pogodbe, vendar od prenehanja pogodbe še ni poteklo 
12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote poravnati vse 
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fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal 
nepretrgoma (obračunsko moč in števnino).

(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je 
odpoved pogodbe o dobavi toplote mogoča v primeru odstrani-
tve ali rušitve stavbe oziroma takšne spremembe namembnosti 
stavbe, da ogrevanje ni več potrebno.

(8) Ne glede na določbo tega člena lahko pogodbo o 
dobavi toplote v svojem imenu in za svoj račun odpove tudi 
vsak lastnik iz razloga spremembe lastništva v skladu s 65. in 
66. členom tega akta. Odpoved lastnika iz razloga spremembe 
lastništva ne vpliva na veljavnost pogodbenega razmerja z 
ostalimi solastniki oziroma skupnimi lastniki ali uporabnikom 
odjemnega mesta.

(9) Določb tega člena se ne upošteva tudi v primeru prija-
ve prenehanja uporabe odjemnega mesta po tretji osebi, ki jo 
distributerju v skladu s 65. in 67. členom tega akta poda lastnik. 
Prenehanje razmerja med distributerjem in uporabnikom ne 
vpliva na veljavnost pogodbe med lastnikom odjemnega mesta 
in distributerjem toplote.

64. člen
(sestavine pogodbe o dobavi toplote)

(1) Na podlagi pisne zahteve odjemalca se sklene pogod-
ba o dobavi toplote, ki mora vsebovati:

a) podatke o distributerju toplote in odjemalcih (lastniku, 
solastniku, skupnemu lastniku oziroma uporabniku ali soupo-
rabniku odjemnega mesta):

– za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega oziro-
ma začasnega prebivališča odjemalca (in drug želeni naslov 
za prejemanje pisanj, če je potrebno), kraj, davčno številko ali 
enotno matično številko občana;

– za pravne osebe: firmo, sedež, poslovni naslov (drug 
željeni naslov za prejemanje pisanj) davčno številko ali ID za 
DDV, matično številko, zakonitega zastopnika;

b) podatke o zastopniku skupine odjemalcev (upravni-
ku, kjer ni obvezen, skupnemu pooblaščencu ali predstavniku 
solastnikov, skupnih lastnikov ali souporabnikov odjemnega 
mesta);

c) obseg storitev po pogodbi in ponujeno raven kakovosti 
storitev;

č) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, 

identifikacijska številka stavbe ali na skupnih odjemnih mestih 
tudi identifikacijska številka dela stavbe);

– vrsta odjemnega mesta (individualno ali skupno odje-
mno mesto);

– oznake odjemnega mesta (TOP);
– obračunsko moč odjemnega mesta na osnovi izdanega 

soglasja;
– uvrstitev v tarifno skupino;
– ogrevalna površina, na skupnih odjemnih mestih tudi 

ogrevalna površina posameznega dela stavbe;
– dimenzije obračunskih merilnikov toplote na odjemnem 

mestu;
d) na skupnem odjemnem mestu seznam posameznih 

delov, za katere se izstavlja račune (obračunskih mest);
e) vrste vzdrževalnih storitev;
f) ceno toplote na dan podpisa pogodbe;
g) podatke o obračunu toplote in načinu plačila na skupnih 

odjemnih mestih;
h) trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje 

vzdrževalnih storitev in pogodbe;
i) pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neiz-

polnjevanjem pogodbe;
j) načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah in 

stroških vzdrževanja;
k) podatke, v katerih pogodbena partnerja določita more-

bitne posebnosti pogodbenega razmerja;
l) dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni 

dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z ne-
natančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote;

m) informacije o pravicah odjemalcev;
n) način sporočanja sprememb, zlasti nelastniških upo-

rabnikov in odgovornost za njihove neporavnane obveznosti;
o) datum začetka ali prenehanja odjema toplote, v kolikor 

gre za pogodbo za določen čas;
p) naslovnika pisanj v primeru skupine odjemalcev ob-

računskega mesta (solastnikov, skupnih lastnikov ali soupo-
rabnikov).

(2) Odjemalec je distributerju toplote zavezan pisno spo-
ročiti vse za izvajanje distribucije, njenega obračuna, sklepanja 
pogodb in pravilne izterjave potrebne pogodbene podatke pred 
sklenitvijo pogodbe. V primeru skupnih odjemnih mest je za 
zagotovitev teh podatkov odgovoren upravnik, skupni poo-
blaščenec ali predstavnik skupine odjemalcev, ki distributerju 
toplote predloži poseben seznam lastnikov, poseben seznam 
posameznih delov skupnega odjemnega mesta (obračunskih 
mest) in poseben seznam uporabnikov.

(3) Odjemalec je za namene pravilne sklenitve pogodbe 
zavezan predložiti dokazila o pogodbenih podatkih, zlasti kopijo 
davčne številke in pravno podlago lastništva oziroma uporabe 
odjemnega mesta.

(4) Šteje se, da je odjemalec ali upravnik ali skupni po-
oblaščenec oziroma predstavnik v primeru zavezovanja več 
oseb poprej pridobil vsa potrebna soglasja in pooblastila za 
veljavno zastopanje. Spore iz tega naslova rešujejo zastopnik 
in zastopane osebe izključno med seboj.

(5) Pravice in obveznosti odjemalca iz tega akta so pred-
pisani pogoji za uporabo gospodarske javne infrastrukture in 
gospodarske javne službe ter sestavni del vsake pogodbe o 
dobavi.

(6) Sestavni del pogodb o dobavi toplote postanejo tudi 
izdana soglasja za priključitev, vsakokrat veljavni in na spletni 
strani družbe objavljen cenik distributerja ter distributerju sporo-
čeni podatki o razdelitvi stroškov na skupnih odjemnih mestih.

(7) Vsa s strani distributerja upoštevana sporočila o spre-
membi pogodbenih podatkov ter zapisniki o spremembi obra-
čunskih pogodbenih podatkov se štejejo kot soglasje strank 
o spremembi pogodbe in so sestavni del pogodbe o dobavi 
toplote.

65. člen
(dolžnost obveščanja o spremembah)

(1) Vsak odjemalec je distributerju toplote zavezan pisno 
sporočiti vse spremembe podatkov, ki so potrebni za pravilno 
sklepanje in izvajanje pogodb o dobavi toplote, obračun in iz-
terjavo distribucije toplote, najkasneje v roku 15 dni po nastali 
spremembi in predložiti pisna dokazila (na primer spremembe 
imena in priimka fizične osebe ali firme, naziva pravne osebe, 
stalnega ali začasnega prebivališča, poslovnega naslova ali 
sedeža pravne osebe, spremembo osebe odjemalca v primeru 
smrti, dedovanja, statusnih sprememb pravnih oseb, uvedbo 
postopkov zaradi insolventnosti ali prenehanja (likvidacije, izbri-
si), spremembe namembnosti oskrbe, spremembe lastnika ozi-
roma drugega nelastniškega uporabnika odjemnega oziroma 
obračunskega mesta, plačnika, nastop in prenehanje višje sile, 
spremembe soglasja za priključitev, spremembe upravnika, 
skupnega pooblaščenca ali skupnega predstavnika odjemalcev 
ali izvajalca delitve stroškov skupnih odjemnih mest, spremem-
be ogrevalnih površin itd.).

(2) V primeru sprememb na skupnih odjemnih mestih 
je zavezan k sporočanju podatkov in sprememb podatkov v 
njegovi vednosti in pristojnosti tudi upravnik, oziroma kjer ta 
ni obvezen skupni pooblaščenec ali predstavnik skupine odje-
malcev (v nadaljnjem besedilu: zastopnik skupine odjemalcev). 
Ta določba ne odvezuje odjemalca dolžnosti sporočati spre-
membe osebnih podatkov ali osebe odjemalca (prenehanje ali 
nastop lastništva oziroma uporabe odjemnega oziroma obra-
čunskega mesta).

(3) Distributer toplote spremembe upošteva od prvega 
naslednjega obračunskega obdobja, ki sledi mesecu, v katerem 
je bila podana sprememba.
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(4) Odjemalec mora distributerju toplote spremembe po-
datkov poslati pisno po pošti ali po faksu ali elektronski pošti, 
in sicer na naslov oziroma številko faksa, navedeno v pogodbi 
o dobavi toplote, računih ali ostalih obvestilih distributerja ali 
na spletni strani distributerja toplote. Odjemalec mora pri spo-
ročanju sprememb podatkov uporabljati na spletnih straneh 
distributerja toplote predvidene obrazce in v njih vsebovane 
podatke ter dokazila.

(5) Če odjemalec ne sporoči sprememb podatkov ali ne 
dostavi dokazil, se računi in druga sporočila, poslana odjemal-
cu na ime in naslov, ki sta navedena v pogodbi o dobavi toplote 
ali kasneje prijavljenih spremembah, ki se štejejo kot soglasje o 
spremembi pogodbe, štejejo za pravilna, pravilno posredovana 
in prejeta, odjemalec pa se na lastno opustitev notifikacijske 
dolžnosti v kasnejših postopkih ni upravičen sklicevati.

(6) Distributer toplote vsa pisanja (pogodbe, račune, opo-
mine, odgovore na reklamacije, obvestila, odpoved pogodbe, 
obvestila vezana na akcije, neposredno trženje, tržne analize 
itd.) pošilja odjemalcu z redno pošto oziroma navadno pošiljko). 
Posebnost izstavljanja računov se dogovori v primeru odprtja 
trajnika oziroma izdaje elektronskih računov.

66. člen
(spremembe lastništva)

(1) O spremembi lastništva sta obstoječi ali novi odje-
malec zavezana distributerja toplote obvestiti najkasneje v 
15 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da tudi novi odje-
malec sklene pogodbo o dobavi toplote.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega pogodbene 
podatke iz 64. in prejšnjega člena tega akta o dosedanjem in 
novem lastniku, odjemnem mestu in posameznem delu sku-
pnega odjemnega mesta, priloženo listino kot dokazilo o pre-
nosu lastninske pravice (fotokopijo izpiska iz zemljiške knjige, 
kupoprodajne, darilne ali druge pogodbe, sklepa o dedovanju 
ali druge odločbe pristojnega organa), datum spremembe, 
stanje merilne naprave individualnega odjemnega mesta na 
dan prenosa lastninske pravice, naslovnika pisanj v primeru 
solastništva ali skupnega lastništva odjemnega oziroma obra-
čunskega mesta, v primeru odprtih obveznosti tudi novi naslov 
dosedanjega lastnika.

(3) Distributer toplote spremembe upošteva od prvega 
naslednjega obračunskega obdobja, ki sledi mesecu, v katerem 
je bila podana sprememba. Obvestilo o spremembi lastništva 
se šteje kot odpoved pogodbe o dobavi toplote v imenu in za 
račun dosedanjega lastnika.

(4) V primeru individualnega odjemnega mesta distributer 
toplote in novi lastnik skleneta novo pogodbo o dobavi toplote.

(5) Na skupnem odjemnem mestu preide skupno pogod-
beno razmerje med dosedanjim odjemalcem in distributerjem 
toplote na novega odjemalca.

(6) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka 
tega člena distributer toplote odjemalca obvesti o manjkajočih 
podatkih oziroma dokumentih ter ga pozove k dopolnitvi. Do 
prejema popolne vloge distributer toplote vloge o spremembi 
ni zavezan upoštevati.

(7) V primeru nepravočasnega ali nepopolnega obvestila 
o spremembi sta dotedanji in novi odjemalec za čas do upošte-
vanja spremembe za odprte obveznosti solidarno odgovorna.

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

(9) Sprememba posameznega solastnika ali skupnega 
lastnika v skupni pogodbi o dobavi toplote se lahko pogodbeno 
uredi z izjavo o vstopu v obstoječo pogodbo, dodatkom k obsto-
ječi pogodbi ali pa se upoštevanje obvestila o spremembi šteje 
kot soglasje o spremembi oseb v obstoječi pogodbi.

(10) Za uveljavljanje sprememb podatkov o lastništvu se 
smiselno uporabljajo določbe 65. člena.

67. člen
(ureditev pogodbenih razmerij z uporabnikom)

(1) Pogodba o dobavi toplote se sklene tudi z uporabni-
kom odjemnega mesta, če ta oseba pridobi dovoljenje lastnika, 
da preko njegovega priključka odjema toploto. Kot dovoljenje 
se šteje vloga oziroma obvestilo lastnika o spremembi upo-
rabnika, ki dokazuje prevzem obveznosti s strani tretje osebe 
(na primer najemna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti, 
pisna izjava uporabnika o prevzemu obveznosti itd.).

(2) Obvestilo ali vloga lastnika se šteje kot vloga za vstop 
uporabnika v pogodbo o dobavi toplote z lastnikom, na podlagi 
katere vstopi uporabnik v zavezo poleg lastnika, pri čemer 
neposredni prejemnik in plačnik računov ter prejemnik ostalih 
pisanj v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe postane uporabnik. 
Uporabnik je o vseh pomembnejših pisanjih distributerja v zvezi 
z izvajanjem javne službe zavezan obveščati lastnika.

(3) Ne glede na sklenitev pogodbe o dobavi toplote z 
uporabnikom se lastnik odjemnega mesta še naprej šteje kot 
odjemalec, pogodbena stranka distributerja toplote oziroma 
zavezanec k spoštovanju vseh določil tega akta in drugih 
predpisov, s katerimi so urejene obveznosti odjemalca kot 
uporabnika gospodarske javne infrastrukture in gospodarske 
javne službe distribucije toplote.

(4) Ne glede na pravno podlago uporabe ali način skle-
nitve pogodbe o dobavi toplote z uporabnikom, je lastnik odje-
mnega mesta subsidiarno odgovoren za plačilo neporavnanih 
obveznosti uporabnika. Od lastnika se sme zahtevati izpolnitev 
po zapadlosti izstavljenega računa. Za uveljavljanje subsi-
diarne odgovornosti se uporabljajo določila zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, o subsidiarnem poroštvu.

(5) Pisna vloga oziroma obvestilo mora vsebovati pogod-
bene podatke iz 64. člena tega akta o lastniku in uporabniku 
odjemnega mesta, o odjemnem mestu, kopijo pravne podlage 
za uporabo odjemnega mesta, datum spremembe, naslovnika 
pisanj v primeru souporabnikov.

(6) Na podlagi vloge oziroma obvestila lastnika distributer 
uporabniku izstavi izjavo o vstopu v pogodbo o dobavi toplote 
ali dodatek k pogodbi, ki ga je uporabnik dolžan izpolniti z 
manjkajočimi podatki, preveriti pravilnost v njem vsebovanih 
podatkov, ter podpisanega vrniti distributerju. Opustitev poprav-
ka se šteje kot potrditev pravilnosti v izjavi o vstopu v pogodbo 
ali dodatku k pogodbi vsebovanih podatkov.

(7) Distributer toplote ima pravico odkloniti sklenitev po-
godbe o dobavi toplote z uporabnikom dokler niso izpolnjene 
vse finančne in druge obveznosti na predmetnem odjemnem 
mestu ali vse dosedanje obveznosti novega uporabnika, o 
čemer lastnika pisno obvesti.

(8) Lastnik in uporabnik sta zavezana obvestiti distributer-
ja toplote o vseh spremembah, ki vplivajo na pogodbeno raz-
merje o dobavi toplote, v skladu s 65. in 66. členom tega akta.

(9) V primeru prenehanja uporabe se izjava oziroma 
obvestilo lastnika o prenehanju uporabe šteje kot sprememba 
pogodbe, ki pomeni prenehanje razmerja med uporabnikom in 
distributerjem toplote.

(10) V izjemnih primerih nemožnosti ugotovitve lastništva 
(na primer spor o lastništvu, dedni spori, nepravilni vpisi v javne 
registre, itn.), nedosegljivosti lastnika ali do sklenitve skupne 
pogodbe na skupnih odjemnih mestih, se pogodba o dobavi 
toplote lahko sklene z uporabnikom neposredno. Za presojo 
razmerij med distributerjem, lastnikom in uporabnikom se smi-
selno upoštevajo vse določbe tega akta.

2. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih

68. člen
(skupno odjemno mesto)

(1) Na skupnem odjemnem mestu distributer toplote to-
plotno energijo preda in izvaja meritve porabe toplote za eno 
ali več samostojnih stavb oziroma skupino oziroma skupnost 
fizičnih in pravnih oseb kot odjemalca.
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(2) V primerih upravljanja s skupnim odjemnim mestom 
kot solastnino ali kot skupno lastnino etažnih lastnikov, se 
kot odjemalec štejejo vsi (etažni) lastniki (skupina oziroma 
skupnost odjemalcev) posameznih delov stavb, v imenu in za 
račun katerih izjavlja voljo upravnik oziroma drug pooblaščenec 
lastnikov posameznih delov stavb, v skladu s pooblastili, ki jih 
ima pri zastopanju lastnikov posameznih delov (pridobivanje 
projektnih pogojev, mnenj in soglasij, sklepanje, spreminjanje in 
odpoved pogodb o priključitvi ali dobavi toplote, sporočanje in 
spreminjanje obračunskih podatkov (spremembe obračunskih 
mest, obračunske moči, ogrevalnih površin, spremembe oseb 
odjemalcev). Smiselno se določba uporablja tudi v primerih, ko 
etažna lastnina formalno še ni vzpostavljena, oziroma posame-
zne enote še niso vpisane v zemljiško knjigo.

(3) Za namene obračuna, opominjanja, obveščanja in 
izterjave posameznih računov se kot odjemalec na skupnem 
odjemnem mestu šteje tudi vsak lastnik oziroma vsak drug 
uporabnik posameznega dela skupnega odjemnega mesta – 
obračunskega mesta.

(4) Skupina oziroma skupnost lastnikov ali uporabnikov 
posameznega dela skupnega odjemnega mesta se šteje kot 
en odjemalec, za obveznosti ali škodo katerega so distributerju 
solidarno odgovorni. Skupna izjava o vstopu v skupno pogodbo 
o dobavi toplote, računi in ostala pisanja takšnemu odjemalcu 
obračunskega mesta se izstavljajo na naslov osebe, ki jo s 
sporazumom dogovori skupina odjemalcev. V primeru odso-
tnosti takšnega sporazuma se kot naslovnik pisanj upošteva 
distributerju prvo sporočena oseba ali distributer naslovnika 
pisanj izbere izmed kroga oseb, navedenih v pravni podlagi 
lastništva oziroma uporabe, uradni evidenci ali drugi javni listi-
ni. Naslovnik pisanj se v razmerju do distributerja toplote šteje 
kot skupni zastopnik oziroma predstavnik vseh članov skupine 
odjemalcev in je o vseh pisanjih oziroma sodnih postopkih v 
zvezi z izvajanjem distribucije toplote dolžan obvestiti preo-
stale člane te skupine odjemalcev. Spore iz naslova notranjih 
razmerij med člani takšne skupine odjemalcev rešujejo člani 
izključno med seboj.

(5) Distributer toplote lahko vzpostavi tovrstno razmerje 
tudi v primeru poslovnega objekta, kjer ni vzpostavljene etažne 
lastnine in kjer želijo uporabo posameznega poslovnega dela 
omogočiti tretjim osebam. V kolikor se pravila o delitvi stroškov 
za takšna odjemna mesta ne uporabljajo, način delitve stroškov 
za izvajanje obračuna zagotovi lastnik. V primeru neplačil upo-
rabnikov je distributer toplote v takšnih odjemnih mestih upra-
vičen do odpovedi pogodbe o dobavi toplote posameznemu 
uporabniku po prvem neplačanem opominu. Odpoved prične 
učinkovati ob začetku naslednjega obračunskega obdobja po 
odpovedi. Zavezanec za plačilo od učinkovanja odpovedi dalje 
postane lastnik. Odgovornost več lastnikov je solidarna. V vsa-
kem primeru je lastnik subsidiarno odgovoren za neplačila 
uporabnika. V primeru neporavnanih 3 mesečnih obveznosti 
ali nemožnosti izterjave oziroma insolventnosti uporabnika ali 
lastnika, lahko distributer toplote dobavo takšnemu skupne-
mu odjemnemu mestu prekine ali odpove skupno pogodbo o 
dobavi toplote, ne glede na plačila posameznega uporabnika. 
Nadaljevanje dobave je možno zgolj po poravnavi vseh obve-
znosti in po pogodbi z lastnikom.

69. člen
(urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odjemnem mestu)

(1) Za urejanje pogodbenih razmerij in ostalih obvezno-
sti distributerja toplote in odjemalcev na skupnem odjemnem 
mestu se smiselno uporabljajo določbe akta, ki urejajo pogod-
bo o dobavi toplote (sklepanje, odpoved, obveščanje o spre-
membah, razmerja z uporabniki), razen če je v tem poglavju 
določeno drugače.

(2) Za skupno odjemno mesto se sklene skupna pogodba 
o dobavi toplote, ki velja za vse in v katero vstopajo vsi lastniki 
in uporabniki posameznih delov skupnega odjemnega mesta 
(stanovanj, poslovnih prostorov).

(3) Pogodbo o dobavi toplote za skupno odjemno mesto 
sklene v imenu in za račun odjemalcev, ki se oskrbujejo s 
toploto iz skupnega odjemnega mesta, upravnik oziroma, kjer 
upravnik ni obvezen, drug skupni pooblaščenec ali predstav-
nik lastnikov posameznih delov stavb. V primeru neobstoja 
upravnika ali skupnega pooblaščenca ali predstavnika sklenejo 
takšno pogodbo lastniki.

(4) Vsak odjemalec, pridobitelj lastninske pravice na sku-
pnem odjemnem mestu, stopi na mesto svojega pravnega 
prednika v pogodbi o dobavi toplote za skupno odjemno mesto. 
Distributer toplote lastniku izroči kopijo pogodbe in izjavo o 
vstopu v pogodbo, ki jo pregleda, izpolni manjkajoče podatke in 
jo podpisano vrne. Obvestilo ali vloga o spremembi lastništva, 
ki jo poda novi lastnik, se šteje kot izjava o vstopu v pogodbo 
o dobavi toplote za skupno odjemno mesto.

(5) Vsak odjemalec, uporabnik skupnega odjemnega me-
sta, vstopi v pogodbo o dobavi toplote za skupno odjemno me-
sto poleg lastnika posameznega obračunskega mesta. Za ure-
janje razmerij z uporabnikom se uporablja 67. člen tega akta.

(6) Če distributer toplote nima pravilnih podatkov o odje-
malcu oziroma odjemalcih posameznega obračunskega mesta, 
neposredno ali s posredovanjem upravnika stavbe pozove 
osebo, ki uporablja zadevni del objekta oziroma objekta, ki 
predstavlja skupno odjemno mesto, da nemudoma sporoči 
podatke iz 64. člena tega akta.

(7) Če odjemalec ne želi vstopiti v obstoječe pogodbeno 
razmerje, ne vrne podpisane pogodbe o dobavi toplote, dodat-
ka k pogodbi ali izjave o vstopu v pogodbo oziroma je opustil 
dolžnost obvestitve distributerja toplote o spremembi odjemal-
ca, se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo z dnem, ko je 
odjemalec postal lastnik oziroma ko je pričel z uporabo dela 
stavbe oziroma stavbe, v kateri odjema toploto.

70. člen
(razdelitev stroškov na skupnem odjemnem mestu)
(1) Strošek distribucije oziroma dobave toplote skupnega 

odjemnega mesta se razdeli na posamezne dele (stanovanja, 
poslovne prostore), za katere distributer toplote oblikuje obra-
čunska mesta. Račune za posamezne dele stavb distributer 
toplote izstavlja neposredno odjemalcu posameznega dela na 
podlagi podatkov, ki jih je zavezan dostaviti odjemalec.

(2) Odjemalec je dolžan zagotovit elemente ali razdelilni-
ke za razdelitev skupnih fiksnih oziroma od porabe neodvisnih 
stroškov toplote (obračunska moč in števnina) in poseben 
razdelilnik skupnih stroškov porabljene toplote.

(3) Za izpolnjevanje obveznosti dostave obračunskih po-
datkov in sprememb elementov ali razdelilnikov, je v skladu 
z zakonodajo potrebno imenovati upravnika, v primeru, kjer 
ta ni obvezen, pa skupnega pooblaščenca ali predstavnika 
odjemalcev oziroma izvajalca delitve in o pooblaščencu za 
posredovanje podatkov obvestiti distributerja. Za zakonitost, 
pravilnost in pravočasnost obračunskih podatkov (podatki o 
posameznih enotah, razdelitvi stroškov) odgovarja odjemalec.

(4) Z razdelilniki si odjemalci skupnih odjemnih mest v 
odstotkih razdelijo obveznost plačila skupnih stroškov distri-
bucije oziroma dobave toplote in drugih storitev na skupnem 
odjemnem mestu. Vsota vseh deležev na razdelilniku stroškov 
mora znašati 100 odstotkov.

(5) Vsaka pravilno sporočena sprememba elementa raz-
delilnika ali sporočen razdelilnik je sestavni del pogodbe o 
dobavi toplote za skupno odjemno mesto.

(6) Elementi za razdelitev skupnih fiksnih stroškov in 
pravila za izdelavo razdelilnika stroškov porabljene toplote, 
so določeni s predpisi oziroma posebnim dogovorom etažnih 
lastnikov.

(7) Na skupnih odjemnih mestih, kjer delitev stroškov ni 
predpisana ali med etažnimi lastniki posebej dogovorjena ali se 
razdelitev ne sporoči pravilno oziroma pravočasno, se stroški 
distribucije oziroma dobave toplote delijo po deležu ogrevalne 
površine posameznega obračunskega mesta v skupni ogre-
valni površini.
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71. člen
(način in odgovornost glede sporočanja razdelilnika 

variabilnih stroškov dobavljene toplote distributerju toplote)
(1) Merjenje dobave toplote za namen razdelitve varia-

bilnih stroškov dobave toplote vsakemu posameznemu delu 
stavbe kakor tudi za namene razdelitve variabilnih stroškov več 
posameznim stavbam, priključenim na skupno odjemno mesto, 
ni obveznost ali strošek distributerja toplote.

(2) Distributer toplote ni odgovoren za pripravo, pravilnost 
in pravočasnost razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto. 
Distributer toplote ni izvajalec delitve stroškov dobavljene to-
plote po pravilniku, ki ureja način delitve in obračunu stroškov 
za toploto, razen če je s pogodbo o dobavi toplote drugače 
določeno.

(3) Razdelilniki stroškov dobavljene toplote za obračun 
stroškov dobavljene toplote morajo biti izdelani in posredovani 
v skladu z navodili distributerja toplote in sklenjenim sporazu-
mom o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov.

(4) Lastniki odjemnega mesta morajo določiti poobla-
ščenca za sporočanje mesečnega razdelilnika stroškov za 
dobavljeno toploto (v nadaljnjem besedilu: izvajalec delitve) in o 
tem pisno obvestiti distributerja toplote. Izvajalec delitve mora z 
distributerjem toplote podpisati sporazum o načinu sporočanja 
mesečnih razdelilnikov stroškov, v katerem se določi način, roki 
in pogoji sporočanja mesečnih razdelilnikov dobavljene toplote.

(5) Izvajalec delitve je zavezan oddati razdelilnik do pete-
ga delovnega dne tekočega meseca za pretekli mesec, preko 
spletne aplikacije distributerja toplote. Pri tem morajo upošte-
vati uporabniška navodila iz sporazuma. Distributer toplote ima 
pravico do spremembe v tem odstavku določenih osnovnih 
navodil za sporočanje deležev, o čemer izvajalca delitve pisno 
obvesti.

(6) Če mesečni razdelilniki stroškov niso izdelani in po-
sredovani v roku in na način, kot to določa ta akt ali sporazum 
o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov, ima dis-
tributer toplote pravico obračunati stroške toplote po zadnjem 
prejetem razdelilniku, ki ga ima na voljo. Šteje se, da je zadnji 
razdelilnik, ki ga ima distributer toplote na voljo, po ključu de-
leža ogrevalne površine posameznega obračunskega mesta v 
skupni ogrevalni površini objekta.

(7) Reklamacij iz naslova nesporočenih, napačno spo-
ročenih ali nepravočasno sporočenih razdelilnikov stroškov 
distributer toplote ni dolžan upoštevati in jih je odjemalec zave-
zan uveljavljati izključno v postopkih in razmerju z upravnikom 
ali pooblaščenim izvajalcem delitve. Če je distributer toplote 
že izdal račune na podlagi napačnega razdelilnika, se računi 
štejejo za pravilne.

(8) V ceni izvajanja distribucije toplote je zajeta enkratna 
izstavitev računa mesečno, za obračunsko obdobje enega me-
seca in za posamezni del skupnega odjemnega mesta.

(9) Odjemalec, upravnik oziroma skupni pooblaščenec 
ali predstavnik skupnega odjemnega mesta in izvajalec delitve 
so distributerju toplote kot izvajalcu obračuna zadolženi dosta-
viti vse podatke za namene izpolnitve predpisanih poročilnih 
obveznosti.

(10) Za nepravočasne in nepravilne podatke, ki so pod-
laga obračuna, so osebe iz prejšnjega odstavka distributerju 
toplote tudi odškodninsko odgovorne.

72. člen
(odpoved pogodbe o dobavi toplote na skupnem  

odjemnem mestu)
Odpoved pogodbe o dobavi toplote na skupnem odje-

mnem mestu velja le, če jo podajo lastniki tega odjemnega 
mesta skupaj, v pisni obliki in v skladu s predpisanim večinskim 
soglasjem. Odpoved v imenu in za račun lastnikov skupnega 
odjemnega mesta poda upravnik stavbe oziroma drug skupni 
pooblaščenec ali predstavnik odjemalcev, v skladu s pooblastili, 
ki jih ima pri zastopanju lastnikov delov stavb. Z dnem preje-
ma popolne odpovedi začne teči odpovedni rok po pogodbi o 

dobavi toplote oziroma po tem aktu. Pri postopku odpovedi se 
smiselno uporabljajo določila 63. člena tega akta.

73. člen
(odpoved pogodbe o dobavi na skupnem odjemnem mestu  
s strani lastnika ali uporabnika posameznega dela stavbe)

(1) Pogodbo o dobavi na skupnem odjemnem mestu 
lahko v svojem imenu in za svoj račun odpove tudi vsak lastnik 
posameznega dela zaradi spremembe lastništva. Pri tem se 
uporabljajo določbe 65. in 66. člena tega akta. Odpoved la-
stnika iz razloga spremembe lastništva posameznega dela ne 
vpliva na veljavnost pogodbenega razmerja z ostalimi lastniki 
ali uporabniki skupnega odjemnega mesta.

(2) Pogodbo o dobavi na skupnem odjemnem mestu 
lahko v imenu in za račun uporabnika odpove lastnik posame-
znega dela zaradi prenehanja oziroma sprememb uporabnika. 
Pri tem se uporabljajo določbe 65. in 67. člena tega akta. Od-
poved pogodbe z uporabnikom posameznega dela ne vpliva 
na veljavnost skupne pogodbe z lastnikom ali ostalimi lastniki 
in uporabniki skupnega odjemnega mesta.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se šteje, da je bila odpoved podana s pisnim obvestilom lastni-
ka o spremembi odjemalca in učinkuje s prvim dnem naslednje-
ga obračunskega obdobja po prejemu popolnega obvestila.

3. Storitev dobave toplote

74. člen
(čas dobave toplote)

(1) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto nepreki-
njeno vse leto in mu zagotavlja na odjemnem mestu v priključni 
postaji parametre skladno z določbami 95. člena tega akta.

(2) Izjemoma so možne prekinitve dobave toplote le skla-
dno z določbami tega akta oziroma če se distributer toplote in 
odjemalec tako dogovorita.

75. člen
(spremenjeni pogoji oskrbe s toploto v Mestni občini Maribor)

(1) Če se v skladu z razvojem oskrbe s toploto v Mestni 
občini Maribor pogoji za dobavo toplote toliko spremenijo, 
da so potrebne tehnično tehnološke spremembe, predelave 
ali zamenjave na distribucijskem omrežju ali na odjemalčevih 
toplotnih napravah (na primer preventivni ali korekcijski ukre-
pi zaščite delovanja sistema, spremembe oskrbnega režima 
zaradi prilagoditve povečanega obsega oskrbe), poravna vse 
stroške, ki nastanejo na distribucijskem omrežju, distributer 
toplote, odjemalec pa praviloma vse stroške na priključkih in 
vse stroške na svojih napravah. Če napravam v lasti odjemalca 
ni pretekla ekonomska življenjska doba (dvajset let) in so bile 
naprave ves čas uporabe ustrezno vzdrževane, krije sorazmer-
ni del stroškov za neamortiziran del naprav distributer toplote.

(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov iz prejšnjega od-
stavka ali če potrebne spremembe niso opravljene pravočasno 
in niso časovno usklajene z deli na distributerjevih napravah, 
mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso 
izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.

4. Začetek dobave toplote

76. člen
(začetek dobave toplote)

(1) Distribucijski sistem je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– so izpolnjeni pogoji iz izdanih soglasij;
– je sklenjena pogodba o priključitvi;
– je priključitev pravilno izvedena;
– je sklenjena pogodba o dobavi toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana 

poročila;
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– lastnik stavbe ali imetnik soglasja za priključitev predloži 
uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave, če je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje;

– so poravnane vse finančne obveznosti bodočega odje-
malca toplote do distributerja toplote;

– je podpisan zapisnik o nastavitvi toplote postaje.
(2) Odjemalec in distributer toplote z zapisnikom določita 

dejanski začetek dobave toplote. Zapisnik mora med drugim 
vsebovati obračunsko moč, začetno stanje merilnih naprav 
in datum začetka dobave. Lastnik stavbe ali imetnik soglasja 
lahko zaprosi za začetek dobave toplote pred pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja na osnovi sklenitve pogodbe o začasnem 
obratovanju.

5. Ugotavljanje dobavljenih in prevzetih količin toplote

77. člen
(ugotavljanje dobavljenih količin toplote)

(1) Distributer toplote preda toploto, odjemalec pa prevza-
me toploto na točki merilne naprave.

(2) Količina dobavljene toplote se ugotovi na podlagi od-
čitka merilne naprave na odjemnem mestu v toplotni postaji, 
nameščene na merilnem mestu v priključni postaji.

(3) Količine dobavljene toplote se merijo neposredno s 
toplotnim števcem, izražene v MWh.

(4) Pri ugotavljanju količine dobavljene toplote se ne upo-
števajo merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev 
porabljene toplote.

(5) Količino dobavljene toplote ugotavlja distributer toplo-
te na stroške lastnika merilne naprave z merilnimi napravami 
na odjemnem mestu posameznega odjemalca oziroma na 
skupnem odjemnem mestu več odjemalcev ali stavb, kjer od-
jemalci prevzamejo toploto.

(6) Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu v to-
plotni postaji odčita distributer toplote, razen če se odjemalec 
in distributer toplote ne dogovorita drugače.

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

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

(9) Distributer toplote posreduje podatke meritev prido-
bljenih iz merilne naprave le odjemalcu oziroma njegovemu 
pooblaščencu. V primeru zahtev po pridobitvi podatkov tretje 
osebe, mora tretja oseba distributerju toplote posredovati poo-
blastilo odjemalca oziroma njegovega pooblaščenca o možno-
sti pridobitve tovrstnih podatkov v njegovem imenu.

78. člen
(merilne naprave)

(1) Merilne naprave so v lasti odjemalca, ki je lastnik 
stavbe oziroma imetnik soglasja za priključitev. Prvi nakup in 
prva vgradnja merilne naprave na odjemnem mestu v priključni 
postaji sta strošek odjemalca.

(2) Merilne naprave namešča na merilno mesto v priključ-
ni postaji distributer toplote.

(3) Merilne naprave, ki merijo odjem toplote, so merilniki 
toplote za vročo vodo (merilniki toplotne energije – MTE) s 
pripadajočimi tipali temperature in računsko enoto.

(4) Delilne in druge naprave namenjene meritvam, ki so 
nameščene v hišni postaji ali na internih napravah odjemalca 
služijo le za interno razdelitev stroškov toplote na skupnih od-
jemnih mestih, ki je izmerjena z merilno napravo na merilnem 
mestu v priključni postaji.

79. člen
(ustreznost merilnih naprav)

Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi 
projektant v skladu s pogoji distributerja toplote. Vse merilne 

naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako v skladu z 
zakonom, ki ureja meroslovje. Po namestitvi merilne naprave 
se na napravo in njene sestavne dele namestijo pečati, ki one-
mogočajo njeno demontažo brez poškodbe.

80. člen
(kontrola merilne naprave)

(1) Merilne naprave pregleduje, vzdržuje in zamenjuje ter 
izvaja redne menjave distributer toplote na stroške odjemalca. 
Navedene storitve so del pogodbe o dobavi toplote.

(2) Stroške, ki nastanejo z deli iz prejšnjega odstavka, 
plača odjemalec z mesečno števnino.

81. člen
(redni pregledi in zamenjava merilne naprave)

(1) Redne preglede merilne naprave in njihovo zamenjavo 
v zakonitem roku izvaja na stroške lastnika merilne naprave 
distributer toplote v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške, 
ki nastanejo z omenjenimi deli, plača odjemalec z mesečno 
števnino.

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

(3) Ne glede na prejšnji odstavek odjemalcu po petih letih 
plačevanja stroškov za vzdrževanje merilne naprave opravi 
zamenjavo stare merilne naprave z novo in manjšo merilno na-
pravo distributer toplote na svoje stroške, odjemalec pa plača 
stroške predelave napeljave.

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

82. člen
(okvara merilnih naprav)

(1) V primeru okvare merilnih naprav, poškodbe ali motnje 
v delovanju merilne naprave, mora odjemalec o tem takoj obve-
stiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene 
napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.

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

83. člen
(način izvajanja meritev)

(1) Distributer toplote zagotavlja merjenje količin toplote v 
okviru in pod pogoji, kot je določeno v soglasju za priključitev in 
s pogodbo o dobavi toplote. Odjem mora biti znotraj delovnega 
območja merilne naprave, ki je bil določen na osnovi zahteve 
k priključitvi.

(2) Če je odjem toplote izven delovnega območja merilne 
naprave, distributer toplote ne odgovarja za predpisano natanč-
nost merjenja. V tem primeru je odjemalec dolžan plačati odmer-
jene količine toplote ne glede na morebitne napake pri merjenju.

84. člen
(naprave za daljinski prenos podatkov)

(1) Naprave, ki v toplotni postaji omogočajo daljinski pre-
nos podatkov za potrebe obračuna in učinkovito delovanje 
toplotne postaje, namešča, premešča in vzdržuje distributer 
toplote na stroške odjemalca. Distributer toplote tudi predpi-
še zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa 
podatkov.
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(2) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave 
in naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov, ki za svoje 
delovanje potrebujejo električno energijo, morajo distributerju 
toplote brezplačno omogočiti priklop na električno omrežje. 
Stroške električne energije za delovanje teh naprav nosi od-
jemalec.

6. Merjenje količin toplote

85. člen
(obveznost distributerja toplote za zagotavljanje  

merilnih podatkov)
Distributer toplote je odgovoren za zagotavljanje merilnih 

podatkov za obračun prevzetih in dobavljenih količin toplote v 
toplotni postaji na odjemnem mestu.

86. člen
(odčitovalno obdobje)

(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v kate-
rem distributer toplote izvaja redno odčitavanje merilnih naprav 
in je enako obračunskemu obdobju.

(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno.

87. člen
(obveznost odjemalca glede zagotavljanja meritev)
(1) Pri izvajanju aktivnosti v zvezi z izvajanjem meritev 

mora odjemalec distributerju toplote omogočiti neoviran dostop 
do vseh merilnih naprav. Odjemalec mora poskrbeti, da so 
merilne naprave vedno dostopne in lahko čitljive. Odjemalec 
mora zavarovati merilne naprave pred poškodbami overitvenih 
oznak merilnih naprav, poškodbo pečatov (za računsko enoto, 
temperaturo tipala dovoda, temperaturo tipala povratka, itn.), 
drugimi poškodbami in jih zavarovati pred zmrzaljo.

(2) Če distributer toplote zaradi odsotnosti odjemalca ali 
zaradi drugih razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati 
merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila dis-
tributerja toplote javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga 
določi distributer toplote.

88. člen
(določanje količin dobavljene toplote brez odčitka)

Za obračunsko obdobje, za katerega niso bile odčitane 
obračunske merilne naprave zaradi odsotnosti odjemalca ali 
drugih razlogov na strani odjemalca (na primer onemogoča-
nje dostopa do merilne naprave), distributer toplote zaračuna 
toploto na osnovi ocenjene porabe v obračunskem obdobju, 
upoštevajoč preteklo porabo in dejanski temperaturni primanj-
kljaj v obračunskem obdobju.

89. člen
(določanje količin dobavljene toplote v primeru okvare merilne 

naprave, ki je nastala brez krivde odjemalca)
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, 

ki je nastala brez krivde odjemalca, količine predane toplote 
nepravilno registrirane oziroma nepravilno merjene, se na pod-
lagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine toplote spo-
razumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave 
do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od 
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno 
upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec prejemal to-
ploto v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma 
registrirala količine predane toplote.

(2) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih 
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine toplote 
za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pra-
vilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na osnovi 
srednjih vrednosti predanih količin v obdobju pred in po nastan-
ku okvare, z upoštevanjem dinamike dobave toplote oziroma 
temperaturnega primanjkljaja.

90. člen
(določanje količin dobavljene toplote v primeru okvare merilne 

naprave po krivdi odjemalca)
(1) Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje 

temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bila merilna na-
prava namerno pokvarjena, namerno odstranjena oziroma je 
bilo s strani lastnika(ov) odjemnega mesta distributerju toplote 
namerno onemogočeno odčitanje porabe toplote, določi po 
naslednji enačbi:

Q = Qh x K x Y

pri tem pomenijo:
Q ... dobavljena količina toplote (MWh)
Qh ... obračunsko (priključno) moč toplotnih naprav za 

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

z obračunsko (priključno) močjo v obračunskem obdobju
Y ... faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko 

obdobje, ki znaša za stanovanjski odjem 0,75, za poslovne 
prostore pa 0,85. Za obdobje poskusnega obratovanja se upo-
števa faktor odjema 1,00.

K =
24 x Z x (tn – tz sr)

tnp – tzmin

pri tem pomenijo:
Z ... število ogrevalnih dni
tn ... srednja projektna ali predpisana temperatura pro-

storov
tnp ... srednja projektna notranja temperatura prostorov
tz sr ... srednja zunanja temperatura v obračunskem ob-

dobju
tz min ... –13 °C, računska minimalna zunanja tempera-

tura.
(2) Dobavljena količina toplote, ki ni odvisna od zunanje 

temperature (na primer ogrevanje sanitarne tople vode), se 
za obračunsko obdobje, ko je bila merilna naprava namerno 
pokvarjena, namerno odstranjena oziroma je bilo s strani la-
stnika oziroma lastnikov odjemnega mesta distributerju toplote 
namerno onemogočeno odčitanje porabe toplote, določi po 
najvišji obračunani količini v zadnjih 12 mesecih.

91. člen
(neupravičen odjem)

(1) Za neupravičen odjem toplote se šteje:
– odjem toplote, ki ni merjen z merilno napravo za ugota-

vljanje količin dobavljene toplote;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki ni overjena 

pri akreditiranem kontrolnem organu iz razlogov na strani la-
stnika oziroma odjemalca;

– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki je namerno 
poškodovana;

– odjem toplote, merjen z merilno napravo, kjer so ne-
pooblaščeno odstranjeni oziroma poškodovani pečati merilne 
naprave oziroma njeni sestavni deli;

– odjem toplote, izveden z nedovoljenim posegom v dis-
tribucijski sistem;

– odjem toplote, ki ga izvaja odjemalec s tem, da je priklju-
čil svoje interne toplotne naprave na distribucijski sistem brez 
soglasja distributerja toplote.

(2) Dokazno breme upravičenega odjema je na strani 
osebe, za katero obstaja utemeljen sum, da izvaja neupravičen 
odjem toplote.

(3) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče ugo-
toviti, se neupravičen odjem toplote obračuna od zadnjega od-
čitka obračunske merilne naprave s strani distributerja toplote. 
Če zadnjega odčitka obračunske merilne naprave ni mogoče 
pridobiti, je dokazno breme o trajanju neupravičenega odjema 
na strani osebe, ki izvaja neupravičen odjem toplote.
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(4) Če ni mogoče ugotoviti količin neupravičeno odvzete 
toplote, se količina toplote določi v skladu z 90. členom tega 
akta, pri čemer se za obračunsko moč uporabi podatke iz 
primerljive druge stavbe, z upoštevanjem najvišjega faktorja 
odjema toplote (Y=1).

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

(6) Vsak neupravičen odjem toplote, odstranitev oziroma 
poškodovanje pečata merilne naprave oziroma njenih sestav-
nih delov se prijavi organom pregona in pristojnemu inšpekcij-
skemu organu.

(7) Pri obračunu neupravičenega odjema toplote distribu-
ter toplote obračuna 25 % višje tarifne postavke toplote.

7. Nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev

92. člen
(nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev)

(1) Distributer toplote v primeru predvidenega odklopa 
distribucije toplote zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti 
obvesti gospodinjskega odjemalca o datumu predvidenega od-
klopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti, 
ter rokih za predložitev dokazil.

(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop gospodinj-
skega odjemalca individualnega odjemnega mesta in je name-
njena samo skrajnim primerom ogrožanja življenja in zdravja 
gospodinjskega odjemalca, ki si zaradi svojih premoženjskih 
razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ne more za-
gotoviti drugega vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil 
enake ali manjše stroške za najnujnejšo ogrevanje stanovanj-
skih prostorov.

(3) Do nujne oskrbe so upravičeni gospodinjski odjemalci 
iz drugega odstavka tega člena izključno v primeru, da bi bilo 
v primeru odklopa ogroženo življenje in zdravje gospodinjske-
ga odjemalca in oseb, ki z odjemalcem prebivajo v skupnem 
gospodinjstvu.

(4) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distri-
buterja toplote o odklopu zaradi neporavnanih pogodbenih 
obveznosti in želi uveljaviti pravico do nujne oskrbe mora na 
podlagi določb zakona, ki ureja energetiko, v roku osmih dni od 
prejema obvestila o odklopu podati distributerju toplote vlogo 
za priznanje te pravice in predložiti vsa ustrezna dokazila. 
Obrazec vloge za uveljavitev pravice do nujne oskrbe je odje-
malcem dostopen na spletni strani distributerja toplote.

(5) Distributer toplote pri presoji upravičenosti do nujne 
oskrbe najprej ugotavlja, ali gospodinjski odjemalec izpolnjuje 
kriterije iz drugega odstavka tega člena, nato pa, ali obstajajo 
okoliščine, zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo 
življenje ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, 
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo 
na podlagi izpolnjevanja enega izmed naslednjih dveh pogojev:

– ali glede na letni čas in temperaturne razmere ter vrsto 
stavbe, v kateri gospodinjski odjemalec prebiva, odklop dis-
tribucije toplote ogroža življenje in zdravje tega odjemalca ter 
oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe 
drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški;

– ali bi bilo v primeru odklopa distribucije toplote ogroženo 
zdravstveno stanje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, 
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(6) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne 
razmere so gospodinjski odjemalci lahko upravičeni le v obdo-
bju ogrevalne sezone.

(7) Do nujne oskrbe v obdobju ogrevalne sezone niso 
upravičeni gospodinjski odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v ka-
terih je vsaj v enem bivalnem prostoru odjemalca omogočeno 
ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.

(8) Distributer toplote kot pogoj, da gre za gospodinjskega 
odjemalca iz drugega odstavka tega člena, upošteva potrdilo 
Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da odjemalec:

– še ni prejemnik redne socialne pomoči in
– je odjemalec vložil vlogo za dodelitev redne denarne 

socialne pomoči že pred prejemom obvestila o odklopu, vendar 
o njej še ni odločeno.

(9) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upraviče-
nosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih 
razmer zahteva potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem 
pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz kate-
rega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v enem prostoru možno 
ogrevanje na trda ali druga goriva in izjavo odjemalca, da v 
nobenem prostoru ni vgrajena kurilna naprava za ogrevanje 
na trda ali druga goriva ali druga ogrevalna naprava. Dokazilo 
ne sme biti starejše od enega leta.

(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja distributer toplote presoja na podlagi dokazila, iz kate-
rega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje 
in zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim 
prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(11) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upraviče-
nosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva 
potrdilo osebnega zdravnika, da gospodinjski odjemalec za 
ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje distribucijo toplo-
te z namenom zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer. Potrdilo 
mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti 
do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti obdobje, v ka-
terem bi odklop ogrožal življenje in zdravje gospodinjskega 
odjemalca.

(12) Če distributer toplote presodi, da je gospodinjski 
odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno obvesti od-
jemalca. Obvestilu, ki je namenjeno odjemalcu priloži seznam 
nasvetov za varčevanje z energijo, ki lahko pripomorejo k zni-
žanju porabe energije oziroma stroškov ogrevanja. Distributer 
toplote sme pri izvajanju nujne oskrbe omejiti odjem toplote 
gospodinjskemu odjemalcu do količine, ki je nujno potrebna, 
da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja tega odjemalca 
ter oseb, ki z njim prebivajo.

(13) Gospodinjski odjemalec je upravičen do nujne oskrbe 
za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz prve-
ga odstavka tega člena in dokler obstajajo okoliščine, ki povzro-
čajo ogrožanje življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z 
njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za 
socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči. 
Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.

(14) Če distributer toplote presodi, da niso izpolnjeni 
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obvesti gospo-
dinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.

(15) Določila o nujni oskrbi se ne uporabljajo na skupnih 
odjemnih mestih, ne vplivajo na izstavljanje računov ali sodne 
postopke uveljavljanja terjatev ter prav tako ne na uveljavljanje 
subsidiarne odgovornosti lastnikov za dolgove najemnikov ozi-
roma drugih uporabnikov odjemnih mest.

8. Obveščanje odjemalcev

93. člen
(kontaktna točka za odjemalce)

(1) Distributer toplote odjemalcem zagotavlja potrebne in-
formacije glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in metod za 
reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora z distribu-
terjem toplote na spletni strani distributerja toplote in v kontakti 
točki, ki se nahaja na sedežu distributerja toplote.

(2) V kontaktni točki distributer toplote zagotovi najmanj 
informacije o:

– načinih reševanja sporov;
– veljavnih cenah toplote;
– splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh 

storitev in v zvezi njihovo uporabo;
– načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
– pravicah do oskrbe s toploto v skladu predpisi in sploš-

nimi akti.
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94. člen
(obveščanje odjemalcev)

(1) Distributer toplote odjemalcem toplote zagotavlja infor-
macije o obračunu distribucije toplote in porabi na mesečnem 
računu, na sedežu podjetja, na spletnem in mobilnem portalu 
ter na spletni strani distributerja toplote.

(2) Distributer toplote odjemalcem toplote enkrat letno 
poda informacije o primerjavi porabe energije odjemalca s 
porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta in primerjavi s 
povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energi-
je iz iste porabniške kategorije, kadar je to mogoče.

(3) Distributer toplote odjemalcem toplote posreduje po-
datke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o 
učinkoviti rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na 
katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za 
izboljšanje energetske učinkovitosti.

(4) Vsa obveščanja odjemalcev iz prvega do tretjega od-
stavka tega člena, distributer toplote izvaja brezplačno.

(5) Šteje se, da so bili podatki iz tega člena zagotovljeni, 
če so dosegljivi na sedežu podjetja, mobilnem ali spletnem 
portalu distributerja toplote, ali objavljeni na spletni strani dis-
tributerja toplote.

9. Kakovost toplote

95. člen
(kakovost toplote)

(1) Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odje-
mnem mestu odjemalca. Dobavljena toplota iz distribucijskega 
sistema je ustrezne kakovosti, če izmerjeni parametri na odje-
mnem mestu ustrezajo naslednjim parametrom:

– diferenčni tlak na odjemnem mestu je minimalno 100 kPa;
– temperatura dovoda na odjemnem mestu je minimalno 

65 °C oziroma skladno s temperaturnim diagramom vročevo-
dnega omrežja v prilogi, ki je sestavni del tega akta. Tempe-
ratura dovoda na odjemnem mestu se zagotavlja v odvisnosti 
od zunanje temperature v skladu s temperaturnim diagramom 
vsak dan minimalno med 06:00 uro in 21:00 uro.

(2) Distributer toplote odgovarja za kakovost dobavljene 
toplote skladno s tem aktom, pogodbo o dobavi toplote in za-
pisnikom, pod pogojem, da so odjemalčeve toplotne naprave 
zgrajene in obratujejo skladno s projektno dokumentacijo in da 
so obratovalno sposobne.

10. Obračun, način plačil, postopek opominjanja  
in reševanje reklamacij

96. člen
(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje je časovni interval, na katerega 
se nanaša obračun.

(2) Redno obračunsko obdobje stroškov dobavljene to-
plote je mesečno.

(3) Perioda izstavljanja računov je mesečna.

97. člen
(obračun distribucije oziroma dobave toplote)

(1) Distributer toplote zaračunava distribucijo oziroma do-
bavo toplote v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost distribucije 
toplote, tem aktom ter pogodbo o dobavi toplote, za vsako 
obračunsko mesto posebej. Distributer toplote izstavlja račune 
neposredno lastnikom ali uporabnikom obračunskega mesta.

(2) Distributer toplote ni zavezan dodatno deliti računov 
na obračunskih mestih skupine odjemalcev. V vsakem primeru 
so člani skupine odjemalcev na obračunskem mestu solidarno 
odgovorni za plačilo obveznosti do distributerja.

(3) Stroški distribucije oziroma dobave toplote so:
– stroški uporabe distribucijskega sistema in dobavljene 

toplote v obliki fiksnega dela (obračunska moč) in variabilnega 
dela (dobavljena količina toplote) tarifnih postavk toplote;

– stroški števnine.

(4) Stroške ostalih storitev izvedenih na zahtevo ali iz 
razlogov na strani odjemalca, ki jih distributer toplote izvaja in 
zaračunava, vendar v tarifnem sistemu za dobavo toplote niso 
zajeti, obračuna distributer po ceniku, ki ga objavi na spletni 
strani in sedežu podjetja.

(5) Stroške za porabljeno električno energijo za obrato-
vanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne 
energije. Stroške za porabljeno vodo iz vodovodnega omrežja 
(polnitve oziroma dopolnjevanja sekundarnega sistema ogre-
vanja, vodo za potrebe čiščenja prostora toplotne postaje, vodo 
za potrebe priprave tople sanitarne vode) plača odjemalec 
dobavitelju vode.

98. člen
(zaračunavanje distribucije oziroma dobave toplote)
(1) Mesečni obračun distribucije oziroma dobave toplote 

se izvede z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino;
– obračunom obračunske moči (posebej za namene ogre-

vanja in posebej za namene priprave sanitarne tople vode);
– obračunom dobavljenih količin toplote (posebej za na-

mene ogrevanja in posebej za namene priprave sanitarne 
tople vode);

– obračunom števnine;
– obračunom predpisanih dajatev in prispevkov.
(2) Obračun obračunske moči se izvede mesečno z upo-

števanjem cene glede na razvrstitev odjemalca v ustrezno 
tarifno skupino in določeno obračunsko moč.

(3) Obračunska moč se na skupnih odjemnih mestih do-
loči za celotno skupno odjemno mesto. Strošek skupne obra-
čunske moči se mesečno razdeli na posamezne enote oziroma 
obračunska mesta, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o 
delitvi skupnih fiksnih stroškov, oziroma, kjer le ta ni določena, 
v skladu s 70. členom tega akta.

(4) Obračun dobavljenih količin toplote se izvede glede 
na dejanske odčitke merilne naprave v toplotni postaji na 
odjemnem mestu, ki jih izvaja distributer toplote. Pri obračunu 
se upošteva vsakokrat veljavna cena variabilnega dela cene 
za toploto (TPV), objavljena na spletni strani in na sedežu 
distributerja toplote.

(5) Na skupnem odjemnem mestu se odčitek izvede na 
merilni napravi v skupni toplotni postaji. Tako izmerjena skupna 
poraba se na podlagi s strani odjemalcev oziroma pooblaščenih 
izvajalcev delitev sporočenih razdelilnikov razdeli na posamezne 
enote oziroma obračunska mesta skupnega odjemnega mesta. 
Odčitke delilnikov na posameznih obračunskih mestih uporablja 
zgolj izvajalec delitve za namene delitve skupnih stroškov in 
določitev deležev posameznih enot v skupnih stroških, katerih 
končni rezultat je distributerju toplote sporočen razdelilnik.

(6) Obračun števnine se izvede mesečno glede na veli-
kost in število merilnih naprav na odjemnem mestu v toplotni 
postaji z razvrstitvijo merilnih naprav v ustrezne tarifne skupine 
iz 110. člena tega akta in z upoštevanjem veljavne cene.

(7) Pri mesečnem obračunu toplote se lahko izvede tudi 
obračun ostalih storitev distributerja toplote, ki jih je ta izvedel 
po naročilu odjemalca ali iz razlogov na strani odjemalca.

99. člen
(postopek določanja obračunske moči)

(1) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v po-
stopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem 
po 40. členu tega akta določi priključno moč za posamezne 
namene rabe toplote:

– ogrevanje prostorov (OGP);
– priprava sanitarne tople vode (STV);
– uporaba v tehnoloških procesih (INP01);
– hlajenje z uporabo ogrevnega medija vroča voda 

(INP02).
(2) Priključno moč distributer toplote določi na osnovi 

predložene PZI projektne dokumentacije toplotne postaje, pri-
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ključka in strojnih instalacij objekta, ki koristijo toploto iz dis-
tribucijskega sistema skladno z navedeno priključno močjo v 
projektni dokumentaciji. V primeru neobstoja le te, predvsem 
v primeru manjših kompaktnih toplotnih postaj moči do 20 kW, 
se priključna moč določi na osnovi ostale razpoložljive doku-
mentacije sistemov ogrevanja oziroma internih toplotnih naprav 
objekta, energetsko oskrbovanih preko distribucijskega sistema 
toplote (tehnična dokumentacija toplotne postaje, projekt siste-
ma ogrevanja objekta, izjava projektivnega podjetja o potrebni 
obračunski moči objekta s kratko tehnično obrazložitvijo).

(3) Za vsako večjo spremembo priključne moči zaradi 
spremenjene predvidene vrednosti toplotnih izgub kot posledi-
ce izvedenih sprememb toplotne zaščite stavbe, spremembe 
namembnosti in uporabe dela stavbe, razširitve, posodobitve 
ali ukinitve internih toplotnih naprav, itn., ki ima za posledico 
potrebo po spremembi elementov oziroma rekonstrukciji to-
plotne postaje, kakor tudi za vse celovite rekonstrukcije obsto-
ječih (dotrajanih) toplotnih postaj ter zamenjave obstoječih ali 
dotrajanih toplotnih postaj z novimi toplotnimi postajami, mora 
odjemalec oziroma njegov pooblaščenec pridobiti novo so-
glasje za priključitev. Vlogi za izdajo soglasja mora odjemalec 
priložiti projektno dokumentacijo, ki dokazuje na stavbi izvede-
ne spremembe, ki imajo za posledico spremembo priključne 
moči, morebitne predelave internih toplotnih naprav in preverbe 
ustreznosti, oziroma zamenjave posameznih elementov toplo-
tne postaje.

(4) Za vsako manjšo spremembo priključne moči, ki ne 
zahteva spremembe elementov oziroma rekonstrukcije toplo-
tne postaje, kot posledice spremembe toplotne zaščite stavbe 
oziroma manjše spremembe namembnosti dela stavbe, mora 
odjemalec oziroma njegov pooblaščenec pridobiti soglasje za 
znižanje priključne moči na novo obračunsko moč. Vlogi za 
izdajo soglasja za znižanje priključne moči na novo obračunsko 
moč mora odjemalec priložiti poenostavljen projekt preverbe 
ustreznosti ključnih elementov toplotne postaje (ustreznost 
količinske regulacije pretoka, omejevanje pretoka in moči, 
ustreznost velikosti merilnika porabe toplote, toplotnega izme-
njevalca, itn.) ter projektantsko obrazložitev in rezultate projek-
tantskega izračuna novih toplotnih potreb objekta, iz katerega 
je razvidna določitev nove obračunske moči toplotne postaje.

(5) Priključne oziroma obračunske moči za ogrevanje ni 
možno znižati pod vrednost toplotnih izgub stavbe.

(6) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v postop-
ku sklepanja pogodbe o dobavi toplote po 61. členu tega akta 
določi obračunsko moč. Obračunska moč je lahko enaka ali 
manjša od priključne moči po izdanem soglasju za priključitev 
in se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani 
pooblaščene osebe distributerja toplote. Soglasje distributerja 
toplote za spremembo obračunske moči postane del sklenjene 
pogodbe o dobavi toplote.

(7) Obračunska moč je lahko manjša od priključne moči 
tudi kadar posamezni deli stavbe in njihove interne toplotne 
naprave niso zgrajeni v celotnem obsegu po predloženi doku-
mentaciji ob izdaji soglasja za priključitev. Obračunska moč je 
lahko v tem primeru manjša od priključne moči za največ do 
30 %, sicer mora odjemalec za spremembo priključne moči 
pridobiti novo soglasje za priključitev.

(8) Obračunska moč se določi največ enkrat v kurilni 
sezoni za minimalno obdobje 12 mesecev.

100. člen
(rok in način plačila)

(1) Rok plačila računov je 8 dni po prejemu računa, razen 
če s pogodbo o dobavi toplote ali predpisi ni določeno drugače.

(2) Če odjemalec ne poravna računa pravočasno, distri-
buter toplote odjemalca pozove k izpolnitvi obveznosti s pisnim 
opominom. V prvem pisnem opominu se določi dodaten rok 
plačila, ki za gospodinjske odjemalce ne sme biti krajši od 
15 dni. Dodaten rok plačila velja zgolj za prvi opomin. Dis-
tributer toplote lahko po preteku dodatnega roka nemudoma 

začne s postopkom sodne izterjave, v primerih, kjer je očitno, 
da odjemalec ne bo poravnal obveznosti niti v dodatnem roku, 
pa tudi brez dodatnega opomina (na primer neplačani računi 
iz preteklosti, neutemeljeno zavračanje sklenitve pogodbe o 
dobavi toplote, neutemeljeno zavračanje predvidene oskrbe 
zlasti v primeru skupnih odjemnih mest).

(3) Če odjemalec ne plača računa niti po preteku dodatne-
ga roka iz prvega opomina, lahko distributer toplote odjemalca 
po predhodnem obvestilu odklopi. Rok od prejema obvestila o 
predvidenem odklopu do dejanskega odklopa za gospodinjske 
odjemalce ne sme biti krajši od 15 dni. Pred odklopom je go-
spodinjskega odjemalca treba obvestiti tudi o možnosti nujne 
oskrbe v skladu z določbami 92. člena tega akta. To določilo 
se ne uporablja v primeru neplačil posameznega odjemalca 
skupnih odjemnih mest.

(4) Odklop odjemalca iz razlogov neporavnanih pogod-
benih obveznosti ne pomeni hkrati tudi odpovedi pogodbe o 
dobavi toplote. V času odklopa je distributer toplote kljub pre-
kinitvi dobave upravičen do obračuna fiksnih stroškov toplote 
(obračunske moči in števnine).

(5) Ne glede na dodatne roke plačila iz opominov, je dis-
tributer toplote za nepravočasna plačila upravičen zaračunavati 
zamudne obresti od zapadlosti računa.

(6) V primeru nepravočasnega plačila več terjatev distri-
buter toplote vsa plačila odjemalca vračunava po vrstnem redu 
zapadlosti terjatev. Če odjemalec poleg glavnice dolguje tudi 
obresti in stroške, se ti vračunavajo tako, da se najprej odplača-
jo stroški, nato obresti in končno glavnica. Vsakršno ugodnejše 
pokrivanje odprtih terjatev lahko odobri zgolj distributer toplote.

(7) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi 
univerzalni pravni naslednik v vse neporavnane obveznosti in 
postopke za uveljavljanje obveznosti dosedanjega odjemalca 
do distributerja toplote.

(8) Lastnik subsidiarno odgovarja za vse neporavnane 
obveznosti uporabnika odjemnega mesta. Od lastnika se sme 
zahtevati izpolnitev po zapadlosti izstavljenega računa. Za 
uveljavljanje subsidiarne odgovornosti se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, o subsidiarnem poro-
štvu. Lastnik odgovarja tudi za zamudne obresti in stroške uve-
ljavljanja terjatev do uporabnika (na primer opominov, sodnih 
stroškov, stroškov pridobivanja podatkov). Prav tako odgovarja 
uporabnik za vse nastale stroške v postopku uveljavljanja ter-
jatev do lastnika (na primer stroški opominov lastnikov, sodni 
stroški).

(9) Solastniki ali skupni lastniki ali souporabniki obračun-
skega mesta se glede mesečnega računa štejejo kot en odje-
malec in so za obveznosti v razmerju do distributerja solidarno 
odgovorni. Notranja regresna razmerja rešujejo med seboj.

101. člen
(zavarovanje plačil)

Distributer toplote lahko v času trajanja pogodbe o dobavi 
toplote zahteva od poslovnega odjemalca ali industrijskega 
odjemalca ustrezno zavarovanje za plačilo obveznosti (na pri-
mer bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, menico, pred-
plačilo), pri čemer lahko znesek zavarovanja znaša najmanj 
povprečno izračunani znesek dvomesečnega računa.

102. člen
(reklamacija)

(1) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– količino in kvaliteto dobavljene toplote v priključni po-

staji;
– nepravilno delovanje merilne naprave;
– motnje pri dobavi toplote;
– obračun distribucije toplote;
– ostale storitve.
(2) Odjemalec lahko obrazloženo reklamacijo pošlje pi-

sno ali po elektronski pošti oziroma poda ustno na zapisnik pri 
distributerju toplote. Reklamacija mora vsebovati tudi dokazila.
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(3) Odjemalec je dolžan reklamacije količine in kvalitete 
dobave ali opravljenih storitev, nepravilno delovanje merilnih 
naprav ali motnje pri dobavi toplote sporočiti distributerju 
toplote nemudoma in mu omogočiti dostop do naprav v lasti 
distributerja toplote ter do toplotne postaje s ciljem ugoto-
vitev glede dejanskega stanja. Če reklamacija ni podana v 
predpisanem roku ali distributerju toplote ni bila omogočena 
ugotovitev dejanskega stanja z zapisnikom, se šteje, da je 
bila dobava toplote oziroma so bile druge storitve izvedene v 
dogovorjeni kakovosti in količini, odjemalec pa izgubi pravico 
iz tega naslova. Enaki roki in posledica zamude velja tudi za 
lastnika, katerega odjemno mesto je v uporabi s strani tretje 
osebe.

(4) Na skupnih odjemnih mestih lahko reklamacijo glede 
prve do tretje in pete alineje prvega odstavka poda le poo-
blaščenec odjemalcev v imenu lastnikov posameznih delov 
stavbe.

(5) V primeru reklamacije računa za obračun distribucije 
toplote je odjemalec dolžan poravnati nesporni del v pogod-
benem roku, za sporni del pa mora podati pisno reklamacijo 
najkasneje v roku osmih dni od prejema računa. V kolikor re-
klamacija ni podana v predpisanem roku, se šteje, da sta bila 
obračun in višina računa pravilna, odjemalec pa izgubi pravico 
iz tega naslova. Enaki roki in posledica zamude velja tudi za 
lastnika, katerega odjemno mesto je v uporabi s strani tretje 
osebe, le da se rok za podajo reklamacije na račun šteje od 
prejema prvega opomina lastniku.

(6) Distributer toplote je dolžan pisno odgovoriti najkasne-
je v roku osmih delovnih dni od prejema reklamacije in sicer 
tako, da odjemalcu pisno ali po elektronski pošti odgovori na 
zadnji distributerju toplote posredovani naslov.

(7) Reklamacije, ki so posledica sestave ali nepravoča-
sne dostave elementov razdelilnika ali razdelilnika stroškov 
na skupnih odjemnih mestih niso upravičene reklamacije in 
jih mora odjemalec reševati z upravnikom oziroma izvajalcem 
delitve. Izdani računi na podlagi napak na strani izvajalca 
delitve se zaradi pooblastilnega razmerja štejejo kot napaka 
odjemalca.

(8) Odjemalec je dolžan o morebitnem izostanku me-
sečnega računa obvestiti distributerja toplote, če do 20. dne 
v mesecu za pretekli mesec ni prejel računa. V nasprotnem 
primeru se šteje, da je račun prejel.

(9) V primerih izostanka računa sta pregled računov in 
preverjanje stanja odprtih obveznosti omogočena na sedežu 
podjetja ter v spletni in mobilni aplikaciji.

103. člen
(način reševanja reklamacij)

(1) Distributer toplote mora odjemalca pisno obvestiti o 
svojem stališču do prejete reklamacije in njegovih že sprejetih 
ukrepih ter predlogih za ustrezno rešitev reklamacije.

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

104. člen
(reševanje sporov)

Distributer toplote in odjemalec spore rešujeta na miren 
način (opomini, postopek reklamacij).

VI. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI  
ZA DISTRIBUCIJO OZIROMA DOBAVO TOPLOTE

1. Toplota

105. člen
(tarifni elementi in tarifne postavke)

(1) Tarifna elementa toplote sta:
– obračunska moč kot fiksni (od porabe neodvisni) del 

stroška toplote;
– dobavljena količina toplote kot variabilni (od porabe 

odvisni) del stroška toplote.
(2) Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– fiksni del tarife za toploto (TPF), ki predstavlja ceno za 

enoto obračunske moči v EUR/MW/leto;
– variabilni del tarife za toploto (TPV), ki predstavlja ceno 

za enoto dobavljene količine toplote v EUR/MWh.

106. člen
(tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov)
Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toplo-

to za namen ogrevanja prostorov, glede na vrsto odjemalca in 
njegovo obračunsko moč (POBR), v posamezne tarifne skupi-
ne naslednjega tarifnega sistema:

Tarifna skupina (TSOGP) Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene 
Toplota (TPV)

Fiksni del cene 
Obračunska moč (TPF)

OGP01 Gospodinjski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
OGP02 Industrijski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
OGP03 Poslovni in ostali odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
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107. člen
(tarifni sistem toplote za namen priprave sanitarne vode)

(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo 
toploto za namen priprave sanitarne tople vode, glede na vrsto 
odjemalca in njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne 
tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:

(2) Če odjemalec uporablja skupni prenosnik toplote, ki 
se hkrati uporablja za namene ogrevanja prostorov in pripravo 
sanitarne tople vode, se za namen obračuna uporablja le tarifni 
sistem toplote za namen ogrevanja prostorov.

108. člen
(tarifni sistem toplote za namen tehnoloških procesov)

Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toplo-
to za namen tehnoloških procesov, glede na namen rabe toplo-
te v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:

Tarifna skupina (TSSTV) Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene 
Toplota (TPV)

Fiksni del cene 
Obračunska moč (TPF)

STV01 Gospodinjski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
STV02 Industrijski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
STV03 Poslovni in ostali odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW

Tarifna skupina (TSINP) Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene 
Toplota (TPV)

Fiksni del cene 
Obračunska moč (TPF)

INP03 Odjem toplote za namen hlajenja Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]

109. člen
(priprava in objava tarifnih postavk)

(1) Distributer toplote tarifne postavke oziroma cenik jav-
no objavi na spletni strani in na sedežu družbe.

(2) Distributer toplote posreduje obvestilo o spremembi 
reguliranih tarifnih postavk Agenciji za energijo v predpisani 
obliki in na predpisan način.

2. Ostale storitve distributerja toplote

110. člen
(tarifni sistem za obračun ostalih storitev)

(1) Tarifni sistem za obračun ostalih storitev sestavljajo ta-
rifne postavke za števnino in tarifne postavke za ostale storitve, 
ki niso vključene v ceni za toploto.

(2) Tarifni sistem in tarifne postavke za števnino so dolo-
čene glede na dimenzijo merilne naprave oziroma za posame-
zno značilno tarifno skupino naslednjega tarifnega sistema za 
obračun števnine:

Tarifna skupina 
(TSSTE)

Dimenzija merilne 
naprave 

Tarifna postavka (TP)
Števnina

STE01 od DN15 do DN20 [EUR/merilnik/mesec]
STE02 od DN25 do DN40 [EUR/merilnik/mesec]
STE03 od DN50 do DN80 [EUR/merilnik/mesec]
STE04 DN100 [EUR/merilnik/mesec]
STE05 DN150 [EUR/merilnik/mesec]

(3) Števnina zajema periodične stroške distributerja to-
plote v povezavi z izvajanjem odčitavanj merilne naprave za 
potrebe obračuna distribucije toplote, rednimi pregledi merilnih 
naprav, vzdrževanjem, overjanjem in zamenjavami merilnih na-
prav v rokih skladno z veljavno zakonodajo ter stroške vzdrže-
vanja sistema za daljinsko odčitavanje in spremljanje delovanja 
merilne naprave na odjemnem mestu, v skladu s podrobnejšim 
opisom iz 5. odstavka 8. člena tega akta.

(4) Ostale storitve, ki niso v vključene v ceni za toploto in 
števnino, so storitve, ki jih lahko distributer toplote izvede na 
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podlagi naročila oziroma kršitve odjemalca. Cene za ostale 
storitve distributer toplote oblikuje glede na dejanske stroške 
teh storitev ob upoštevanju stroškovno učinkovitega izvajanja 
posamezne storitve ter javno objavlja v ceniku, na spletni strani 
distributerja toplote in na sedežu družbe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

111. člen
(pravni učinek akta na dosedanja razmerja z odjemalci)

(1) Določila tega akta predstavljajo obvezno predpisano 
vsebino pogodb o priključitvi ali pogodb o dobavi toplote z odje-
malcem (lastnikom ali drugim uporabnikom odjemnega oziroma 
obračunskega mesta) in v skladu z drugim odstavkom 17. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 
dopolnjujejo ali stopajo na mesto pogodbenih določil, ki niso 
v skladu z njimi.

(2) V primeru dobave toplote v objektu, kjer z lastniki ali 
drugimi uporabniki odjemnega oziroma obračunskega mesta 
pogodbe niso bile sklenjene v pisni obliki, se šteje, da so bile 
pogodbe o dobavi toplote sklenjene s pričetkom lastništva 
oziroma v razmerju z drugim uporabnikom odjemnega oziroma 
obračunskega mesta s pričetkom uporabe odjemnega oziroma 
obračunskega mesta.

(3) Distributer toplote o novi razvrstitvi odjemnih oziroma 
obračunskih mest v nove tarifne skupine v skladu s tem aktom, 
odjemalce obvesti s prvim naslednjim računom po uveljavitvi 
tega akta.

112. člen
(skupna odjemna mesta)

(1) Pogodbena razmerja na skupnih odjemnih mestih, ki 
so v nasprotju z 69. členom tega akta, je potrebno uskladiti v 
roku dvanajstih mesecev od uveljavitve tega akta. Distributer 
toplote lahko zaradi uskladitve pogodbenih razmerij v skladu z 
zakonodajo in tem aktom, ob ponudbi nove pogodbe o dobavi 
toplote za skupno odjemno mesto, dosedanje pogodbe odpove.

(2) Upravnik, kjer ta ni obvezen pa skupni pooblaščenec 
ali skupni predstavnik lastnikov, je pred sklenitvijo skupne po-

godbe o dobavi toplote za skupno odjemno mesto zavezan 
distributerju toplote pisno in v zahtevani obliki dostaviti vse po-
godbene podatke iz 64. člena tega akta o skupnem odjemnem 
mestu, posameznih obračunskih mestih, lastnikih in drugih 
uporabnikih obračunskih mest.

(3) Z dnem pričetka uporabe nove pogodbe o dobavi 
toplote za skupno odjemno mesto prenehajo veljati vse dose-
danje pogodbe s posameznimi odjemalci, dosedanji lastniki in 
uporabniki obračunskih mest skupnega odjemnega mesta pa 
postanejo pogodbene stranke nove pogodbe o dobavi toplote 
za skupno odjemno mesto.

(4) Do sklenitve nove pogodbe o dobavi toplote za skupno 
odjemno mesto se za posamezne enote izstavljajo individualne 
pogodbe. Za presojo razmerij med distributerjem, lastnikom in 
uporabnikom se smiselno upoštevajo določbe tega akta.

113. člen
(prenehanje uporabe predpisov)

Z dnem uporabe tega akta se prenehajo uporabljati Splo-
šni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrež-
ja Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 20/06), Tarifni 
sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja 
Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 20/06), Sistemska 
obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s 
toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor (Uradni 
list RS, št. 65/07) in Tehnični in drugi pogoji za priključitev na 
distribucijsko omrežje (MUV, št. 20/07).

114. člen
(uveljavitev in začetek uporabe akta)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2019.

Št. UPR/AP/SON/KZ150/PK-001-006-2018-700006
Maribor, dne 5. junija 2018
EVA 2018-2430-0062

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
Direktor

mag. Alan Perc l.r.
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 Priloga 1: Temperaturni diagram vročevodnega omrežja 
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3597. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini 
Bistrica ob Sotli

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) in Zapisnika o delu občinske volilne komisije pri 
ugotavljanju končnega uradnega izida lokalnih volitev v Občini 
Bistrica ob Sotli, ki so potekale 19. 11. 2018, je Občinska volilna 
komisija Občine Bistrica ob Sotli sprejela

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2018  

v Občini Bistrica ob Sotli

I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 19. 11. 2018, 

ugotovila končne izide glasovanja za volitve župana Občine 
Bistrica ob Sotli.

II.
Na rednih lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018, je v Občini 

Bistrica ob Sotli od skupnega števila volivce 1200 glasovalo 
766 volivcev, kar znaša 63,83 % vseh volilnih upravičencev.

III.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 766 glasovnic, 

od tega je bilo 6 neveljavnih in 760 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat število glasov  %
PETRA MISJA ZORKO 284 37,37
FRANJO DEBELAK 476 62,63

Občinska volilna komisija je na podlagi 108. člena v 
zvezi s 85. členom in prvim odstavkom 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Bistrica ob 
Sotli izvoljen FRANJO DEBELAK, rojen 17. 9. 1963, stanujoč 
Črešnjevec ob Bistrici 13 a, Bistrica ob Sotli.

IV.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob 

Sotli je določena celotna občina kot 1 (ena) volilna enota, kjer 
se skupno voli 7 (sedem) članov občinskega sveta.

Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob 
Sotli je bilo oddanih 766 glasovnic. Ker so bile prazne, ker je 
bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov kot se jih voli 
oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 7 (sedem) 
glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 759.

Posamezni kandidati so v Občini Bistrica ob Sotli kot eni 
volilni enoti dobili naslednje število glasov:

Zap. 
št. Kandidat Predlagatelj Št. velj. glasov  % velj. 

glasov
1 URŠA PLESNIK Franjo Debelak in skupina volivcev 264 34,78
2 SARA STADLER Petra Misja Zorko in skupina volivcev 210 27,67

3 JURE LUPŠINA SDS – Slovenska demokratska stranka, 
Občinski odbor Bistrica ob Sotli 89 11,73

4 BREDA KOVAČIČ Franjo Debelak in skupina volivcev 305 40,18
5 MANUEL ŠTERLEK Petra Misja Zorko in skupina volivcev 161 21,21

6 BOJANA URŠIČ SDS – Slovenska demokratska stranka, 
Občinski odbor Bistrica ob Sotli 158 20,82

7 PRIMOŽ MOŠET N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati,  
Občinski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 244 32,15

8 AMBROŽ ZORENČ Franjo Debelak in skupina volivcev 293 38,60
9 NATALIJA VALENČAK Franjo Debelak in skupina volivcev 195 25,69

10 METODA RAINER Petra Misja Zorko in skupina volivcev 292 38,47
11 SIMON ROGINA Petra Misja Zorko in skupina volivcev 248 32,67

12 JOŽEF VRAČUN N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati, 
Občinski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 220 28,99

13 MATIC MOŠKON Franjo Debelak in skupina volivcev 176 23,19

14 MARKO STADLER SDS – Slovenska demokratska stranka, Občinski odbor 
Bistrica ob Sotli 61 8,04

15 DUŠAN BERKOVIČ Franjo Debelak in skupina volivcev 413 54,41

16 JANEZ DRAŠLER SLS – Slovenska ljudska stranka,
Občinski odbor Bistrica ob Sotli 158 20,82

17 DUŠAN GERŠAK SLS – Slovenska ljudska stranka,
Občinski odbor Bistrica ob Sotli 69 9,09

18 ŠPELA DRAŠLER SLS – Slovenska ljudska stranka,
Občinski odbor Bistrica ob Sotli 110 14,49

19 ANDREJ KNEZIĆ Franjo Debelak in skupina volivcev 287 37,81

20 ROMANCA HICTALER N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati, 
Občinski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 103 13,57

SKUPAJ GLASOV 4056 100,00
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V.
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih 

volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 45/08, 83/12 in 68/17), so bili izvoljeni tisti kandidati, ki so 
dobili največje število glasov.

Člani Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, izvoljeni 
na volitvah dne 18. 11. 2018, so:
1. DUŠAN BERKOVIČ, roj. 14. 12. 1966, 

stanujoč Dekmanca 47, Bistrica ob Sotli;
2. BREDA KOVAČIČ, roj. 29. 9. 1976, 

stanujoča Kunšperk 13, Bistrica ob Sotli;
3. AMBROŽ ZORENČ, roj. 8. 12. 1988, 

stanujoč Hrastje ob Bistrici 23, Bistrica ob Sotli;
4. METODA RAINER, roj. 6. 8. 1986, 

stanujoča Zagaj 56, Bistrica ob Sotli;
5. ANDREJ KNEZIĆ, roj. 30. 5. 1982, 

stanujoč Bistrica ob Sotli 66, Bistrica ob Sotli;
6. URŠA PLESNIK, roj. 29. 8. 1994, 

stanujoča Križan vrh 23, Bistrica ob Sotli;
7. SIMON ROGINA, roj. 6. 7. 1977, 

stanujoč Bistrica ob Sotli 31, Bistrica ob Sotli. 

Št. 041-0003/2018-46
Bistrica ob Sotli, dne 20. novembra 2018

Predsednica OVK
Darja Gabron l.r.

DOBRNA

3598. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine 
Dobrna za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB in 14/13 popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Ob-
čine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine 
Dobrna na 26. redni seji dne 8. 11. 2018 sprejel

O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna  

za leto 2018

1. člen
Z Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 

leto 2018 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Obči-
ne Dobrna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 75/17) in Odlok o 
1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 32/18).

2. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2018 

(Uradni list RS, št. 75/17) se spremeni tako, da glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
2. rebalans  
proračuna  
leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.702.691
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.148.998

70 DAVČNI PRIHODKI 1.631.033
700 Davki na dohodek in dobiček 1.424.313
703 Davki na premoženje 66.620
704 Domači davki na blago in storitve 140.100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 517.965
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 324.593
711 Takse in pristojbine  1.400
712 Denarne kazni 1.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.500
714 Drugi nedavčni prihodki  177.672

72 KAPITALSKI PRIHODKI 42.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  42.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI  511.693
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  511.693
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU  0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0
783 Prejeta sredstva iz proračune EU  
za kohezijsko politiko  0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.000.965
40 TEKOČI ODHODKI  819.465

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  279.747
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  47.894
402 Izdatki za blago in storitve  454.118
403 Plačila domačih obresti  6.341
409 Rezerve  31.365

41 TEKOČI TRANSFERI  973.844
410 Subvencije  19.322
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  608.182
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam  49.483
413 Drugi tekoči domači transferi  296.857

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.202.656
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.202.656

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  5.000
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  5.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –298.274



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 23. 11. 2018 / Stran 11397 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.450

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  1.450
751 Prodaja kapitalskih deležev  1.450

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)  0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0
441 Povečanje kapitalskih deležev v JP in 
družbah, ki so v lasti države in občina 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 1.450

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  57.017
50 ZADOLŽEVANJE  57.017

500 Domače zadolževanje 57.017
VIII. ODPLAČILO DOLGA  179.659
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo kreditov  179.659
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –419.466

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –122.642
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 298.274

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 419.466
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«

3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0007/2018-1(5)
Dobrna, dne 8. novembra 2018

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

3599. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrna 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 15. člena Statuta Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 55/17) in 12. člena Odloka o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 75/17) je župan 
Občine Dobrna dne 8. 11. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobrna  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Dobrna (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju 
ZJF) in Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 
(Uradni list RS, št. 75/17; v nadaljevanju: Odlok o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2018).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun  

januar marec 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 508.453
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  503.812

70 DAVČNI PRIHODKI  394.965
700 Davki na dohodek in dobiček  356.083
703 Davki na premoženje  11.408
704 Domači davki na blago in storitve 26.537
706 Drugi davki 937

71 NEDAVČNI PRIHODKI  108.847
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  72.367
711 Takse in pristojbine  364
712 Denarne kazni  340
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  685
714 Drugi nedavčni prihodki  35.091

72 KAPITALSKI PRIHODKI  0
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI  4.641
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  4.641
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU  0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0
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783 Prejeta sredstva iz proračune EU  
za kohezijsko politiko  0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  476.508
40 TEKOČI ODHODKI  176.349

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  56.075
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  9.760
402 Izdatki za blago in storitve  104.330
403 Obresti  23
409 Rezerve  6.161

41 TEKOČI TRANSFERI  198.238
410 Subvencije  0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  130.282
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  3.840
413 Drugi tekoči domači transferi  64.116

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  101.921
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  101.921

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  0
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  31.945

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0
750 Prejeta vračila danih posojil  0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)  0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)  0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA 46.413
550 Odplačilo domačega dolga 46.413

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –14.468

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –46.413
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –31.945
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 419.466

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proraču-
nu občine.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta v okviru pravic porabe iz svojega finančnega 
načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43., in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno 
zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih pre-
jemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
prihodkov in drugih prejemkov, kot je omenjeno v 32. členu ZJF.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-0006/2018-1(5)
Dobrna, dne 8. novembra 2018

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

3600. Poročilo o izidu volitev župana in v občinski 
svet na lokalnih volitvah 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) Občinska volilna komisija Dol pri Ljubljani podaja
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P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in v občinski svet  

na lokalnih volitvah 2018

Na volitvah župana in v občinski svet je bila udeležba 
na voliščih 57,74 %. Od skupnega števila volivcev z območja 
Občine Dol pri Ljubljani, ki šteje 4.780 volilnih upravičencev, se 
je volitev udeležilo 2.760 volilnih upravičencev.

VOLITVE ŽUPANA
Od 2.760 volilnih upravičencev, ki so se udeležili lokalnih 

volitev, je bilo neveljavnih glasov 32, veljavnih pa 2.728. Občin-
ska volilna komisija je ugotovila, da sta kandidata za župana na 
lokalnih volitvah, ki so potekale 18. 11. 2018, prejela naslednje 
število glasov:
Kandidat Št. glasov  % glasov
Željko Savič 1.561 57,22 %
mag. Janez Tekavc 1.167 42,78 %

Na lokalnih volitvah 2018 je bil za župana občine Dol 
pri Ljubljani izvoljen Željko Savič, ki je prejel večino (57,22 %) 
glasov volivcev.

VOLITVE V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so kandidatne 

liste za volitve v občinski svet, ki so potekale 18. 11. 2018, 
prejele naslednje število glasov in mandatov:
Ime liste Št. glasov  % glasov Št. mandatov
Lista krajanov Senožeti 332 12,23 % 1
Lista Sotočje 1.120 41,25 % 6
Lista Janeza Tekavca 885 32,60 % 4
NSI – Nova Slovenija – 
krščanski demokrati 190 7,00 % 1

SDS – Slovenska  
demokratska stranka 188 6,92 % 1

Od 2.760 volilnih upravičencev, ki so se udeležili lokalnih 
volitev, je bilo neveljavnih glasov 45, veljavnih pa 2.715. Ob-
činska volilna komisija je ugotovila, da so bili v Občinski svet 
Občine Dol pri Ljubljani izvoljeni in potrjeni naslednji kandidati:

1. GREGOR PIRC, Senožeti 50 B,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista krajanov Senožeti

2. NIKA ROVŠEK, Petelinje 5 A,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje

3. MIROSLAV HRIBAR, Videm 40 B,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje

4. MOJCA REPANŠEK, Videm 8 B,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje

5. DRAGO SREDENŠEK, Vinje 70,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje

6. SLAĐANA BRODNIK, Kamnica 28,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje

7. BOŠTJAN MENCINGER, Videm 8,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje

8. ALEŠ ŽNIDARŠIČ, Videm 28 A,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Janeza Tekavca

9. MIHAELA MEKŠE, Videm 26 H,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Janeza Tekavca

10. JURE RABIČ, Kleče pri Dolu 31,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Janeza Tekavca

11. JASNA GRAHEK, Beričevo 15,  
1262 Dol pri Ljubljani
Lista Janeza Tekavca

12. IRENA PRAŠNIKAR, Zagorica 3,  
1262 Dol pri Ljubljani
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati

13. DAVORIN MALEC, Beričevo 47,  
1262 Dol pri Ljubljani
SDS – Slovenska demokratska stranka

Št. 041-0004/2018-78
Dol pri Ljubljani, dne 19. novembra 2018

Predsednica OVK Dol pri Ljubljani
Špela Banič l.r.

IG

3601. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja IG01-9

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št 61/17) v povezavi z 61. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08, – ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 106/10 
– popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Ob-
činski svet Občine Ig na 32. redni seji dne 7. 11. 2018 sprejel

O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja IG01-9

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga in predmet odloka)

S tem odlokom se na podlagi 63. člena Občinskega 
prostorskega reda Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12, 
8/15; v nadaljevanju PRO Ig) sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt za del območja IG01-9 (v nadaljevanju OPPN) za 
območje zemljiških parcel št.: 200/4, 204/1, 204/6, 204/10, in 
204/11 vse k.o. Ig.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje:
I. splošne določbe;
II. območje OPPN;
III. opis prostorske ureditve;
IV. umestitev načrtovane ureditve v prostor (vplivi in 

povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, rešitve 
načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projek-
tiranje in gradnjo);

V. zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro;

VI. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine;

VII. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave;

VIII. rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
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IX. načrt parcelacije
X. etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji 

in zahteve za izvajanje OPPN;
XI. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obli-

kovalskih in tehničnih rešitev;
XII. prehodne in končne določbe.
(3) Grafični del OPPN obsega liste z zaporednimi šte-

vilkami:
1. Območje občinskega podrobnega prostorskega 

načrta s prikazom na digitalnem orto-foto posnetku; merilo 
1:5000;

2. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela pro-
storskega reda občine; merilo 1:1000;

3. Območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:1000;

4. Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ure-
ditvena situacija; merilo 1:500;

5. Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – pre-
rezi, (tipični profil lokalne ceste z infrastrukturo); merilo 1:100;

6. Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – 
prerezi (tipični profili dovozne ceste z infrastrukturo); merilo 
1:100;

7. Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – 
prometna ureditev (dovozne poti in priključki); merilo 1:500;

8. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro; merilo 1:500;

9. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ure-
ditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohra-
njanje narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:500;

10. Načrt parcelacije s prikazom javnih površin in fa-
znost gradnje; merilo 1:500.

(4) Priloge OPPN so:
– Sklep o začetku priprave OPPN za del območja IG01-9 

in popravek sklepa;
– Izsek iz kartografske dokumentacije k planu;
– Prikaz stanja prostora;
– Strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve pro-

storskega akta;
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje;
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta OPPN;
– Povzetek za javnost.

3. člen
(izrazi)

(1) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno 
namenjeno redni rabi te stavbe. Gradbena parcela stavbe se 
določi za nove stavbe v postopku izdaje gradbenega dovolje-
nja na podlagi določb veljavnega zakona o urejanju prostora, 

podrobnejših pravil urejanja prostora, veljavnih prostorskih 
izvedbenih aktov in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(2) Osnovni kubus stavbe je dominantni, največji del 
stavbe.

(3) Podstrešje je prostor v stavbi med streho in stropom 
najvišje etaže, ki ni namenjen bivanju, ponavadi je namenjen 
shranjevanju. Prostor višine nižje od 160 cm oziroma nepri-
meren za bivanje. V oznakah etažnosti se navaja s črkama 
Po, npr. P+1+Po.

(4) Ostali izrazi, definirani v PRO, ohranijo v tem odloku 
enak pomen, izrazi, ki niso definirani, se uporabljajo v skla-
du z definicijami iz veljavne zakonodaje in prakse urejanja 
prostora in graditve.

II. OBMOČJE OPPN

4. člen
(obseg območja)

(1) Ureditveno območje OPPN IG01-9 obsega severo 
zahodni del vaškega jedra vasi Ig, kjer je predvidena širitev 
naselja. Na severni strani je območje zamejeno z že izve-
deno lokalno cesto in komunalno infrastrukturo (vodovod, 
kanalizacija, elektrika – javna razsvetljava, plin) ter meji na 
območje IG16-1 območje kmetijskih zemljišč K1, na južni 
strani se stika z območjem IG01-7 ki poteka do glavne javne 
poti skozi vas Ig ter na vzhodni strani z območjem IG01-8 obe 
s stanovanjskimi površinami SS.

(2) Ureditveno območje OPPN meri približno 2,272 ha 
in je natančno določeno v grafičnem delu OPPN.

(3) Meja OPPN lahko odstopa od meje enote ureja-
nja prostora, določene v PRO, zaradi natančnejšega merila 
načrtovanja, ki upošteva geodetske podlage.

(4) Območje izdelave OPPN obsega – del območja 
IG01-9, konkretno parcele št.: 200/4, 204/1, 204/6, 204/10 in 
204/11 vse k.o. Ig v izmeri 6.499 m2, ki predstavljajo severo 
vzhodni vogal tega območja, ki se na severni strani nepo-
sredno stika z javno potjo v sklopu katere je tudi vsa javna 
komunalna infrastruktura ter obstoječo pozidavo na vzhodni 
strani mejnega območja IG01-8, na zahodni in južni strani pa 
se razprostira preostali del območja OPPN.

(5) Lega predmetnega območja je takšna, da se ga 
lahko obravnava kot zaključeno celoto, za katero se predvidi 
javna gospodarska infrastruktura in priključke nanjo, glede 
na predvideno parcelacijo. Programska izhodišča izhajajo iz 
splošnih pogojev PRO Ig.

5. člen
(urejevalne podenote)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne podeno-
te (v nadaljevanju Upe), kot sledi:

UREJEVALNA 
PODENOTA

PARCELNA ŠT.
Katastrska občina Ig

SKUPNA  
POVRŠINA UREJANJE PREDVIDENO STAN. 

ENOT / OBJEKTOV
Upe 1 204/10 in 204/11 1.505 m2 parcelacija 2
Upe 2 Del 200/4 1.530 m2 parcelacija 2
Upe 3 del 204/13 in del 204/14 798 m2 parcelacija 1
Upe 4 204/1 in 204/6 3.464 m2 parcelacija 5
Upe 5 del 205/1, del 205/4 in del 208 3.852 m2 Komasacija, parc. 5
Upe 6 209 2.366 m2 parcelacija 2
Upe 7 212/1, del 212/2 in 213 2.477 m2 parcelacija 3
Upe 8 del 216/1 in del 218 2.708 m2 Komasacija, parc. 4



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 23. 11. 2018 / Stran 11401 

ter območja z obstoječo pozidavo:
OBSTOJEČA 

POZIDAVA
PARCELNA ŠT.

Katastrska občina Ig
SKUPNA  

POVRŠINA UREJANJE OBSTOJEČIH STAN. 
ENOT / OBJEKTOV

OP 1 202/2 333 m2 0
OP 2 205/2, 205/3 in del 205/4 1.434 m2 parcelacija 1
OP 3 211/1 2.295 m2 parcelacija 2

SKUPAJ 22.720 m2 (12 enot/ha) 27

(2) Urejevalne podenote ter območja obstoječe pozidave 
so natančno locirane in prikazane v grafičnem delu OPPN na 
listu številka 3.

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

6. člen
(osnovna in podrobnejša namenska raba)

(1) Območje je v PRO po osnovni namenski rabi v celoti 
opredeljeno kot Območje stanovanj (S), pretežno namenjeno 
bivanju s spremljajočimi storitvenimi in družbenimi dejavnostmi, 
ki služijo tem območjem.

(2) Podrobnejša namenska raba je v PRO opredeljena 
kot Območje SS – splošne stanovanjske površine, pretežno 
namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam 
družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, 
izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno obrtno 
dejavnost, če nimajo vplivov na okolje, vključno z emisijami 
hrupa in so v skladu z določili tega OPPN.

7. člen
(funkcionalna merila in pogoji)

(1) Pri objektih z mešano rabo, mora biti večji del stav-
be (najmanj 51 % površine) namenjen osnovni (stanovanjski) 
namenski rabi območja, v katerem se nahaja. V obstoječih 
legalno zgrajenih stavbah je dovoljena sprememba namemb-
nosti v skladu z osnovno namensko rabo območja v katerem 
se nahaja.

(2) Na območju OPPN so po osnovni namenski rabi do-
voljene stanovanjske stavbe:

CC-SI 111 Enostanovanjske stavbe, spremljajoči nezah-
tevni in enostavni objekti kot skupna raba.

(3) Na območju OPPN so kot enostavni in nezahtevni 
objekti dovoljene v oklepaju navedene stavbe kot skupna raba 
enostanovanjske stavbe:

CC-SI 12420 Garažne stavbe (garaža),
CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (dr-

varnica, pokrita skladišča za lesna goriva),
CC-SI 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe (rastlinjak, 

lopa, uta, klet, vinska klet),
CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nad-

strešnice),
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna igrišča, javni 
vrtovi in parki, trgi, bazen za kopanje).

(4) Na območju OPPN so kot spremljajoče dejavnosti 
dovoljene nestanovanjske stavbe:

CC-SI 1220 Poslovne in upravne stavbe,
CC-SI 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene de-

javnosti,
CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena.
(5) Na območju OPPN so dovoljeni objekti gospodarske 

javne infrastrukture, in sicer:
CC-SI 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste,
CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) ele-

ktroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska 
omrežja,

CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje,

CC-SI 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
CC-SI 321 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.

8. člen
(posegi izven OPPN)

Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe 
izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske javne in-
frastrukture, za potrebe priključevanja objektov, ki so znotraj 
območja OPPN ter ureditev prometnih in interventnih poti. 
Posegi so dovoljeni s soglasjem upravljavca posamezne in-
frastrukture in so prikazani v grafičnem delu OPPN na listih 
št. 7, 8 in 9.

9. člen
(razmestitev javnih in drugih skupnih površin)

(1) Javne površine v območju OPPN so površine javnih 
cest in interventnih površin.

(2) Razmejitev javnih površin je prikazana v grafičnem 
delu OPPN na listu št. 10.

(3) Druge površine, ki služijo celotnemu območju so še 
skupne površine igrišč za najmlajše otroke in javne zelene 
površine.

10. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjoj)

(1) Faktor zazidanosti zemljišč, predvidenih za gradnjo naj 
ne presega 0,4. V pozidano površino se šteje tlorisna površina 
osnovnega objekta in vseh pomožnih objektov.

(2) Faktor izrabe zemljišč na območju naj ne presega 1,2. 
V primeru, ko se v sklopu gradbene parcele gradijo dodatni 
enostavni objekti veljajo isti faktorji za celotno izrabo gradbene 
parcele.

11. člen
(dopustnost gradnje)

(1) Znotraj poselitvenih območij naselij oziroma na 
površinah podrobnejše namenske rabe SS, so dovoljene no-
vogradnje, nadomestne gradnje, prizidave, nadzidave, rekon-
strukcije, odstranitve, spremembe namembnosti ter gradnje 
enostavnih in nezahtevnih objektov. Vsaka gradnja mora biti 
v skladu z določili tega akta o dopustnosti objektov glede na 
namen. Prizidave in nadzidave morajo biti skladne s splošnimi 
določili tega odloka in znotraj predpisane izrabe parcele.

(2) Na vseh obstoječih objektih, ki niso v skladu z osnov-
no namensko rabo je dovoljena rekonstrukcija, nadomestna 
gradnja na mestu poprej odstranjenega objekta in sprememba 
namembnosti v skladu z osnovno namensko rabo.

(3) Pogoj za vsako gradnjo razen odstranitve objekta ter 
za spremembo namembnosti je določitev gradbene parcele, če 
ta še ni bila predhodno določena.

(4) Na območju OPPN je dopustna z OPPN predvidena 
gradnja komunalne, prometne, energetske in druge infrastruk-
ture. Dopustna je tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objek-
tov, če so v skladu s predpisi o gradnji enostavnih in nezah-
tevnih objektov in s pogoji o vrsti dopustnih objektov glede na 
namen, pogoji o gradnji enostavnih objektov in pogoji o stopnji 
izkoriščenosti zemljišč za gradnjo po tem aktu.
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12. člen
(dopustnost drugih ureditev)

(1) Parcelacija na območju OPPN je dovoljena samo za 
oblikovanje gradbenih parcel in ureditev lastništva prometnic 
in komunalne infrastrukture in je prikazana v grafičnem delu 
OPPN na listu št. 10.

(2) Parcelacija parcel, na katerih že stojijo objekti je 
dovoljena le na način, da vse novo nastale parcele zadostijo 
vsem pogojem po tem aktu ter drugih predpisih, zlasti gle-
de velikosti gradbenih parcel, stopnje pozidanosti, parkirnih 
površin ter imajo zagotovljen neposreden dostop do javne 
infrastrukture.

(3) Dopustna so osnovna zemeljska dela in izvedba 
zunanje ureditve v okviru gradbene parcele, ob upoštevanju 
določil o ureditvi okolice objektov v tem odloku ter varstvenih 
režimov po drugih predpisih.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

13. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 

območji)
(1) Celotno območje OPPN spada v stanovanjsko obmo-

čje naselja Ig – stanovanjske površine in dopolnilne nemoteče 
dejavnosti. Območje obdajajo obstoječa stanovanjska obmo-
čja naselja Ig in kmetijske površine. Vedutno območje ni izpo-
stavljeno. Motečih vplivov zaradi funkcije in oblike predvidene 
pozidave območja na sosednja območja ni pričakovati.

(2) Območje ni izpostavljeno naravnim omejitvam kot 
so poplavnost, visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost 
terena – območje urejanja ne leži na ogroženem območju. 
Projektni pospešek tal na celotnem območju je 0,225 g, temu 
primerno je potrebno predvideti tehnične rešitve gradnje (po-
tresna varnost). Območje podnebno spada v celinsko podne-
bje s povprečno letno temperaturo zraka 8–10 ºC, povprečni 
temperaturni primankljaj v ogrevalni sezoni 3200–3400 K/dan 
(1971–2000). Na območju OPPN ni obstoja možnosti razlitja 
nevarni snovi (dejavnosti z nevarnimi snovmi niso dopustne, 
niso dopustni vsebniki nevarnih snovi). Območje spada pod 
HGO Ljubljanica, območje ne tangira poplavnih, vodnih in 
priobalnih zemljišč, na celotnem območju je prisotnost pod-
zemnih voda. Jugozahodni del območja spada pod ekološko 
pomembna območja, celotno območje pa pod kulturno kraji-
no – Ljubljansko barje in Ig – Rimskodobna vaška naselbina. 
Posegi v prostor morajo slediti projektnim pogojem pristojnih 
soglasodajalcev.

(3) Območje se napaja preko obstoječe javne prometne 
infrastrukture, deloma s ceste ulice Banija ter v večini z Go-
vekarjeve ceste. Za boljšo prehodnost in dostopnost območja 
ter možnosti povezave na predvideno občinsko obvozno cesto 
Ig–Staje–Iška Vas ter razbremenitev obstoječih upadnic v 
naselje Ig se predvidi širitev javne poti Govekarjeva cesta s 
pločnikom za pešce na strani poselitvenga območja (znotraj 
OPPN), ter dvosmerno kolesarsko potjo na strani kmetijskih 
površin – manj poseljeni strani (izven OPPN). V sklopu javne 
poti Govekarjeva cesta poteka obstoječe vodovodno, kana-
lizacijsko – ločeno fekalna in meteorna, elektroenergetsko – 
javna razsvetljava, plinsko in telekomunikacijsko omrežje. Za 
priklop na komunalno infrastrukturo bo potrebno zgraditi nove 
priključke na obstoječo in dograjeno infrastrukturno omrežje 
ter urediti dostope z javne poti – Govekarjeve ceste. Območje 
OPPN nima pričakovanih vplivov na ostala sosednja območja.

14. člen
(tipologija zazidave)

Stavbe v stanovanjskih območjih (SS) naselja Ig, so lah-
ko prostostoječe, enostanovanjske, pa tudi dvojčki pri čemer 
je pritličje poleg stanovanjskih površin lahko namenjeno tudi 
nemotečim dejavnostim.

15. člen
(oblikovanje objektov)

Oblikovanje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, mora 
slediti naslednjim določilom:

(1) STANOVANJSKE STAVBE
– Horizontalni gabarit: mora upoštevati gradbeno linijo, 

kjer je ta izrazita sicer pa gradbeno mejo, kot je predpisana z 
odmiki od mej oziroma ceste.

– Osnovni kubus stavbe mora biti enostavno zasnovan, 
podolgovat v razmerju vsaj 1:1,4.

– Stavbe morajo posnemati tipično orientacijo gradnje in 
biti orientirane tako, da so daljše stranice osnovnih kubusov 
stavb vzporedne z dovoznimi potmi znotraj območja – pravo-
kotno na Govekarjevo ulico ali ulico Banija.

– Vertikalni gabarit je največ tri etaže nad terenom 
(P+1N+M ali P+1N+Po).

– Kota +/– 0.00 sme biti največ 0,4 m nad raščenim te-
renom, razen kjer višjo koto narekuje varstvo pred poplavami 
ali struktura okoliškega terena (dovozna pot glede na glavno 
lokalno cesto).

– Višina kapi sme biti največ 5,6 m. Na nagnjenem terenu 
omejitev velja za najvišjo višino kapi.

– Napušč ne sme presegati zazidane površine več kot 
10 %.

– Strehe so lahko simetrične dvokapne z naklonom od 
35 do 45 stopinj.

– Sleme objekta mora potekati v smeri daljše stranice 
osnovnega kubusa objekta.

– Vse strešine na dvokapni ali sestavljeni strehi, razen 
strešnih pomolov morajo imeti enak naklon.

– Poševne strehe morajo biti prekrite s kritino v opečno 
rdeči, rjavi ali temno sivi barvi.

– Frčade ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe.
– Strešni pomoli smejo biti dolgi največ 2/3 osnovne 

strehe in morajo biti od stranskega roba strešine odmaknjeni 
najmanj 1 m. Linija slemena in kapi mora nad oziroma pod 
strešnim pomolom teči neprekinjeno.

– Strešna okna so dovoljena, vgrajena morajo biti tako, 
da ležijo v ravnini strešine.

– Solarni sistemi na poševnih strehah so dovoljeni, pod 
pogojem, da iz strešine ne izstopajo več kot 50 cm in da po 
višini ne presegajo slemena.

– Fasade so lahko v barvah, ki ne izstopajo iz grajenega 
okolja (bele, sive ali v toplih zemeljskih tonih), lahko so tudi 
izvedene iz naravnih materialov, kot sta naravni kamen in les 
naravne barve.

– Dopustni so balkoni, terase in zunanja stopnišča ob 
krajših stranicah objekta.

– Večkotni elementi na fasadi, stolpiči in močni intenzivni 
toni barv fasad niso dopustni.

(2) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ZA LASTNE 
POTREBE

– Nezahtevni objekti in enostavni objekti za lastne potrebe 
se lahko postavljajo v okviru gradbene parcele obstoječega le-
galno zgrajenega objekta v skladu s predpisi o vrstah objektov 
glede na zahtevnost.

– Oblikovanje: streha dopolnilnih objektov mora biti ena-
kega naklona kot osnovni objekt ali ravna.

– Material: enostavni objekti morajo biti leseni ali leseni s 
kovinsko konstrukcijo oziroma zidani.

– Fasada mora biti lesena ali ometana v barvah, skladnih 
z določili za stanovanjske objekte.

– Za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v 
območjih varovanj in omejitev je potrebno pridobiti vsa s pred-
pisi zahtevana soglasja.

– Solarni sistemi na ravnih strehah in položnih strehah 
s fasadnim vencem so dovoljeni, če po višini ne presegajo 
strešnega venca.
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16. člen
(ureditev okolice objektov)

(1) Najmanj 10 % gradbene parcele mora biti ozelenjene, 
kar se prikaže v načrtu zunanje ureditve v lokacijskih podatkih 
projekta za gradbeno dovoljenje.

(2) Kot okrasno drevnino in grmovnice se uporabljajo 
izključno lokalno avtohtone vrste.

(3) Višina nasipanja nad raščenim terenom ali globina 
odkopa v zunanji ureditvi ne sme presegati 1,4 m.

17. člen
(ograje, škarpe in podporni zidovi)

(1) Največja dovoljena višina ograj, škarp in opornih zidov 
je:

– za kamnite, zidane in betonske ograje ter škarpe in 
podporne zidove 120 cm,

– za lesene in kovinske ograje, ki so vsaj delno (najmanj 
10 % površine) transparentne 180 cm, vključno s podstavkom, 
ki je lahko betonski ali kamnit ter ne sme biti višji od 40 cm, 
merjeno od tal.

(2) Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene 
bankine ali pločnika oddaljene najmanj 1,5 m, oziroma toliko, 
da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti, bližje so lahko 
s soglasjem upravljalca oziroma lastnika ceste.

(3) Podporni zidovi in škarpe se ob soglasju soseda lahko 
gradijo do meje sosednjega zemljišča, sicer morajo biti od meje 
odmaknjeni najmanj 0,5 m.

(4) Žive meje se ne štejejo kot ograje, morajo pa biti za-
sajene od meje toliko, da ne motijo sosednje posesti, od roba 
ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti. 
Predpisana je uporaba avtohtonih rastlinskih vrst.

18. člen
(velikost in oblika gradbenih parcel)

(1) Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zako-
ličbo je prikazan na grafičnem delu OPPN na listu št. 10 (Načrt 
parcelacije).

(2) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna 
tudi odstopanja v skladu z določili 46. člena odloka.

19. člen
(lega objekta na zemljišču)

(1) Razen v območjih z izrazito enotno gradbeno črto 
obstoječih objektov, mora biti odmik novozgrajene stavbe:

– najmanj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali 
vsaj 7 m od roba cestišča, do skrajne točke novo predvidene-
ga objekta, (določilo velja za glavne občinske ceste in ne za 
dovozne poti).

(2) Odmik novozgrajene stavbe mora biti:
– za vse zahtevne in manj zahtevne objekte, nezahtevne 

in enostavne najmanj 2,5 m od parcelne meje soseda do skraj-
ne točke novo predvidenega objekta,

– najmanj 1,5 m od parcelne meje soseda do skrajne 
točke nezahtevnega objekta za lastne potrebe, če ta na delu, 
ki je obrnjen k meji ni višji od 2,5 m, razen za utrjene dovozne 
poti, kjer je najmanjši odmik od parcelne meje 0,5 m,

– najmanj 0,5 m od parcelne meje soseda do skraj-
ne točke škarpe oziroma podpornega zidu kot nezahtevnega 
objekta,

– najmanj 1,5 m od parcelne meje soseda do skrajne 
točke enostavnega objekta za lastne potrebe, razen za utrjena 
dvorišča, kjer je najmanjši odmik od parcelne meje 0,5 m,

– Ograje kot nezahtevni objekti se lahko gradijo do parcel-
ne meje, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, 
pa jih je dopustno postaviti tudi na parcelno mejo.

– Najmanjši odmik od parcelne meje soseda do skrajne 
točke nezahtevnega objekta za vse ostale nezahtevne objekte 
po predpisih o vrstah objektov glede na zahtevnost je 0,5 m, 
razen pločnikov, ki se lahko gradijo do parcelne meje.

– Najmanjši odmik od parcelne meje soseda do skrajne 
točke enostavnega objekta za vse ostale enostavne objekte 
po predpisih o vrstah objektov glede na zahtevnost je 0,5 m, 
razen spominskih obeležij, urbane opreme, pomožnih cestnih 
objektov in priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo, ki 
se lahko gradijo do parcelne meje.

(3) Izjemoma so odmiki lahko manjši od določenih v 
prvem ali drugem odstavku tega člena, vendar je treba v tem 
primeru v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izde-
lati podrobno utemeljitev posega in predložiti pisno soglasje 
lastnikov parcel, na katere mejijo, oziroma upravljavca ceste.

(4) Pri določanju lege objekta na zemljišču je treba 
upoštevati tudi svetlobnotehnične pogoje, višino in namemb-
nost načrtovanih in sosednjih objektov ter predpise in standar-
de s področja varstva pred požari. V primeru, ko z minimalnimi 
dovoljenimi odmiki teh zahtev ni mogoče izpolniti, morajo biti 
odmiki ustrezno večji.

(5) Minimalni odmik med sosednjimi prostostoječimi sta-
novanjskimi stavbami je 5 m, ne glede na parcelne meje in 
oblikovanje gradbenih parcel. Manjši odmik je lahko med sta-
novanjsko stavbo in pripadajočimi nezahtevnimi in enostavnimi 
objekti.

20. člen
(opremljanje zemljišč za gradnjo)

(1) Komunalne, energetske in prometne objekte in na-
prave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju 
občine.

(2) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi 
programa opremljanja, ki ga potrdi občinski svet skupaj z Odlo-
kom o komunalnem prispevku za ta OPPN in nadomestitvenimi 
stroški skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč na območju Občine Ig. Program opremljanja stavbnih 
zemljišč z navezavo na obstoječo komunalno infrastrukturo je 
prikazan v grafičnem delu OPPN na listih številka 5, 6, 7 in 8.

(3) Občina lahko z investitorko oziroma investitorjem (v 
nadaljevanju investitor) sklene pogodbo o opremljanju, kjer se v 
skladu s področno zakonodajo uredijo medsebojne obveznosti, 
da bo investitor sam gradil potrebno komunalno opremo za po-
samezno območje, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne 
opreme predvidena v programu opremljanja.

(4) Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno 
priključiti na novo zgrajeno ali obstoječo oziroma obnovljeno 
komunalno in energetsko infrastrukturo, kjer ta obstaja (kana-
lizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje).

(5) Stavbe na območjih obstoječe in predvidene plinifika-
cije, v funkcionalnih enoti Ig, se za potrebe ogrevanja in pripra-
vo tople sanitarne vode, razen v primeru uporabe obnovljivih 
virov energije (OVE) ali soproizvodnje toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom (SPTE), priključijo na sistem 
oskrbe z zemeljskim plinom, oziroma skladno z drugačnimi 
določili Lokalnega energetskega koncepta za območje Občine 
Ig. V primeru, da stavbe zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in 
pripravi sanitarne tople vode samo delno z OVE ali SPTE, za 
preostali del potreb še vedno velja obveznost priključitve na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

V. ZASNOVO PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

21. člen
(prometne površine)

(1) Dostop in dovoz do predvidenih zemljišč, za celotno 
območje se predvidi preko obstoječe kategorizirane občinske 
ceste LC 133011.

(2) Za celotno območje se predvidi novo dostopno ce-
sto s katere bo mogoč dostop do posameznih objektov. Med 
posameznimi dovozi do objektov je zagotovljen razmak v mi-
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nimalni širini 5,0 m. Znotraj območja je zagotovljeno ustrezno 
obračališče za intervencijska vozila in podobno kar je podrobno 
prikazano v grafičnem delu OPPN na listih številka 5, 6, 7 in 9.

(3) Dovozne poti znotraj ureditvenega območja so pro-
jektno obdelane v skladu z veljavnimi predpisi za cestogra-
dnjo. Upoštevan je hodnik za pešce ob Govekarjevi cesti (LC 
133011) širine 1,50 m, ob dovoznih poteh znotraj območja pa 
nivojski pločnik širine min 0,75 m označen s horizontalno pro-
metno signalizacijo, skladno s veljavnimi predpisi. Tipični profili 
so prikazani v grafičnem delu OPPN na listih številka 5, 6 in 7.

(4) Na območju priključka je treba predvideti ustrezno 
odvodnjavanje, ki se prilagodi obstoječi ureditvi ceste. Me-
teorne in ostale odpadne vode ni dovoljeno speljati na javne 
površine in dovoze. Utrjene površine se odvodnjavajo preko 
kanalizacijskih objektov, ki morajo biti locirani na investitorje-
vem zemljišču.

(5) Varovalni pas občinske ceste od roba cestnega sveta 
na vsako stran pri lokalni cesti znaša 6 m oziroma najmanj 5 m 
od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma kolesarske poti 
(ob lokalni cesti). V varovalnem pasu ceste znotraj zazidlji-
vih površin, je dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in 
nadzidava obstoječih legalno zgrajenih objektov, sprememba 
namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem upra-
vljalca ceste. Cestni priključek in njegova neposredna okolica 
ob cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna 
preglednost s ceste na priključek in obratno.

(6) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se po-
leg merodajnega vozila upošteva še veljavne predpise o javnih 
cestah, o varnosti cestnega prometa, o cestnih priključkih na 
javne ceste, o občinskih cestah ter ostale pravilnike, tehnične 
normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.

22. člen
(parkirne površine)

(1) Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene 
zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču objekta 
kot tudi prostor za obračanje vozil. Skrajni rob parkiranega vozi-
la mora biti oddaljen minimalno 1,5 m od roba ceste ter fizično 
ločen od cestišča ceste.

(2) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti 
objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest 
v skladu z veljavnimi normativi za novo dejavnost.

(3) Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest 
(PM):

– enostanovanjska stavba 2 PM, ter 1 PM za obiskovalce 
(lahko na dovozu izven ceste),

– dvostanovanjske stavbe – dvojčki 4 PM, ter 2 PM za 
obiskovalce,

– poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine,
– poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2 neto 

površine,
– za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkirnih 

mest v projektu za gradbeno dovoljenje skladno s področnimi 
predpisi.

23. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Za potrebe odvajanja odpadnih vod se v sklopu dovo-
znih cest v območju OPPN dogradi kanalizacijsko omrežje, ki 
se navezuje na obstoječ javni kanalizacijski vod (fekalni kanal) 
DN250, ki poteka v sklopu Govekarjeve ceste. Gradi se kot 
je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu št. 8 oziroma v 
skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja 
prostora.

(2) Odvod padavinske vode z utrjenih površin, kjer se 
odvija motorni promet, je treba speljati preko lovilcev olj v me-
teorni kanal ali v ponikovalnico, oziroma upoštevati področne 
predpise.

(3) Padavinske odpadne vode z drugih utrjenih površin, 
zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziro-

ma v odprte jarke kjer geološke razmere to omogočajo. Čiste 
padavinske vode se lahko uporabijo tudi za sanitarno vodo.

(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljav-
ne predpise, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in pa-
davinske odpadne vode (tudi z javnih cest) v vode ter tehnične 
predpise in standarde o javni kanalizaciji.

24. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Za potrebe oskrbe s pitno vodo se v sklopu dovoznih 
cest v območju OPPN dogradi vodovodno omrežje, ki se na-
vezuje na obstoječ javni vodovod Ped110, ki poteka v sklopu 
Govekarjeve ceste. Gradi se kot je prikazano v grafičnem delu 
OPPN na listu št. 8 oziroma v skladu s pridobljenimi smernica-
mi pristojnega nosilca urejanja prostora.

(2) Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja se 
upošteva določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo, o vodovar-
stvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 
barja in okolice Ljubljane ter tehnične predpise in standarde o 
javnem vodovodu.

25. člen
(hidrantno omrežje)

(1) Za potrebe gašenja požara se v območju dovoznih 
cest na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni hidranti lomljive 
izvedbe. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano 
in vezano na javni vod za odjemnim mestom. Notranji premeri 
cevi načrtovanega javnega vodovodnega omrežja, ki je poleg 
oskrbe z vodo namenjeno gašenju požarov, ne smejo biti 
manjši od 80 mm. Javno vodovodno omrežje je treba načrtovati 
in graditi skladno s požarno zakonodajo in predpisi, ki urejajo 
področje zaščite pred požari.

(2) Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5,0 m, 
največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno oddalje-
ni največ 80,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno 
količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom 
se določi v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(3) Ob zadnjem hidrantu hidrantnega omrežja mora biti 
zagotovljen odvzem vode iz sistema zaradi preprečevanja sta-
ranja vode.

26. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Oskrba objektov z električno energijo na ureditve-
nem območju OPPN se zagotovi iz obstoječe transformatorske 
postaje (TP) 20/0,4 kV IG CENTER (eventualna zamenjava 
transformatorske enote 400kVA z enoto 630 kVA nazivne moči 
v obstoječi TP z razširitvijo hladilnih odprtin).

(2) Priklop načrtovanih objektov na distribucijsko omrežje 
se glede na priključno moč izvede preko novih NN vodov tipizi-
ranih presekov (Al 4x150+1,5 mm2, Al 4x240+1,5 mm2) iz ob-
stoječe transformatorske postaje kot je prikazano v grafičnem 
delu OPPN list št. 8.

(3) Postavitev priključno merilnih omaric (PMO), ki lahko 
omogočajo vgradnjo večjega števila merilnih mest za načrtova-
ne objekte, je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu 
in vanje vgraditi prenapetostne odvodnike razreda 1 ter izvesti 
ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti kontrolne 
meritve.

(4) Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod 
voznimi površinami oziroma bodo križali komunalne vode se 
uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi 
jaški ustreznih dimenzij. Po trasi priključnih nizkonapetostnih 
podzemnih vodov je potrebno položiti ozemljitveni valjanec 
Fe-Zn 4x25 mm.

(5) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav 
se upošteva veljavne predpise o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varo-
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valnega pasu elektroenergetskih omrežij, veljavno tipizacijo 
upravljavca omrežja ter tehnične normative in standarde.

27. člen
(javna razsvetljava)

(1) Nova javna razsvetljava se predvidi ob novih dovo-
znih poteh znotraj območja in se napaja iz nizkonapetostnega 
zemeljskega voda, ki je voden v ali tik ob cestnem koridorju 
dovoznih poti in se navezuje na obstoječo na severnem robu 
območja v sklopu Govekarjeve ceste kot je prikazano v grafič-
nem delu OPPN list št. 8.

(2) Predvidi se uporaba drogov za svetilke višine do 
5.5 m, opremljenih z energetsko varčnimi svetlobnimi telesi 
(LED tehnologija) in napajanjem, reguliranim preko sistema, ki 
dopušča večstopenjsko intenzivnost osvetlitve ter ostale siste-
me (sončne celice), ki omogočajo učinkovito rabo energije in 
pripomore k minimalnemu svetlobnem onesnaževanju okolja.

28. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) V ureditvenem območju se lahko za potrebe novih 
ureditev in opremljanje predvidenih objektov dogradi teleko-
munikacijsko omrežje, ki se ga naveže na obstoječo kabelsko 
kanalizacijo na severni strani območja OPPN v sklopu Gove-
karjeve ceste kot je prikazano v grafičnem delu OPPN list št. 8.

(2) Za potrebe novih ureditev se lahko izvede TK kabelska 
kanalizacija s cevmi 1 x Ø110 mm in ustreznim številom kabel-
skih jaškov ter traso kot je prikazana v grafičnem delu OPPN na 
listu št. 8. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem 
telekomunikacijskega omrežja.

29. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN so zagotovljena 
odjemna mesta komunalnih odpadkov kot je prikazano v gra-
fičnem delu OPPN list št. 8. Pri izvedbi odjemnih mest je treba 
upošteveti:

– ekološki otoki in druga odjemna mesta morajo biti pra-
viloma urejeni tako, da je divjim zverem preprečen dostop do 
smeti,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti na utrjeni povr-
šini, praviloma zaščiteno z nadstrešnico ali v senci, opremljeno 
z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

(2) Komunalne odpadke se skladno z lokalnimi predpisi 
ločeno zbira v namenskih smetnjakih znotraj gradbene parcele 
povzročitelja komunalnih odpadkov.

30. člen
(energetika)

(1) Obstoječi glavni distribucijski plinovod S 2900, preko 
katerega se bo vršila oskrba načrtovanega OPPN poteka v 
cestišču Govekarjeve ceste kot je prikazano v grafičnem delu 
OPPN list št. 8.

(2) Predvideni objekti na območju OPPN se za potrebe 
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, priključijo na distri-
bucijsko srednjetlačno omrežje zemeljskega plina – srednje-
tlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 
0.5–4 bar.

(3) Za priključitev načrtovanih objektov na območju OPPN 
bo treba izvesti glavno plinovodno omrežje S2945 DN50 in 
S2955 DN50 po območju urejanja z navezavo na obstoječ 
glavni distribucijski plinovod S2900 DN200, ki poteka po Go-
vekarjevi cesti in priključne plinovode do posameznih objektov.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedene v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko ob-
močje Občine Ig, Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim 
tlakom do vključno 16 bar, Splošnimi pogoji za dobavo in odjem 

zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Občine Ig in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih 
in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

31. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju urejanja ter v območju vplivov novih 
posegov na okolje se nahajajo naslednje enote kulturne de-
diščine:

ESD IME REŽIM PODREŽIM
11819 Ljubljana – Kulturna  

krajina Ljubljansko barje
Dediščina Kulturna  

krajina
11406 Ig – Rimskodobna vaška 

naselbina
Arheološko 

najdišče

Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz pri-
kaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega akta, in drugih 
uradnih evidenc.

(2) Za registrirano kulturno dediščino, navedeno v prvem 
odstavku tega člena, velja varstveni režim, določen v prostor-
skem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12).

(3) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo 
kulturne dediščine.

(4) Za vsak poseg v enoto dediščine je treba pridobi-
ti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po 
predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(5) Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja investitor 
zagotovi predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopa-
vanja. Na območju testnih jarkov 4 in 7, parc. št. 204/6 – južni 
del, 204/1 in 200/4 k.o. Ig, površine 1428 m2 in 2000 m2 se 
strojno odstrani plast ruše in pretekle ornice v debelini do 0,40 m 
v prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav. Plasti in 
strukture v predvideni debelini do 0.05 m se dokumentira in 
ročno izkoplje. Predvidi se 10 % vkopov v geološko osnovo do 
skupne globine 0,65 m. Arheološke plasti in depozite se doku-
mentira v skladu z metodologijo stroke in izkoplje ročno do ste-
rilne geološke osnove. Izvedejo se tudi poizkopavalne metode.

(6) Na celotnem ostalem območju OPPN se izvede ar-
heološke raziskave ob gradnji s stalno prisotnostjo arheološke 
ekipe ob izkopih.

(7) Investitor zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških 
ostalin, ki izhajajo iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav 
za natančnejšo določitev ukrepov varstva.

(8) Za posege v registrirana arheološka najdišča je po-
trebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline.

(9) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pri-
stojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

32. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, za-
varovanih območij ali območij pomembnih za biotsko razno-
vrstnost.

(2) Na območjih strnjene poselitve se biotska raznovr-
stnost ohranja tako, da se:

– omogoča povezanost habitatov na območjih strnjene 
poselitve z naravo zunaj teh območij, če je to tehnično izvedlji-
vo in ne zahteva nesorazmernih stroškov,
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– ohranjajo zelene površine, drevesa, skupine dreves, 
stoječe in tekoče vode in drugi življenjski prostori,

– ob gradnji objektov in naprav uporabljajo takšne tehnič-
ne rešitve, ki niso past ali ovira za živali oziroma se po gradnji, 
če se kot take izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravijo.

(3) Pri izvajanju gradenj v ureditvenem območju je potreb-
no upoštevati predpise s področja ravnanja z odpadki in izvajati 
naslednje omilitvene ukrepe:

– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču 
tako, da ne onesnažujejo okolja,

– investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje 
gradbenih odpadkov,

– investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpad-
ke odstranjujejo za to pooblaščena podjetja,

– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,

– investitor zagotovi naročilo za prevzem odpadkov pred 
začetkom izvajanja gradbenih del.

(4) Na območjih pričakovanih naravnih vrednot je treba v 
primeru najdbe podzemne jame, mineralov ali fosilov prekiniti 
dela in obvestiti pristojno službo s področja varstva narave v 
skladu s področnimi predpisi. Pri gradnji infrastrukture je treba 
pristojni službi s področja varstva narave omogočiti spremljanje 
stanja med deli.

33. člen
(varstvo voda in varstvo pred poplavami)

Na območju urejanja ni evidentiranih vodotokov. Območje 
ni erozijsko ogroženo. Po razpoložljivih podatkih območje ni 
poplavno ogroženo, niti niso na parcelah prisotni barjanski jarki 
sekundarnega ali tercialnega pomena.

34. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Obravnavani poseg se nahaja znotraj vodovarstvene-
ga območja z oznako VVO III in je potrebno dosledno upošte-
vati pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Ljubljansko barje in okolice Ljubljane

– Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo 
neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v 
podzemne vode.

– Gradnja male komunalne čistilne naprave z zmogljivo-
stjo do 50 populacijskih enot kot nezahtevni objekt ali nepre-
točne greznice je dovoljena, če gre za zbiranje, odvodnjavanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, 
ki ureja odvodnjavanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

– Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje pa-
davinske odpadne vode s streh objekta, če gre za posredno 
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo je na VVO III možna, če je dno ponikovalnice 
najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

– Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje pada-
vinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podze-
mne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na 
VVO III možna, če je zagotovljena obdelava vode v lovilniku olj. 
Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino 
podzemne vode.

– Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na 
javni kanalizacijski sistem v kolikor ta obstaja, oziroma zagoto-
viti priključek odpadnih voda na javni kanalizacijski sitem takoj 
ko bo to mogoče.

– Pred uporabo cevovoda za odpadno vodo je potreb-
no preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s 
standardiziranimi postopki.

– Postavitev sanitarij na gradbišču ni dovoljena, razen če 
se uporablja kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz 
stranišč v javno kanalizacijo.

– Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko 
izločijo snovi škodljive za vodo ni dovoljena.

(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o 
emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode.

(3) Odvajanje padavinskih voda z urbanih površin je po-
trebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, 
da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda 
z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponika-
nje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom 
v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike (zatravitev, travne 
plošče, morebitni suhi zadrževalnik …).

(4) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane 
in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest.

35. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je razvrščeno v III. območje varstva 
pred hrupom.

(2) V območju urejanja niso dovoljene dejavnosti, ki bi 
presegale predpisano III. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stav-
bam, se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno 
mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvede-
jo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.

(4) Nameščanje inštalacijskih naprav za hlajenje in ogre-
vanje se integrira v zasnovo stavbe tako, da so (vidni, slišni) 
vplivi na okolje čim manj moteči. Morebitne protihrupne ukrepe 
se načrtuje pri viru hrupa.

36. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri načrtovanju objektov in pri postavitvi v prostor 
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati predpise o 
učinkoviti rabi energije v objektih in vgrajevati energetsko varč-
ne naprave s čim manjšimi izpusti v zrak ter pogoje za ugodno 
prevetrenost prostora in dobro cirkulacijo zraka.

(2) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene 
ukrepe:

– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko 
povzročale emisije prahu v okolje (npr. transportne poti, druge 
odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki),

– pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov,
– čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije pre-

den zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do 
onesnaževanja javnih cest,

– zmanjšati je treba kakršnokoli odmetavanje materiala, 
nastalega pri gradnji, z večjih višin,

– gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vreme-
nu (pri hitrosti vetra večji od 4 m/s),

– prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov 
na gradbišču, redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbe-
ne mehanizacije.

37. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, 
ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čez-
merne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, 
ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in 
življenjskem okolju.

38. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, 
objekti) se zmanjša na najnižjo raven oziroma se območij, za 
katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje.
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(2) Ob upoštevanju predpisov s področja določanja mej-
nih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je potrebno 
upoštevati še naslednje usmeritve:

– za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo 
rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV 
spektra,

– svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, 
brez sevanja svetlobe nad vodoravnico, 

med 23.00 in 5.00 uro se zmanjša osvetljenost vseh jav-
nih in skupnih površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem 
zmanjša svetilnost.

39. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov)

Na obravnavanem območju ni kmetijskih in goznih po-
vršin.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

40. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

ter obrambo)
(1) Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo 

nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je do-
voljeno zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in 
materialnih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev. Ostali 
ukrepi na predmetnem območju za obrambo niso predvideni.

(2) Območje urejanja ne leži na ogroženem območju. Na 
obravnavanem območju ni naravnih omejitev kot so poplavnost 
in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena.

(3) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem 
stavb je potrebno zagotoviti odpornost na porušitev, pri čemer 
je potrebno upoštevati projektni pospešek tal 0,225 g.

(4) Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 
1991-4) je potrebno zagotoviti skladnost z zahtevami predpisov 
s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.

(5) Na območju urejanja ni dovoljena gradnja objektov 
industrijske rabe in skladišč (CC-SI- 125), ne dovoljuje se 
hišnih rezervoarjev kurilnega olja. Za dovoljene objekte in 
spremljajočo dejavnost je v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja potrebno opredeliti obstoj možnosti razlitja nevarnih 
snovi in temu primerno načrtovati način gradnje.

(6) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco 
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost 
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na 
minimalno ob upoštevanju sledečega:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil gradbene me-
hanizacije; nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 
motornih in strojnih olj;

– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi ele-
menti iz obstoječih utrjenih površin in objektov;

– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov.

41. člen
(varstvo pred požari)

(1) Na območju OPPN je možno graditi stavbe, ki skladno 
s predpisi ne predstavljajo večjega tveganja za okolje.

(2) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo 
za gašenje. Zgrajeno mora biti protipožarno hidrantno omrežje z 
ustreznim številom hidrantov. Minimalna potrebna količina vode 
se določi v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah in 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

(3) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno za-
gotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in 
zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri 

požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska 
vozila, ki morajo biti v skladu s SIST DIN 14090.

(4) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževa-
ne tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno 
nosilnost v časovnem obdobju, kot je za posamezno skupino 
objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

(5) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati tudi 
požarna tveganja, ki so povezana:

– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi upora-
be požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov (goriva, 
UNP);

– z možnostjo širjenja požara med posameznimi območji.

IX. NAČRT PARCELACIJE

42. člen
(načrt parcelacije)

Mejne točke novih parcel in zakoličbeni elementi so opre-
deljeni po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so 
prikazani v grafičnem delu OPPN list št. 10 (Načrt parcelacije 
z zakoličbo in prikazom javnega dobra).

43. člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo par-
cele, namenjene dovoznim potem znotraj obravnavanega ob-
močja, ter javnim zelenim površinam, ki hkrati služijo igri otrok 
in intervetni krožni poti s površinami za intervencijo znotraj 
ureditvene enote.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo ca. 
1130 m2.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnem delu OPPN list št. 10 (Načrt parcelacije z zakoličbo 
in prikazom javnega dobra).

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

44. člen
(etapnost izvedbe)

(1) OPPN se lahko izvaja etapno po posameznih ureditve-
nih podenotah, vendar mora biti sočasno z izgradnjo posame-
znih objektov zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objek-
ta potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture.

(2) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, 
če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno 
celoto.

45. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni izvesti tudi vso pripadajočo go-

spodarsko infrastrukturo po pogojih upravljavcev in skladno z 
določili 20. člena tega odloka. Priključitev posameznih objek-
tov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje bo možna, ko bo 
omenjeno omrežje zgrajeno in predano v upravljanje izvajalcu 
gospodarske javne službe.

(2) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvaja-
lec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in 
dostope do obstoječih objektov ter pri posegih na prometnicah 
zagotoviti varen promet. Po zaključku del je investitor dolžan 
odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani 
material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa upo-
rabiti za ponovno ureditev zelenih površin.

(3) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v 
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne in-
frastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva oko-
lja, naravnih virov ter ohranjanja narave in kulturne dediščine 
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omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje 
strokovnega nadzora (na stroške investitorja) v času izvajanja 
zemeljskih in gradbenih del.

(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok je potrebno 
upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic posameznih 
nosilcev urejanja prostora in vso veljavno zakonodajo.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

46. člen
(dopustna odstopanja)

Odstopanja pri funkciji objektov:
(1) V objektih so možne tudi storitvene dejavnosti, ki spa-

dajo med kvartarne dejavnosti (zdravstvo, socialno in otroško 
varstvo, šolstvo), ki funkcionalno in vsebinsko smiselno do-
polnjujejo delovanje ostalih poslovnih, obrtnih, in storitvenih 
dejavnosti. Glede na značaj območja naj se tovrstne dejavnosti 
dopustijo kot dopolnilne in ne kot prevladujoče.

Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
(2) Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo regu-

lacijskih linij je ±0,50m.
(3) Tlorisni gabariti objektov se lahko prilagajajo glede na 

velikost gradbene parcele, ob upoštevanju gradbenih linij in 
gradbenih mej ter drugih omejitev predpisanih v tem odloku in 
v ostalih veljavnih predpisih, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

Odstopanja pri zunanjih ureditvah objektov:
(4) Dovoljena so odstopanja od predvidenih zunanjih ure-

ditev objektov v grafičnem delu OPPN list št. 4 (Ureditvena 
situacija), pod pogojem, da se ohranja predvideni koncept 
pozidave.

Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture:
(5) Pri prometnih, komunalnih in energetskih ureditvah 

prikazane v grafičnem delu OPPN listi št. 5, 6, 7 in 8 so 
dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, na-
prav in priključkov posamezne prometne, komunalne, ener-
getske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri na-
daljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki 
so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali 
omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celo-
tnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in 
okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z jav-
nimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki 
jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega 
voda. Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
v skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture in 
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno 
fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske in-
frastrukture.

(6) Ob soglasju upravljavca ceste je možno prilagajanje 
pozicij uvozov na posamezne gradbene parcele.

(7) Odstopanja ne smejo ovirati realizacije OPPN in mo-
rajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki 
urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
(hramba podrobnega prostorskega načrta občine  

in nadzor nad izvajanjem)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt se hrani v analogni 

in digitalni obliki kot arhivski izvod in je na vpogled na Občini 
Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, na krajevno pristojni Upravni enoti 
Ljubljana Vič - Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana ter ministrstvu, 
pristojnem za prostor. Digitalni izvod se hrani tudi na pristojni 
inšpekcijski službi. V primeru odstopanj med analogno in digi-
talno obliko velja analogna oblika.

(2) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna 
urbanistična inšpekcija, ter medobčinska gradbena inšpekcijska 
služba.

(3) Elektronski vpogled v prostorski akt je preko portala 
Prostorski informacijski sistem: www.pis.gov.si.

48. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrto-

vanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcio-
nalno zaključeni deli razveljavijo.

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ure-
ditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske 
javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih pasov 
gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja 
prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določila ve-
ljavnega PRO oziroma veljavnega nadrejenega prostorskega 
akta.

49. člen
(dokončanje že začetih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se 
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po določbah 
izvedbenih prostorskih aktov občine, veljavnih v času oddaje 
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

50. člen
(začetek veljave)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi na spletni strani 
Občine Ig.

Št. 3505-0005/2016
Ig, dne 8. novembra 2018

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

3602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUJFO), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 
– ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 15. člena 
Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) ter sklepa 32. re-
dne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 7. 11. 2018 izdaja 
župan Občine Ig

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
– parcelna številka 2272/38 k.o. 1708 Golo (ID 6903718).

2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna-

čaj javnega dobra in postane last Občine Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-0023/2018-257
Ig, dne 8. novembra 2018

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA

3603. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne 
skupnosti Metnaj za volilni enoti 2 in 3

Na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna 
komisija Občine Ivančna Gorica

R A Z P I S U J E
ponovne volitve v svet Krajevne skupnosti 

Metnaj za volilni enoti 2 in 3

I.
Razpišejo se ponovne volitve v svet Krajevne skupnosti 

Metnaj, na volišču št. 16 – Gasilski dom Metnaj I:
– za volilno enoto 2, ki obsega območje naselja Dobrava 

pri Stični in Pristava pri Stični ter
– volilno enoto 3, ki obsega območje naselja Metnaj in 

Mala Goričica.

II.
Ponovne volitve se opravijo v nedeljo, dne 2. december 

2018.

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

opravila, se šteje četrtek, 22. november 2018.

IV.
Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komi-

sija Občine Ivančna Gorica.

Št. 041-0034/2018-1
Ivančna Gorica, dne 20. novembra 2018

Predsednica
Občinske volilne komisije

Elizabeta Žgajnar l.r.

KAMNIK

3604. Ugotovitveni sklep o drugem krogu glasovanja 
za izvolitev župana

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska 
volilna komisija Občine Kamnik na 5. seji dne 19. 11. 2018 
sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

(1) Občinska volilna komisija Občine Kamnik ugotavlja, da 
na volitvah za župana Občine Kamnik, dne 18. 11. 2018, noben 

kandidat ni prejel večine veljavnih glasov. Zato se opravi drugi 
krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov. Na 
glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu, glede na 
število dobljenih glasov v prvem krogu volitev, in sicer:

1. MATEJ SLAPAR
PREDLAGATELJ: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČAN-

SKI DEMOKRATI
2. IGOR ŽAVBI
PREDLAGATELJ: LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
(2) Drugi krog glasovanja za izvolitev župana se opravi v 

nedeljo, 2. decembra 2018, na voliščih in območjih volišč, kot 
so določena z veljavnim sklepom Občinske volilne komisije, 
št. 041-1/2018 z dne 3. 9. 2018 in 9. 10. 2018.

Št. 041-3/2018 
Kamnik, dne 19. novembra 2018

Predsednik OVK
Janez Rozman l.r.

KOMEN

3605. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega 
sveta v Občini Komen, dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, v nadalje-
vanju ZLV) objavlja občinska volilna komisija Občine Komen

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in občinskega sveta  
v Občini Komen, dne 18. novembra 2018

Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine 
Komen so bile opravljene v nedeljo, 18. 11. 2018. Pravico 
glasovanja je imelo 3035 volivcev. Skupaj je glasovalo 1967 
volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 64.81 %.

I. VOLITVE ŽUPANA

Pri volitvah župana je bilo oddanih 1967 glasovnic, od 
katerih je bilo 1939 veljavnih, 28 pa neveljavnih. Predčasno je 
glasovalo 16 volivcev, po pošti so glasovali 3 volivci.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
kandidat št. veljavnih 

glasov
 % veljavnih 

glasov
GORAN ŽIVEC 330 17.02
ERIK MODIC 1200 61.89
SERGIO STANCICH 207 10.68
DEAN ZALESJAK 202 10.42
Skupaj 1939 100 %

V skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 
68/17) je občinska volilna komisija Občine Komen ugotovila, da 
je za župana Občine Komen izvoljen kandidat ERIK MODIC, 
roj. 5. 2. 1963, s stalnim prebivališčem KOBDILJ 37, 6222 
ŠTANJEL, ki je dobil večino veljavnih glasov.

II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Občina Komen ima eno volilno enoto. Glasovalo je 1967 
volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1896, neveljavnih glasovnic 
pa 71.
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Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Ime liste Št. glasov  % glasov

1. N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 162 8.54
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 170 8.97
3. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 156 8.23
4. ČAS JE ZA KRAS 148 7.81
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 76 4.01
6. LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK 185 9.76
7. LEVICA 165 8.70
8. OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV 136 7.17
9. SVEŽ KRAŠKI VETER 486 25.63

10. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 167 8.81
11. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 45 2.37

SKUPAJ 1896 100 %

Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni 
enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju naj-
višjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako 
listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov 
občinskega sveta (D’Hontov sistem, 14. člen ZLV).

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili 
količniki razdeljeni kot sledi:

Z. št. Količnik Št. liste Lista
1. 486,00 9 SVEŽ KRAŠKI VETER
2. 243,00 9 SVEŽ KRAŠKI VETER
3. 185,00 6 LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
4. 170,00 2 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
5. 167,00 10 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6. 165,00 7 LEVICA
7. 162,00 1 N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
8. 162,00 9 SVEŽ KRAŠKI VETER
9. 156,00 3 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

10. 148,00 4 ČAS JE ZA KRAS
11. 136,00 8 OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV
12. 121,50 9 SVEŽ KRAŠKI VETER
13. 97,20 9 SVEŽ KRAŠKI VETER
14. 92,50 6 LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
15. 85,00 2 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
16. 83,50 10 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
17. 82,50 7 LEVICA
18. 81,00 1 N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine 
Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) šteje Občinski 
svet Občine Komen 13 članov.

Mandati so razdeljeni kot sledi:

Št. mandatov Št. liste Ime liste
1 1. N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 2. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
1 3. STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1 4. ČAS JE ZA KRAS
0 5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1 6. LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
1 7. LEVICA
1 8. OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV
5 9. SVEŽ KRAŠKI VETER
1 10. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
0 11. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

13 SKUPAJ
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Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor man-
datov je dobila lista. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, 
razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posame-
zno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne 
kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki 
so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju naj-
večjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih 
glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila 
vseh glasov oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko 
kandidatov kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali 
mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi 
(drugi odstavek 18. člena ZLV).

Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev 
kandidatov pri izvolitvi pri naslednjih kandidatnih listah:

– Kandidatna lista št. 1 NSI – NOVA SLOVENIJA – KR-
ŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljen je kandidat Ivo Kobal, na listi kandidatov naveden 
pod zaporedno številko 2. Za listo kandidatov je preferenčni glas 
oddalo 84 volivcev, oziroma 51.85 % vseh volivcev, ki so glaso-
vali za listo. Ivo Kobal je prejel 34 preferenčnih glasov, oziroma 
20.99 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v 
občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

– Kandidatna lista št. 3 STRANKA ALENKE BRATUŠEK
Izvoljen je kandidat Stojan Tavčar, na listi kandidatov nave-

den pod zaporedno številko 9. Za listo kandidatov je preferenčni 
glas oddalo 94 volivcev, oziroma 60.26 % vseh volivcev, ki so 
glasovali za listo. Stojan Tavčar je prejel 24 preferenčnih glasov, 
oziroma 15.38 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandi-
data v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

– Kandidatna lista št. 8 OKO – ORGANIZACIJA KOMEN-
SKIH OBČANOV

Izvoljen je kandidat Matjaž Brus, na listi kandidatov naveden 
pod zaporedno številko 5. Za listo kandidatov je preferenčni glas 
oddalo 78 volivcev, oziroma 57.35 % vseh volivcev, ki so glasovali 
za listo. Matjaž Brus je prejel 35 preferenčnih glasov, oziroma 
25.74 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v 
občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

– Kandidatna lista št. 9 SVEŽ KRAŠKI VETER
Izvoljen je kandidat David Zega, na listi kandidatov nave-

den pod zap. št. 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 
338 volivcev, oziroma 69.55 % vseh volivcev, ki so glasovali za 
listo. David Zega je prejel 86 preferenčnih glasov, oziroma 17.70 % 
vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet 
na podlagi preferenčnih glasov.

Izvoljen je kandidat Urban Grmek Masič, na listi kandidatov 
naveden pod zap. št. 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas od-
dalo 338 volivcev, oziroma 69.55 % vseh volivcev, ki so glasovali 
za listo. Urban Grmek Masič je prejel 72 preferenčnih glasov, ozi-

roma 14.81 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata 
v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

Izvoljena je kandidatka Adrijana Konjedič, na listi kandidatov 
navedena pod zap. št. 4. Za listo kandidatov je preferenčni glas 
oddalo 338 volivcev, oziroma 69.55 % vseh volivcev, ki so glaso-
vali za listo. Adrijana Konjedič je prejela 49 preferenčnih glasov, 
oziroma 10.08 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandi-
datke v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

Preostala dva mandata kandidatne liste št. 9 SVEŽ KRAŠKI 
VETER se dodelita po vrstnem redu kandidatov na kandidatni 
listi v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV, ker število prefe-
renčnih glasov pri ostalih kandidatih ne presega 10 % števila vseh 
glasov, oddanih za listo. Na tej podlagi sta izvoljena kandidatka 
Alenka Tavčar, na listi kandidatov navedena pod zap. št. 2, in 
kandidat Evgen Kavčič, na listi kandidatov naveden pod zap. št. 5.

Pri ostalih listah preferenčni glasovi niso vplivali na razvrsti-
tev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati 
izvoljeni po vrstnem redu iz teh list.

Seznam izvoljenih kandidatov:
Številka 

liste
Ime liste
Zaporedna številka in izvoljeni kandidat

1 N.Si NOVA SLOVENIJA –  
KRŠČANSKI DEMOKRATI
2 Ivo Kobal

2 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
1 Damjan Grmek

3 STRANKA ALENKE BRATUŠEK
9 Stojan Tavčar

4 ČAS JE ZA KRAS
1 Goran Živec

6 LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
1 Marjan Mržek

7 LEVICA
1 Stojan Kosmina

8 OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV
5 Matjaž Brus

9 SVEŽ KRAŠKI VETER
1 David Zega
3 Urban Grmek Masič
4 Adrijana Konjedič
2 Alenka Tavčar
5 Evgen Kavčič

10 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Boris Budal

V Občinski svet Občine Komen so tako izvoljeni (po abe-
cednem redu):

Ime in priimek Datum rojstva Naslov
1. Matjaž Brus 31. 1. 1977 Sveto 3, Komen
2. Boris Budal 12. 12. 1964 Komen 134a, Komen
3. Damjan Grmek 24. 5. 1950 Štanjel 115, Štanjel
4. Urban Grmek Masič 1. 12. 1988 Kobjeglava 7, Štanjel
5. Evgen Kavčič 4. 12. 1957 Gabrovica pri Komnu 24, Komen
6. Ivo Kobal 2. 2. 1967 Štanjel 55, Štanjel
7. Adrijana Konjedič 21. 12. 1952 Tomačevica 52, Komen
8. Stojan Kosmina 13. 9. 1966 Volčji Grad 2, Komen
9. Marjan Mržek 20. 4. 1968 Hruševica 12, Štanjel

10. Alenka Tavčar 4. 2. 1974 Ivanji Grad 18, Komen
11. Stojan Tavčar 8. 3. 1955 Ivanji Grad 9a, Komen
12. David Zega 18. 5. 1973 Gorjansko 1, Komen
13. Goran Živec 22. 9. 1973 Gorjansko 32, Komen

Št. 040-02/2018-43
Komen, dne 21. novembra 2018

Mojca Švara Buda l.r.
Predsednica
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KOPER

3606. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda v plačni razred za določitev 
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv), 
prvega odstavka 3. člena in 5. člena Uredbe o plačah direktor-
jev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) 
izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega 
zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v 
plačni razred naslednji

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja  

javnega zavoda v plačni razred za določitev 
osnovne plače

1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Giardino 

d'infanzia Delfino blu se za določitev osnovne plače uvrsti v 
49. plačni razred.

2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, 

uporablja se od nastopa mandata, to je od 1. septembra 2018 
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 100-4/2010
Koper, dne 3. septembra 2018

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič

Po pooblastilu župana
Podžupan

Peter Bolčič l.r.

In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul 
sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma 
dell'articolo 3 e dell'articolo 5 dell'Ordinanza sugli stipendi 
dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 68/17, 4/18 e 30/18) emetto, in merito all'inquadramento in 
un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore dell'ente 
pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la 
seguente

D E L I B E R A
sull'inquadramento del posto di lavoro  

di direttore di ente pubblico in un livello  
di retribuzione al fine di definire lo stipendio  

di base

1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di 

direttore del Giardino d'infanzia Delfino blu, viene inquadrato 
nel 49° livello di retribuzione.

2.
La presente delibera entra in vigore in seguito 

all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente 
e si applica a partire dal conferimento del mandato, ossia 
dal 1° settembre 2018; essa viene pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 100-4/2010
Capodistria, 3 settembre 2018

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič

Sotto l'autorità 
Vicesindaco

Peter Bolčič m.p.

3607. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda v plačni razred za določitev 
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv), 
prvega odstavka 3. člena in drugega odstavka 5. člena Uredbe 
o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 
4/18 in 30/18) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta 
direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna 
občina Koper, v plačni razred naslednji

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja  

javnega zavoda v plačni razred za določitev 
osnovne plače

1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Vrtec Koper se 

za določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni razred.

2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, 

uporablja se od nastopa mandata, to je 1. 9. 2018 in se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 100-4/2010
Koper, dne 3. avgusta 2018

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič

Po pooblastilu župana
Podžupan

Peter Bolčič l.r.

In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge 
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta uffi-
ciale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza del-
la CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 
ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo 
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comma dell'articolo 3 e del secondo comma dell'articolo 5 
dell'Ordinanza sugli stipendi dei direttore nel settore pubblico 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 
46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 
21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 
– ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 
75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 
84/16, 15/17 e 68/17) emetto, in merito all'inquadramento in 
un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore dell'ente 
pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la 
seguente

D E L I B E R A
sull'inquadramento del posto di lavoro  

di direttore di ente pubblico in un livello  
di retribuzione al fine di definire lo stipendio  

di base

1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di 

direttore dell’Ente pubblico Vrtec Koper, viene inquadrato nel 
52° livello di retribuzione.

2.
La presente delibera entra in vigore in seguito 

all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente 
e si applica a partire dal conferimento del mandato, ossia 
dal 1° settembre 2018; essa viene pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 100-4/2010
Capodistria, 3 agosto 2018

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič

Sotto l'autorità 
Vicesindaco

Peter Bolčič m.p.

3608. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca 
dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni 
razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv), 
prvega odstavka 3. člena in 5. člena Uredbe o plačah direktor-
jev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) 
izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta vršilca dolžnosti 
direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna 
občina Koper, v plačni razred naslednji

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti 

direktorja javnega zavoda v plačni razred

1.
Delovno mesto vršilca dolžnosti direktorja Javnega za-

voda za šport Mestne občine Koper se za določitev osnovne 
plače uvrsti v 51. plačni razred.

2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, 

uporablja se od 8. 6. 2018 in se objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Št. 100-4/2010
Koper, dne 11. julija 2018

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič

Po pooblastilu župana
Podžupan

Peter Bolčič l.r.

In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul 
sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma 
dell'articolo 3 e dell'articolo 5 dell'Ordinanza sugli stipendi 
dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 68/17, 4/18 in 30/18) emetto, in merito all'inquadramento in 
un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore facente 
funzioni dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di 
Capodistria, la seguente

D E L I B E R A
sull'inquadramento del posto di lavoro  

di direttore facente funzioni di ente pubblico  
in un livello di retribuzione al fine di definire  

lo stipendio di base

1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro 

di direttore facente funzioni dell’Ente pubblico per lo sport del 
Comune città di Capodistria, viene inquadrato nel 51° livello di 
retribuzione.

2.
La presente delibera entra in vigore in seguito 

all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e 
si applica a partire dal 8 giugno 2018; essa viene pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 100-4/2010
Capodistria, 11 luglio 2018

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič

Sotto l'autorità 
Vicesindaco

Peter Bolčič m.p.

KOZJE

3609. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje 
za leto 2018

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
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38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 
in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 
na podlagi 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji dne 
8. 11. 2018 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje  

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2018 (Uradni 

list RS, št. 6/18, 48/18) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
»

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.675.498

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.219.606
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.738.209

700 davki na dohodek in dobiček 2.530.924
703 davki na premoženje 129.875
704 domači davki na blago in storitve 77.410
706 drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 481.397
710 udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 304.177
711 takse in pristojbine 2.000
712 denarne kazni 2.500
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 drugi nedavčni prihodki 172.720

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 10.000
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 prihodki od prodaje zalog 0
722 prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 10.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 prejete donacije iz domačih virov 0
731 prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 445.892
740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 407.877
741 prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU 38.015

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.227.131
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.353.160
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 268.262
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 45.847
402 izdatki za blago in storitve 932.286
403 plačila domačih obresti 26.570
409 rezerve 80.195

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.350.460
410 subvencije 82.000
411 transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 851.580

412 transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 83.850
413 drugi tekoči domači transferi 333.030
414 tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.350.711
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.350.711

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 172.800
430 investicijski transferi 0
431 investicijski transferi 106.800
432 investicijski transferi 66.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –551.633

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 0
751 prodaja kapitalskih deležev 0
752 kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila 0
441 povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA – DANA POSOJILA  
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 222.795
50 ZADOLŽEVANJE

500 domače zadolževanje 222.795
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 174.944
55 ODPLAČILA DOLGA

550 odplačila domačega dolga 174.944
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –503.782

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 47.851
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 551.633

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo 503.782

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2014-23/5
Kozje, dne 8. novembra 2018

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.
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3610. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč v Občini Kozje

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H), 
218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 
– ZDavNepr, 110/13 in 19/15, 66/17), določb VI. poglavja Za-
kona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 
– popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ 
in 101/13 – ZDavNepr) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje 
na 23. redni seji dne 8. 11. 2018 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč  

v Občini Kozje

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

Ta odlok določa, da se na celotnem območju Občine 
Kozje plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v 
nadaljevanju: nadomestilo) v skladu s predpisi, ki urejajo pla-
čevanje nadomestila.

2. člen
(opredelitev pojmov zazidano in nezazidano  

stavbno zemljišče)
V Občini Kozje se nadomestilo plačuje od zazidanega in 

nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo 

tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi 
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih 
se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z 
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture.

Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano 
stavbno zemljišče se upošteva:

1. stanovanjska površina, ki je neto tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe 
in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter neto tlorisna površina 
garaže za osebne avtomobile,

2. poslovna površina, ki je neto tlorisna površina poslov-
nega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom.

Poleg površin iz druge točke tega člena se štejejo za do-
ločitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:

– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, 
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem 

odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene prido-

bitni dejavnosti,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni 

dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in stojnice,
– površine za obratovanje bencinskih servisov,
– sončne elektrarne za poslovno dejavnost,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje 

poslovne dejavnosti. 
Za določitev površine, za katero se odmeri nadomestilo 

za uporabo javnih površin, se upošteva predpis Občine Kozje, 

ki določa komunalne takse oziroma ustrezne pogodbe za upo-
rabo javnih površin.

II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku šte-

jejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim 
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih 
in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja grad-
benih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave.

Za določitev površine za odmero nadomestila za neza-
zidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena se 
upošteva:

1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa grad-
bene parcele:

– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, na 
kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostor-
skim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanj-
ske ali poslovne stavbe, 

– za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se 
po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno 
gradbeno parcelo po izvedbenem prostorskem aktu, na kateri 
je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo, in 
sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljišča po zemljiškem 
katastru.

2. DOLOČITEV OBMOČIJ NADOMESTILA

3. člen
(kriteriji za določitev območij)

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se raz-
vrstijo v štiri skupine. Skupine so določene po kriterijih, ki 
upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih ze-
mljišč, in sicer:

– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi.

4. člen
(določitev območij)

Območja na katerih se plačuje nadomestilo se razvrstijo v 
skladu s kriteriji iz prejšnjega člena v 4 območja.

I. območje:
Stavbna zemljišča, ki ležijo v osrednjem strnjenem delu 

naselja Kozje. Območje je razdeljeno na dve podobmočji (IA 
in IB) glede na možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje.

II. območje:
Stavbna zemljišča, ki ležijo v osrednjem delu naselja Le-

sično in delu naselja Drensko Rebro, v trgu Podsreda in v delu 
naselja Kozje v bližini občinskega središča.

III. območje:
Stavbna zemljišča, ki ležijo v osrednjem delu naselij Za-

gorje in Buče, v delu naselja Vrenska Gorca, v trgu Pilštanj in 
ostala stavbna zemljišča v Občini Kozje ob regionalnih cestah.

IV. območje:
V to območje se uvrščajo ostala stavbna zemljišča, ki ne 

ležijo v I., II. ali III. območju.

5. člen
(prikaz območij in možnost vpogleda)

Območja iz prejšnjega člena so prikazana v prostorsko 
informacijskem sistemu Občine Kozje.



Stran 11416 / Št. 74 / 23. 11. 2018 Uradni list Republike Slovenije

3. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

6. člen
(kriteriji za določitev meril)

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja 
merila:

1. območje stavbnih zemljišč,
2. namembnost stavbnih zemljišč,
3. splošna komunalna opremljenost po posameznih ob-

močjih.
Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.

7. člen
(točkovanje namembnosti glede na območje in točkovanje 

splošne komunalne rabe)
Glede na območje in namembnost rabe stavbnega zemlji-

šča oziroma vrsto dejavnosti so zazidana stavbna zemljišča po 
tem odloku razvrščena:

Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v nasle-
dnje skupine:

A) finančne, bančne, poštne storitve, bencinski servisi
B) storitvena dejavnost, trgovina in gostinstvo
C) industrija, gradbeništvo in promet
D) uprava in javni zavodi
E) stanovanjski namen, počitniški namen in kmečki tu-

rizem.
Določitev glede na namembnost stavbnega zemljišča in 

komunalne opremljenosti splošne komunalne rabe:
DEJAVNOST/OBMOČJE IA IB II III IV
A 400 400 400 400 400
B 250 250 200 150 100
C 200 200 200 150 150
D 100 100 100 100 100
E 30 30 25 20 15
Komunalna oprema  
splošne rabe 50 40 40 30 20

8. člen
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na 

prostem, odlagališča odpadkov, sončne elektrarne za po-
slovno dejavnost, odprte športno-rekreativne površine na-
menjene pridobitni dejavnosti in podobne druge površine, 
potrebne za opravljanje podobnih poslovnih dejavnosti, se 
točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča in od 
tega se upošteva 25 % ugotovljenega števila točk, razen ze-
mljišč na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture 
in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih 
inženirskih objektov, ki so objekti gospodarske javne infra-
strukture. 

Gostinski vrtovi, kioski, stojnice in površine bencinskih 
servisov se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna ze-
mljišča in od tega se upošteva 75 % ugotovljenega števila 
točk, razen zemljišč na katerih so objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi 
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb 
in gradbenih inženirskih objektov, ki so objekti gospodarske 
javne infrastrukture.

Površina za normalno rabo bencinskega servisa predsta-
vlja celotno funkcionalno zemljišče servisa z objekti.

Kot druge površine se štejejo tudi površine, ki so potrebne 
za normalno obratovanje podobnih poslovnih dejavnostih, ki 
niso zajete po drugih kriterijih iz tega člena.

9. člen
Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča 

se določi glede na območje in namen uporabe oziroma vrsto 
dejavnosti, po naslednji tabeli:

Stanovanjski 
objekti

Industr. gosp. 
dejavnost, trgovina 
in skladiščenje  
v veleprodaji, ostali 
poslovni nameni  
in obrtna dejavnost

Družbene 
dejavnosti, 
javna 
državna 
uprava, javni 
zavodi  
in javna 
podjetja

1. območje 40 50 40
2. območje 30 40 30
3. območje 20 30 30
4. območje 10 20 20

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna 
površina določena po 2. členu tega odloka, ne točkuje pa se 
splošna komunalna opremljenost zemljišča po 7. členu.

10. člen
(določitev vrednosti točke za izračun nadomestila)
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Ob-

čine Kozje znaša za leto 2019 0,00056 EUR. Vrednost točke 
se letno revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin 
za obdobje prvih devetih mesecev leta v primerjavi z enakim 
obdobjem preteklega leta. 

Ugotovitveni sklep sprejme župan in se objavi v Uradnem 
listu RS.

V primeru drugačne določitve vrednosti točke o tem na 
predlog župana odloči občinski svet. Sklep se objavi v Ura-
dnem listu RS.

11. člen
(določitev mesečne višine nadomestila)

Mesečna višina nadomestila se določi kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 7., 8., 

9. in 10. člena tega odloka,
– površine, ugotovljene v skladu z 2. in 9. členom tega 

odloka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila, določene v 

skladu z 11. členom tega odloka.

12. člen
Vsa sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo 

stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Kozje in se 
namensko uporabljajo za pridobivanje, pripravo in opremljanje 
stavbnih zemljišč ter za investicije in vzdrževanje komunalne 
infrastrukture na območju vseh naselij v občini.

4. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA

13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora pla-

čati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe (lastnik, najemnik, podnajemnik).

Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.

5. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

14. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in poslovne pro-

store, ki jih za opravljanje dejavnosti uporabljajo javni zavodi, 
društva ter druge organizacije, ki opravljajo nepridobitno dejav-
nost in se financirajo iz občinskega proračuna.

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja 
za potrebe obrambe, za stavbe, ki jih uporabljajo verske sku-
pnosti za svojo versko dejavnost in za poslovne prostore, ki 
jih uporablja občinska uprava in krajevne skupnosti za svoje 
delovanje.
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15. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na la-

stno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo 
stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali 
nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja 
oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal 
stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona.

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne 
teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

16. člen
Zavezanca se lahko v celoti ali delno oprosti plačila na-

domestila, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zave-
zanca in njegovih družinskih članov.

Upravičenec do oprostitve plačila nadomestila je zaveza-
nec, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot edinega 
vira za preživljanje po predpisih o socialnem varstvu oziroma 
zavezanec, ki sicer ne prejema denarne socialne pomoči, ven-
dar pa dohodek zavezanca oziroma družine ne dosega višine 
minimalnega dohodka na družinskega člana po predpisih o 
socialnem varstvu.

Do celotne oprostitve plačila so upravičeni zavezanci, ki 
prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanci, ki ne dosegajo 
višine minimalnega dohodka na družinskega člana, so upravi-
čeni do delne oprostitve plačila nadomestila. Višina oprostitve 
se v tem primeru določi v odstotku, v katerem se izrazi razlika 
med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu oziroma 
družinskim članom in njegovimi dohodki oziroma dohodki dru-
žinskih članov, ugotovljenimi na način, ki ga določajo predpisi 
o socialnem varstvu.

Višina oprostitve se v tem primeru določi v procentu, v 
katerem se izrazi razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada 
upravičencu oziroma družinskim članom in njegovimi dohodki 
oziroma dohodki družinskih članov, ugotovljenimi na način, ki 
ga določa zakon o socialnem varstvu. 

Vlogo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomesti-
la, mora zavezanec vložiti najkasneje do 30. 1. za tekoče leto 
pri občinski upravi.

Občinska uprava lahko v primerih elementarne in dru-
ge nezgode, težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, 
oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi 
plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca 
ali njegove družine. Oprostitev velja dve leti od dogodka, zaradi 
katerega se je zavezanca oprostilo plačevanja nadomestila.

17. člen
Na podlagi vloge in dokazil o oprostitvah s sklepom odloči 

občinska uprava, o oprostitvah obvesti občinski svet.

6. PODATKI ZA IZRAČUN NADOMESTILA

18. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih 

evidenc.
Zavezanec je dolžan prijaviti Občinski upravi Občine Koz-

je podatke, potrebne za odmero nadomestila v 15 dneh od 
dne, ko je prejel pisno zahtevo ali po nastanku obveznosti pla-
čevanja nadomestila in prijaviti vse spremembe (spremembo 
vrste dejavnosti oziroma spremembo poslovne ali stanovanjske 
površine), ki vplivajo na odmero nadomestila.

Nastanek, sprememba in prenehanje obveznosti plače-
vanja nadomestila se pri odmeri upošteva od prvega dne na-
slednjega meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost 
nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.

19. člen
Glede postopka odmere, plačevanja, izterjave, odpisa 

oziroma oprostitve in zaračunavanja zamudnih obresti se smi-
selno uporabljajo določbe predpisov o davčnem postopku.

Občinska uprava določi število točk za določitev obve-
znosti pravnih in fizičnih oseb, ki so zavezanci za plačilo na-
domestila.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu finančna 
uprava.

7. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z globo 850,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže 
neresnične podatke.

Z globo 650,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 
iz prvega odstavka tega člena.

Z globo 250,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z globo 250,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

8. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Veljavne prostorske sestavine planskih aktov občine so 

Dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–
2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 39/90), ki se na pod-
lagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine 
(Uradni list RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Kozje, 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 63/93), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti 
predpisov bivše občine (Uradni list RS, št. 53/95) uporablja na 
območju Občine Kozje, spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje 
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 22/10), ki se na podlagi statutar-
nega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Uradni list 
RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Kozje.

Veljavni prostorski ureditveni pogoji so Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Ura-
dni list RS, št. 69/93 – v nadaljevanju PUP), ki se na podlagi 
statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Uradni 
list RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Kozje, Odlok o 
prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, 
drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 12/14) ter Obvezna razlaga Poglavja 
7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 
1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostor-
sko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi 
spremembami (Uradni list RS, št. 46/15).

Veljavni prostorski izvedbeni načrt je Odlok o sprejemu 
zazidalnega načrta Kozje (Uradni list SRS, št. 16/75), Odlok 
o ureditvenem načrtu za naselje Podsreda (Uradni list RS, 
št. 38/98 v nadaljevanju UN) ter Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu – poslovno obrtna cona Kozje (Uradni list 
RS, št. 24/10).

22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se preneha uporabljati 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Kozje (Uradni list RS, št. 117/03, 127/03, 21/05).

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Št. 032-0002/2014-23/7
Kozje, dne 8. novembra 2018

Županja 
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.



Stran 11418 / Št. 74 / 23. 11. 2018 Uradni list Republike Slovenije

3611. Odlok o pristojnostih in financiranju krajevnih 
skupnosti v Občini Kozje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
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, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
3. in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) 
je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji dne 8. 11. 2018 
sprejel

O D L O K
o pristojnostih in financiranju krajevnih 

skupnosti v Občini Kozje

1. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov 

na območju posameznih naselij so na območju Občine Kozje 
kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.

2. člen
Na območju Občine Kozje so ustanovljene naslednje 

krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Buče, ki zajema naselja: Buče, Or-

tnice, Vrenska Gorca, Zeče pri Bučah;
– Krajevna skupnost Kozje, ki zajema naselja: Ješovec pri 

Kozjem, Kozje, Vetrnik, Zdole;
– Krajevna skupnost Lesično, ki zajema naselja: Dobleži-

če, Drensko Rebro, Gubno, Klake, Lesično, Pilštanj;
– Krajevna skupnost Osredek, ki zajema naselje Osredek 

pri Podsredi;
– Krajevna skupnost Podsreda, ki zajema naselja: Gorja-

ne, Gradišče, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Vojsko;
– Krajevna skupnost Zagorje, ki zajema naselja: Bistrica, 

Topolovo, Zagorje.

3. člen
Krajevne skupnosti niso pravne osebe javnega prava.

4. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev 

v občini, in sicer:
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se 

nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo 
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih 
splošnih aktov občine,

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-
gramov občine na področju javne infrastrukture na svojem 
območju,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih 
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocve-
tličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri 
tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna 
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti 
ipd.),

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih 
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu 
občine,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in 
varstva okolja,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– pospešujejo kulturne, športne in druge prireditve ozi-
roma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator 
občina.

5. člen
Krajevne skupnosti v skladu z odlokom o pokopališkem 

redu:
– oddajajo v uporabo mrliške vežice ter skrbijo za ureje-

nost in čistočo mrliških vežic,
– sprejemajo prijave pokopa ter z naročnikom pogreba 

dogovorijo o dodelitvi najemnega prostora ter o tem obvestijo 
upravljavca pokopališča,

– skrbjo za red in čistočo na pokopališču,
– opozarjajo najemnike grobov o morebitni zapuščenosti 

grobov,
– obveščajo javno podjetje za komunalne storitve o potre-

bi odstranitve odpadkov s pokopališča,
– vodijo evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani 

na pokopališču,
– vodijo evidenco grobov in evidenco najemnikov grobov 

za obdobje zadnjih deset let,
– opozarjajo upravljavca pokopališča na motenje reda in 

miru na pokopališču,
– druge naloge v skladu z dogovorom z upravljavcem 

pokopališča.

6. člen
V skladu z dogovorom z občino krajevne skupnosti upra-

vljajo z večnamenskimi objekti v lasti občine.

7. člen
Za delovanje krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva 

v proračunu občine. Kriterij za dodelitev sredstev je število 
prebivalcev v krajevni skupnosti.

Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov 
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sred-
stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, 
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako prido-
bljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti 
v skladu z njihovim namenom.

Predsednik sveta krajevne skupnosti, v okviru nalog sku-
pnosti in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje 
teh nalog pri izvajanju odločitev sveta krajevne skupnosti za-
stopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik 
sveta krajevne skupnosti pridobiti soglasje župana, razen, če 
je z veljavnim odlokom o proračunu občine drugače določeno.

8. člen
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo 

za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in z njimi 
upravlja občina.

Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za 
potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja ob-
činska uprava.

9. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev nadzoruje 

Nadzorni odbor Občine Kozje. Nadzor nad zakonitostjo in pri-
mernostjo poslovanja opravlja občinska uprava.

10. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o pristoj-

nostih in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kozje (Uradni 
list RS, št. 117/03).

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2014-23/8
Kozje, dne 8. novembra 2018

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.
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3612. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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, 
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 
59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 
– ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 
46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 
25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 
88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv in 67/17) ter 16. člena 
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet 
Občine Kozje na 23. redni seji dne 8. 11. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev  

in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov  

ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določene višine in načini določanja 

plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi 
prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo dru-
gače in pripadajo funkcionarjem, zunanjim članom delovnih 
teles občinskega sveta, članom svetov krajevnih skupnosti, 
tajnikom krajevnih skupnosti ter članom drugih občinskih orga-
nov Občine Kozje.

2. člen
Občinski funkcionarji so:
– župan
– podžupan
– člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal po-

klicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo 
funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.

3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionar-

ji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do plačila 
za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo 
sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno 
drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih 
pravico do enkratnega nadomestila.

Članom svetov krajevnih skupnosti pripadajo sejnine za 
njihovo delo na sejah sveta krajevne skupnosti. Predsedniku 
sveta krajevne skupnosti in tajniku krajevne skupnosti pripada 
ustrezno nadomestilo za vodenje krajevne skupnosti in opra-
vljeno drugo delo v krajevni skupnosti.

Višine zneskovno določenih plačil za opravljene funkcije, 
nagrade, sejnine in drugi prejemki so v tem pravilniku določeni 
v bruto vrednostih.

II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA

4. člen
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je 

za opravljanje funkcije župana Občine Kozje, ki sodi v šesto 

skupino občin po številu prebivalcev, določen 49. plačni razred. 
Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za 
delovno dobo.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo 
za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi 
funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.

5. člen
Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklic-

no, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju, in se po številu prebivalcev lokalne skupnosti lahko 
uvrsti od 34. do 41. plačnega razreda. Podžupanu za poklicno 
opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki 
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za 
delovno dobo.

Višino plačila podžupana znotraj določenega razpona 
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

6. člen
Plača ali plačilo za opravljene funkcije župana in podž-

upana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh 
sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.

7. člen
Podžupanu, ki bi bil v skladu s sklepom občinskega sveta 

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije 
župana opravljal funkcijo župana, pripada plača župana, ki bi jo 
dobil poklicni župan, pod pogojem, da bo tudi podžupan opra-
vljal funkcijo župana poklicno. Če bo funkcijo župana opravljal 
nepoklicno, mu pripada plača v višini 50 % plače poklicnega 
župana.

III. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Višina sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega 

sveta znaša 98,00 EUR.
Višina sejnine za vodenje seje občinskega sveta znaša 

115,00 EUR.
Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek 

sejnine za vsako sejo občinskega sveta.
V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so 

člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji 
upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobili za ude-
ležbo na eni seji.

V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za 
več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno 
uro zaradi lastnih potreb, mu pripada le polovični znesek, ki bi 
ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali pred-
časno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu pripada 
celotni znesek plačila.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opra-
vljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska 
uprava.

IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES 
(ODBORI IN KOMISIJE)

9. člen
Članom vseh delovnih teles – odborov in komisij (člani ob-

činskega sveta in zunanji člani), ki jih ustanovi občinski svet ali 
župan, pripada sejnina v višini 40,00 EUR za vsako udeležbo 
na seji delovnega telesa.

Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi, 
pripada sejnina v višini 57,00 EUR.
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V. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA

10. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 

45,00 EUR za vsako udeležbo na seji.
Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih 

vodi, pripada sejnina v višini 68,00 EUR.
Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do pla-

čila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo 
končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po 
sklepu nadzornega odbora.

Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo 
končnega poročila se določi glede na zahtevnost posamezne-
ga nadzora, in sicer:

– zelo zahteven nadzor – 55,00 EUR
– zahteven nadzor – 50,00 EUR
– manj zahteven nadzor – 45,00 EUR.
Zahtevnost posameznega nadzora je podrobneje oprede-

ljena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora ob-

činski upravi Občine Kozje predloži poročilo o opravljenem 
nadzoru, v katerem je med drugim določena zahtevnost posa-
meznega nadzora. K poročilu priloži Sklep o razdelitvi področij 
za posamezni nadzor ter izdelano končno poročilo.

Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana nad-
zornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se obravna-
va vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega odbora, 
se izplača sejnina v višini 57,00 EUR.

VI. VIŠINA SEJNINE IN NAGRADE ZA ČLANE SVETOV 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI

11. člen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti ter tajnikom 

krajevnih skupnosti se lahko izplača letna nagrada za opra-
vljeno delo.

Višina nagrade predsednika krajevne skupnosti znaša:
KRAJEVNA SKUPNOST ZNESEK NAGRADE

Kozje do 1.800 €
Lesično do 1.600 €

Podsreda do 1.300 €
Buče do 1.200 €

Zagorje do 900 €
Osredek do 350 €

Višina nagrade tajnika krajevne skupnosti znaša:
KRAJEVNA SKUPNOST ZNESEK NAGRADE

Kozje do 900 €
Lesično do 800 €

Podsreda do 650 €
Buče do 600 €

Zagorje do 450 €
Osredek do 175 €

Članom sveta krajevne skupnosti se lahko za udeležbo 
na seji izplača sejnina, ki pa ne sme biti višja od 16,00 EUR 
za eno sejo.

Svet krajevne skupnosti vsako leto sprejme sklep o višini 
letne nagrade predsedniku in tajniku krajevne skupnosti ter 
sklep o višini sejnine za člane sveta krajevne skupnosti. Sklepe 
pošlje v vednost občinskemu svetu.

Letna nagrada za predsednika in tajnika krajevne skupno-
sti se praviloma izplača enkrat letno, razen če svet krajevne 
skupnosti s sklepom odloči drugače.

Sejnina članov sveta vključuje tudi potne stroške za ude-
ležbo na seji.

VII. VIŠINA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE NALOG  
VOLILNIH ORGANOV

12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih 

ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne 
volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne volitve župana 
v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila 
v skladu z zakonom.

13. člen
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, 

ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega 
z aktom o razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na 
volitvah pravico do nadomestila v skladu z zakonom.

VIII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTIL  
IN DRUGI PREJEMKI

14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij 

in odborov občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za 
izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega 
odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi 
ali imenuje občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega 
odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je določen 
za predsednike delovnih teles.

Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso 
člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan 
občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravi-
čeni do nagrade v obliki plačila 13 EUR na uro.

Odgovornemu uredniku javnega glasila se lahko izplača 
enkratna letna nagrada za njegovo delo v višini ene povpreč-
ne neto mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. O dodelitvi nagrade odloča župan praviloma na 
začetku leta na podlagi poročila o delu za preteklo leto.

IX. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad, 

ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz 
sredstev proračuna.

16. člen
Plače, sejnine, nagrade se mesečno izplačujejo za prete-

kli mesec, praviloma do 15. dne v tekočem mesecu.

17. člen
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin, 

nagrad članov občinskega sveta, delovnih teles, članov svetov 
krajevnih skupnosti, članov nadzornega odbora in volilnih or-
ganov vodijo delavci občinske uprave, ki so zadolženi s strani 
župana, da so prisotni na seji in da pišejo zapisnik.

18. člen
Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji imeti 

nalog za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda 

župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor ob-
činske uprave.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
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delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 23/07, 
13/08).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2018-23/9
Kozje, dne 8. novembra 2018

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.
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PRILOGA I: 
 
   Opredelitev zahtevnosti nadzorov: 
 
   1. ZELO ZAHTEVEN NADZOR je nadzor poslovanja občine v 
posameznem obdobju ali letu ter nadzor smotrnosti poslovanja 
občine. 
 
   2. ZAHTEVEN NADZOR je nadzor zaokroženega dela poslovanja 
občine, npr. investicijskih odhodkov, postopkov oddaje javnih 
naročil, prevzemanja obveznosti, plač javnih uslužbencev in 
funkcionarjev in tekočih transferov. 
 
   3. MANJ ZAHTEVEN NADZOR je nadzor, ki je osredotočen na 
posamezno proračunsko postavko ali konto/podkonto, npr. na 
odhodke za posamezno investicijo, tekoče transfere na 
posameznem področju (kmetijstvo, kultura, šport …), prihodke od 
prodaje posameznega premičnega in nepremičnega premoženja. 
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3613. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini 
Kozje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) in Zapisnika o delu občinske volilne komisije pri 
ugotavljanju končnega uradnega izida lokalnih volitev v Občini 
Kozje, ki so potekale 18. 11. 2018 je Občinska volilna komisija 
Občine Kozje sprejela

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Kozje

I.
Na rednih lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je v Ob-

čini Kozje od skupnega števila volivcev 2.709, glasovalo 
1.686 volivcev, kar znaša 62,24 % vseh volilnih upravičencev.

II.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1.686 glasovnic, 

od tega je bilo 9 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Število glasov  %
PETER KOZMUS 717 42,75

MILENCA KRAJNC 867 51,70
ANICA BIDAR 93 5,55

Občinska volilna komisija je na podlagi 108. člena v zvezi 
s 85. členom in prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah ugotovila, da je za županjo Občine Kozje izvoljena 
MILENCA KRAJNC, roj. 20. 5. 1972, stan. Vrenska Gorca 44, 
Buče.

III.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Kozje so 

določene tri volilne enote, kjer se skupno voli 9 članov občin-
skega sveta.

V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Število glasov  %
ANTON AGREŽ 75 12,95

NIKOLA IVIČ 169 29,19
PRIMOŽ LUPŠE 67 11,57

FRANC PLAHUTA 206 35,58
DRAGICA KOPRIVC 29 5,01
JERNEJ ŠKOBERNE 135 23,32

SIMON STADLER 60 10,36
FRANC ŽLENDER 186 32,12

KARMEN KRIŽNIK JOKOSENUMI 12 2,07
DEJAN BAH 160 27,63

ANICA BIDAR 39 6,74
BORIS KOPRIVC 30 5,18

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
FRANC PLAHUTA, roj. 27. 5. 1961, stan. Pilštanj 35, 

3261 Lesično
FRANC ŽLENDER roj. 19. 6. 1962, stan. Zagorje 61, 

3261 Lesično
NIKOLA IVIČ, roj. 23. 11. 1974, stan. Pilštanj 49, 3261 

Lesično.

V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Število glasov  %
TANJA PERC 90 15,71

ROMAN GRADIŠEK 183 31,94

ANJA KOSTAJNŠEK 216 37,70
MILOŠ ČEPIN 101 17,63
SANDI ŠTUS 133 23,21

FILIP VOLAUŠEK 245 42,76
BOŠTJAN PREŠIČEK 195 34,03

DANIJEL ŠTUS 78 13,61
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
FILIP VOLAUŠEK, roj. 8. 2. 1962, stan. Kozje 100, 

3260 Kozje
ANJA KOSTAJNŠEK, roj. 19. 11. 1990, stanujoča Koz-

je 34, 3260 Kozje
BOŠTJAN PREŠIČEK, roj. 6. 7. 1972, stan. Kozje 28, 

3260 Kozje.

V tretji volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Število glasov  %
IVANA JAZBINŠEK 58 11,28
KATJA SINKOVIČ 130 25,29

ROBERT MARTIN KRAJNC 66 12,84
JOŽE KLAKOČER 32 6,23
MARKO KUNEJ 223 43,39

MARKO MRAMOR 114 22,18
BRANKO LUGARIČ 98 19,07

NEŽA DOBRAVC 32 6,23
JERNEJ JAGRIČ 149 28,99
FRANC ŠTUKELJ 39 7,59
MAJA KUKOVIČIČ 51 9,92

JERNEJ ŠULC 174 33,85
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
MARKO KUNEJ, roj. 16. 11. 1976, stan. Gorjane 2, 

3257 Podsreda
JERNEJ ŠULC, roj. 17. 8. 1991, stan. Podsreda 97, 

3257 Podsreda
JERNEJ JAGRIČ, roj. 28. 6. 1979, stan. Gorjane 17b, 

3257 Podsreda.

IV.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče sta do-

ločeni dve volilni enoti, v katerih se voli skupno 5 članov sveta 
krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila 
naslednja kandidata:

FRANC ŠTUKELJ, roj. 28. 3. 1955, stan. Buče 55, 
3255 Buče

BRANKO LUGARIČ, roj. 5. 2. 1961, stan. Buče 31, 
3255 Buče.

V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

SILVA VALENČAK, roj. 8. 12. 1982, stan. Vrenska 
Gorca 46, 3255 Buče

ROBERT MARTIN KRAJNC, roj. 5. 11. 1968, stan. Vren-
ska Gorca 44, 3255 Buče

JOŽE KLAKOČER, roj. 15. 6. 1950, stan. Vrenska 
Gorca 23, 3255 Buče.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KOZJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje je dolo-

čeno pet volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta 
krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila 
naslednja kandidata:

ANJA KOSTAJNŠEK, roj. 19. 11. 1990, stan. Kozje 34, 
3260 Kozje

ZDRAVKO CENTRIH, roj. 22. 8. 1955, stan. Kozje 78, 
3260 Kozje.
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V drugi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta 
bila naslednja kandidata:

PRIMOŽ PEČNIK, roj. 20. 7. 1978, stan. Kozje 152, 
3260 Kozje

PRIMOŽ RESNIK, roj. 23. 10. 1991, stan. Kozje 151, 
3260 Kozje.

V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 
naslednja kandidatka MIRAN KRIŽNIK, roj. 19. 4. 1987, stan. 
Ješovec pri Kozjem 39, 3260 Kozje.

V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil na-
slednji kandidat TANJA PERC, roj. 16. 5. 1968, stan. Zdole 15, 
3260 Kozje.

V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat ZDENKO RESNIK, roj. 18. 6. 1970, stan. 
Vetrnik 33, 3260 Kozje.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LESIČNO
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lesično je 

določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov 
sveta krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 
naslednja kandidatka MARTINA STRGAR, roj. 12. 11. 1972, 
stan. Lesično 1, 3261 Lesično.

V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat MARKO ROMIH, roj. 15. 2. 1972, stan. 
Drensko Rebro 32, 3261 Lesično.

V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta 
bila naslednja kandidata:

FRANC AMON, roj. 21. 3. 1969, stan. Gubno 7b, 3261 Le-
sično

JERNEJ ŠKOBERNE, roj. 26. 8. 1975, stan. Gubno 22, 
3261 Lesično.

V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je 
bila naslednja kandidatka IRENA POLUTNIK (žreb), roj. 15. 9. 
1977, stan. Dobležiče 11, 3261 Lesično.

V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat FRANC PLAHUTA, roj. 27. 5. 1961, stan. 
Pilštanj 35, 3261 Lesično.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODSREDA
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda je 

določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov 
sveta krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila 
naslednja kandidata:

PRIMOŽ LESJAK, roj. 12. 7. 1979, stan. Podsreda 51, 
3257 Podsreda

MARTINA ZUPAN, roj. 14. 11. 1986, stan. Podsreda 21, 
3257 Podsreda.

V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta.
Oddanih je bilo 22 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo. 

Izvoljen je bil naslednji kandidat BOJANA BRATUŠA, roj. 6. 1. 
1979, stan. Gradišče 6a, 3257 Podsreda.

V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat GREGOR KLAVŽAR, roj. 31. 1. 1986, stan. 
Gorjane 23, 3257 Podsreda.

V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 
naslednja kandidatka ANTON PRESKAR, roj. 26. 1. 1982, stan. 
Poklek pri Podsredi 29, 3257 Podsreda.

V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat MILAN OMERZEL, roj. 20. 5. 1979, stan. 
Vojsko 43, 8282 Koprivnica.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OSREDEK
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek je 

določena ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta 
krajevne skupnosti.

V volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili na-
slednji kandidati:

JOŽE OKROŠEK, roj. 18. 3. 1959, stan. Osredek pri 
Podsredi 14, 3257 Podsreda

BORIS BEUC, roj. 20. 6. 1983, stan. Osredek pri 
Podsredi 18, 3257 Podsreda

BOŠTJAN JAGRIČ, roj. 15. 10. 1986, stan. Osredek pri 
Podsredi 26, 3257 Podsreda.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAGORJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje so 

določene tri volilne enote, v katerih se voli skupno 5 članov 
sveta krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

DARKO KOLAR, roj. 20. 6. 1964, stan. Zagorje 44, 
3261 Lesično

MARKO ZALOKAR, roj. 17. 2. 1954, stan. Zagorje 6, 
3261 Lesično

MARKO BEVC, roj. 13. 7. 1992, stan. Zagorje 75, 
3261 Lesično.

V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat DARKO ANTLEJ, roj. 18. 3. 1978, stan. 
Bistrica 25, 3261 Lesično.

V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil na-
slednji kandidat BOŠTJAN OPREŠNIK, roj. 14. 8. 1989, stan. 
Topolovo 11, 3261 Lesično.

Št. 040-0001/2018-76
Kozje, dne 20. novembra 2018

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Kozje
Andreja Reher l.r.

KUNGOTA

3614. Sklep o razpisu ponovnih volitev

Na podlagi 99. člena v zvezi z 98. členom Zakona o lo-
kalnih volitvah – v nadaljevanju ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) je občinska volilna komisija dne 
20. 11. 2018 sprejela

S K L E P

1. Ugovoru kandidata za občinski svet na listi N.Si, Nova 
Slovenija – Krščanski demokrati, Edvardu Urbanclu, se delno 
ugodi in se ugotovi, da so bile pri delu volilnega odbora na vo-
lišču številka 2, VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana in 
volišču številka 6, VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana, 
storjene takšne nepravilnosti, ki so ali bi lahko vplivale na izid 
volitev.

Na volišču številka 2, VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – 
dvorana in volišču številka 6, VS Zgornja Kungota, Plintovec 
1 – dvorana, se razveljavi glasovanje za volitve v občinski svet 
ter se

o d r e d i j o

ponovne volitve v občinski svet na volišču številka 2, 
VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana in volišču številka 6, 
VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana.

2. V ostalem se ugovor kandidata N.Si, Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati, Edvarda Urbancla in v celoti ugovor 
kandidatke Slovenske demokratske stranke – SDS, za Ob-
činski svet Občine Kungota, Majde Trampuš, ki se nanašata 
na razveljavitev volitev na volišču številka 1, VS Sp. Kungota, 
Rošpoh del 144 b, zavrneta.

3. Ponovne volitve se razpišejo v nedeljo dne 2. 12. 2018.

O b r a z l o ž i t e v

Občinska volilna komisija najprej ugotavlja, da sta ugo-
vora Edvarda Urbancla in Majde Trampuš pravočasna. Po 
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98. členu ZLV se ugovor lahko vloži najpozneje naslednji 
dan po dnevu glasovanja. Lokalne volitve so potekale v 
nedeljo 18. 11. 2018. Ugovora pa sta vložena 19. 11. 2018 
in sicer oba po elektronski pošti, pri čemer je ugovor Majde 
Trampuš vložen ob 22.52 uri in ugovor Edvarda Urbancla 
ob 23.03. uri.

Iz 99. člena ZLV izhaja, da če občinska volilna komisija 
ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma 
pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na 
izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter odredi ponovne 
volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.

K točki 1. izreka
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izidov glaso-

vanja na volišču številka 2, VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 
– dvorana, ugotovila, da je na volišču glasovalo 370 volivcev, 
oddanih pa je bilo 371 glasovnic za volitve v občinski svet.

Volilni odbor je dne 17. 11. 2018 prevzel 620 glasovnic za 
volitve v občinski svet, 50 glasovnic za občinski svet, je bilo dne 
18. 11. 2018 iz tega volišča preneseno na volišče številka 1, 
VS Sp. Kungota, Rošpoh del 144 b, tako da je volilni odbor imel 
570 glasovnic za občinski svet, oddanih glasovnic je bilo 371, 
neuporabljenih glasovnic pa je ostalo 198. Preprosti izračun 
pokaže (570 vseh glasovnic za volitve v občinski svet minus 
371 oddanih), da bi moralo ostati neuporabljenih glasovnic 199. 
Navedeno nedvomno pokaže, da je tekom volitev volilni odbor 
enemu volivcu izročil dve glasovnici za volitve v občinski svet. 
Gre za kršitev, ki je ni mogoče več odpraviti (možnost poprav-
ka odpade), zato se je treba vprašati ali je napaka vplivala na 
volilni izid, ali bi bil torej volilni izid brez ugotovljene napake 
drugačen.

Občinska volilna komisija je ugotovila izid glasovanja za 
občinski svet kot sledi:

Mesto Ime liste/predlagatelja
Št.  

glasov
Odstotek 
glasov

Št. 
mandatov

1. NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL 667 28,77 % 4
2. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 606 26,14 % 4
3. N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 269 11,60 % 2
4. ZA KUNGOTO S SRCEM 268 11,56 % 1
5. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 194 8,37 % 1
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 161 6,95 % 1
7. DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 153 6,60 % 1

Iz gornje tabele izhaja en glas razlike med N.Si, Nova Slo-
venija – Krščanski demokrati in Neodvisne liste »Za Kungoto s 
srcem«, pri čemer sta pripadala stranki N.Si, Nova Slovenija – 
Krščanski demokrati dva mandata, Neodvisni listi »Za Kungoto 
s srcem«, pa eden mandat. Po izvedenem postopku izračuna-
vanja, ki ga določa 14. člen ZLV, je občinska volilna komisija 
ugotovila, da bi v primeru pravilnega ravnanja volilnega odbora 
(ob predpostavki, da bi N.Si, Nova Slovenija – Krščanski de-
mokrati dobila glas manj) bilo potrebno opraviti žreb za mandat 
med N.Si, Nova Slovenija – Krščanski demokrati in Neodvisno 
listo »Za Kungoto s srcem«. Tako se pokaže, da je napaka pri 
delu volilnega odbora vplivala na volilni izid, volilni izid bi torej 
bil brez ugotovljene napake lahko drugačen. Ker občinska 
volilna komisija ne more ugotoviti ali kršitev je ali ni vplivala na 
izid volitev in obstaja verjetnost, da bi kršitev lahko vplivala na 
volilni izid, je odločila, da se na volišču številka 2, VS Zgornja 
Kungota, Plintovec 1 – dvorana, razveljavi glasovanje za volitve 
v občinski svet in občinska volilna komisija odreja ponovne 
volitve v občinski svet.

Občinska volilna komisija nadalje po uradni dolžnosti 
ugotavlja na podlagi zapisnikov volilnih odborov iz volišča 2, 
VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana in volišča številka 6, 
VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana (volišči se nahajata 
v isti dvorani), da je eden volilec iz volišča številka 2,VS Zgornja 
Kungota, Plintovec 1 – dvorana oddal glasovnico za občinski 
svet v glasovalno skrinjico volišča številka 6, VS Zgornja Kun-
gota, Plintovec 1 – dvorana, iz česar izhaja, da bi pri ponovnih 
volitvah ta isti volilec lahko volil na volišču številka 2, VS Zgornja 
Kungota, Plintovec 1 – dvorana in ponovno oddal svoj glas ter 
bi pri ugotavljanju izidov glasovanja za občinski svet imel eden 
volilec dva oddana glasova (enega na rednih volitvah in enega 
na ponovnih volitvah), kar bi lahko (glede na tesne rezulate) 
bistveno vplivalo na izid volitev. Zaradi navedenega je potrebno 
razveljaviti tudi glasovanje za volitve v občinski svet na volišču 
številka 6, VS Zgornja Kungota, Plintovec 1 – dvorana.

K točki 2 izreka
Občinska volilna komisija je tekom volitev 18. 11. 2018 

bila obveščena, da je na volišču številka 1 Spodnja Kungota 
bilo odtujenih 500 glasovnic za volitve v občinski svet. Volišče 

se je zaprlo za 15 minut, o odtujitvi je bila obveščena PP Šen-
tilj, ki primer raziskuje, zapisnik pa posredovan državni volilni 
komisij. Občinska volilna komisija je zaradi nemotenega poteka 
volitev, na volišče številka 1, Sp. Kungota, Rošpoh del 144, b, 
dostavila 250 glasovnic iz drugih volišč (50 glasovnic iz volišča 
številka 2, 100 glasovnic iz volišča številka 6, 50 glasovnic iz 
volišča številka 4 ter 50 glasovnic iz volišča številka 3). Po za-
prtju volišč, ko je bilo glasovanje končano je volilni odbor brez 
prekinitve začel na volišču številka 1, Sp. Kungota, Rošpoh del 
144 b, ugotavljati izide glasovanja. O ugotavljanju izida glaso-
vanja je bil sestavljen zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo 
oddanih glasovnic za občinski svet 806 (od tega neveljavnih 
22, veljavnih pa 784), iz volilnega imenika pa izhaja, da je bilo 
volilcev na volišču številka 1, Sp. Kungota 806, kar nedvomno 
pomeni, da odtujenih 500 glasovnic za občinski svet ni bilo 
uporabljenih. Občinska volilna komisija po izvedenem postopku 
ugotavlja, da odtujitev glasovnic ni vplivala na volilni izid, zato 
je ugovor vlagatelja Edvarda Urbancla in ugovor vlagateljice 
Majde Trampuš v delu, kjer predlagata razveljavitev volitev v 
občinski svet na volišču številka 1 Sp. Kungota, Rošpoh del 
144 b, zavrnjen.

Glede ugovora vlagateljice Majde Trampuš v zvezi z več 
volivcev na volišču kot je volilnih mest in neprimernega vede-
nja zaupnikov, občinska volilna komisija ugotavlja, da niti iz 
zapisnikov volilnih odborov ne izhaja nobena nepravilnost niti 
občinska volilna komisija ni bila o kakšnih nepravilnostih dela 
zaupnikov obveščena. Ker so navedbe v ugovoru posplošene 
in ker vlagateljica ugovora ni niti zatrjevala niti izkazala, da 
bi eventualno (nepravilno) delo zaupnikov in zatrjevanih več 
volivcev na volišču lahko vplivalo na izid glasovanja, je njen 
ugovor tudi v tem delu zavrnjen.

K točki 3 izreka
Občinska volilna komisija je razpisala ponovne volitve v 

nedeljo, dne 2. 12. 2018, saj bo tega dne tudi drugi krog glaso-
vanja za župana Občine Kungota.

Pravni pouk

Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno 
vložiti na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48-ih urah po 
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prejemu oziroma objavi odločbe. Upravno sodišče bo o pritožbi 
odločilo najpozneje v 48-ih urah po prejemu pritožbe.

Št. 041-01/2018
Kungota, dne 20. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Kungota
Predsednica

Alenka Zgubič l.r.

LENDAVA

3615. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Industrijska cona Lendava

Na podlagi 57. člena in 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) in 
18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) 
je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 7. 11. 
2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Industrijska cona Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-

ski načrt Industrijska cona Lendava (v nadaljevanju: OPPN IC 
Lendava).

(2) OPPN je pod številko 16268-00 izdelalo podjetje Sa-
vaprojekt Krško d.d..

II. VSEBINA OPPN

2. člen
(sestavni deli OPPN)

OPPN iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NAČRTA (ODLOK)
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PRO-

STOR
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji
2.2. Zasnove in rešitve načrtovanih površin z objekti in 

ostalih površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 

GLEDE GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAV-
NIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN 
DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIO-
NALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

B) GRAFIČNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
B1 Izsek iz grafičnega načrta planskih 

sestavin občine M 1: 5 000
B2 Prikaz območja na katastrskem načrtu M 1: 2 500
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M 1: 5 000
B4 Ureditvena situacija s prerezom 

območja M 1: 1 000
B5 Potek omrežij in priključevanje 

objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1: 1 000

B6 Načrt parcelacije M 1: 1 000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI 

OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI Z OBRA-
ZLOŽITVIJO IN UTEMELJITVIJO

D) PRILOGE PODROBNEGA NAČRTA
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D5 Povzetek za javnost
D6 Okoljsko poročilo

1 Opis prostorske ureditve

3. člen
(namen OPPN)

(1) Industrijska cona Lendava se nahaja južno od Len-
dave in je na zahodu omejena z glavno cesto II. reda 4 Len-
dava–Petišovci ter regionalno železniško progo, na vzhodu 
pa z lokalno cesto LC206031 Industrijska cesta. Območje je 
v severnem delu že pozidano, v južnem delu pa je še nekaj 
prostih nepozidanih površin.

(2) Na podlagi veljavnih planskih aktov občine je območje 
opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj naselja Lendava.

(3) S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v 
nadaljevanju: OPPN) se podrobneje načrtujejo prostorske ure-
ditve za umestitev poslovno-proizvodnih objektov v prostor 
ter določi grajeno javno dobro za gradnjo javnih prometnic 
ter gospodarske javne infrastrukture. Določijo se prostorsko 
izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor, 
pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, pogoji in 
merila za parcelacijo, pogoji glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: GJI) in gra-
jeno javno dobro, pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin 
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih 
potreb in pogojev glede varovanja zdravja.

(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenih dovoljenj.

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN IC Lendava se nahaja v Občini Len-
dava. S tem odlokom se obravnava del obstoječe industrijske 
cone v Lendavi, ki jo na zahodu omejuje regionalna železniška 
proga, na jugu območje Lek, na vzhodu Industrijska cesta ter 
na severu regionalna cesta.

(2) Območje OPPN IC Lendava obsega zemljišča s par-
celnimi številkami: 6369/4, 6649/6, 6649/8, 6890, 824/5, 823/2, 
823/9, 823/8, 6659/1, 6936, 732/13, 6649/4, 6649/4, 6615/1, 
6649/5, 6637/2, 6637/1, 732/10, 732/8, 732/11, 732/12, 732/7, 
6659/2, 823/10, 823/11, 6779/34, 6779/43, 735/4, 732/4, 732/3, 
732/2, 735/27, 735/6, 735/16, 732/5, 732/6, 735/21, 735/2, 
735/7, 735/19, 735/26, 735/14, 735/20, 735/23, 735/22, 735/8, 
735/15, 735/13, 735/12, 735/1, 763/1, 763/2, 735/9, 735/10, 
735/11, 738/1, 738/15, 738/20, 738/16, 738/24, 738/26, 738/25, 
738/27, 738/28, 738/18, 738/22, 738/19, 738/23, 758/3, 758/1, 
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744/1, 744/3, 744/2, 745, 746, 748/2, 748/1, 748/3, 749, 755/6, 
752/4, 752/3, 755/4, 755/5, 755/7, 758/2, 761/1, 760/1, 759/3, 
757/1, 757/2, 759/4, 760/2, 761/2, vse v k.o. Lendava.

(3) Površina območja je ca. 15,5 ha.
(4) Območje OPPN IC Lendava na severu meji na ob-

močje državnega prostorskega načrta za avtocesto Lendava–
Pince ter na vzhodni strani na območje lokacijskega načrta za 
obrtno cono Lendava.

(5) Območje OPPN je prikazano na vseh grafičnih načrtih.

5. člen
(posegi izven območja OPPN)

(1) Izven območja OPPN se bo gradila gospodarska javna 
infrastruktura za potrebe načrtovane pozidave, ki se ne more v 
celoti zagotoviti znotraj cone.

(2) Za priključne vode, ki se bodo izvajali izven območja 
tega OPPN, se izdela ustrezna dokumentacija v skladu z 
veljavnimi prostorskimi akti, ki veljajo na območju, kjer bodo ti 
priključki potekali.

2 Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

6. člen
(vplivi in povezave)

(1) Industrijska cona Lendava se nahaja južno od me-
stnega jedra Lendave. Na zahodi strani jo omejuje regionalna 
železniška proga ter trasa glavne ceste II. reda 4 Lendava–Pe-
tišovci, v južnem delu meji na kompleks Leka, na vzhodni strani 
pa se nahaja obrtna cona in kmetijske površine.

(2) Glavna napajalna cesta je Industrijska cesta, ki deli 
industrijsko cono na zahodni in vzhodni del.

(3) Območje vzhodno od Industrijske ceste se ureja na 
podlagi Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje 
industrijske cone Lendava (Uradni list RS, št. 19/03) (v nadalje-
vanju: območje obrtne cone). V severnem delu pa cona meji na 
območje Državnega prostorski načrt za avtocesto na odseku 
Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas (Uradni 
list RS, št. 79/04).

2.2 Zasnove in rešitve načrtovanih površin z objekti  
in ostalih površin

7. člen
(zasnova območja)

(1) Celotno območje OPPN se nameni opravljanju stori-
tvenih, servisnih in proizvodnih dejavnosti.

(2) Severni del cone je gosto pozidan in razdeljen med 
več različnih lastnikov. V osrednjem delu cone se nahajata dva 
večja industrijska kompleksa, ki v južnem delu posedujeta ve-
čje nepozidane površine katere obema omogočajo nadaljni ra-
zvoj in širitev svojih proizvodnih kapacitet. V skrajnem južnem 
delu, ki meji na območje Leka, se nahajajo proste nepozidane 
površine, ki omogočajo umestitev manjših dejavnosti v prostor 
ali pa omogočajo širitev svojih proizvodnih kapacitet obstoječim 
dejavnostim na tem delu.

(3) Območje industrijske cone je razdeljeno na dvajset 
gradbenih parcel namenjenih gradnji stavb (GP1 do GP20), ki 
omogočajo širitev obstoječih proizvodnih kapacitet ali umesti-
tev novih. Poleg gradbenih parcel namenjenih gradnji stavb, 
sta predvideni še dve parceli za ureditev ekološkega otoka 
in obračališča (GPeo1 in GPeo2) ter dve parceli, ki pripadata 
obstoječima transformatorskima postajama (GPtp1 in GPtp2), 
ki sta locirani tik ob Industrijski cesti. Ostale parcele so name-
njene gradnji javnih prometnic, ki omogočajo dostope do vseh 
parcel namenjenih gradnji stavb za izvajanje dejavnosti (GPc1 
do GPc7).

(4) Vzdolž regionalne železniške proge na zahodni strani 
območja se ožji pas nameni ureditvi zelenih površin oziroma 
zatravitvi (ZP) in grmovni zasaditvi s čimer zmanjšamo nega-
tivne vplive cone na okolico.

(5) Topologijo pozidave narekujejo obstoječe stavbe, ki 
so bile nekoč del enega podjetja. Le te so med seboj locirane 
ortogonalno in sicer z odklonom ca. 17 stopinj zahodno od 
smeri sever-jug. Pri umeščanju stavb v prostor je treba upošte-
vati določene gradbene meje. Vse predvidene stavbe znotraj 
parcele namenjene gradnji na katerih se že nahajajo stavbe, 
naj se locirajo pravokotno na obstoječe stavbe.

(6) Za večjo fleksibilnost pozidave je omogočeno zdru-
ževanje ali delitev posameznih gradbenih parcel pod pogo-
jem, da je še vedno omogočen dostop na javno prometnico 
in priključitev na javno energetsko in komunalno omrežje. V 
primeru združevanja ali delitve parcel, se smiselno povežejo 
tudi gradbene meje.

(7) Zaradi zagotavljanja ustreznejših pogojev za izvajanje 
odvodnjavanja padavinskih voda iz območja, se celotni južni 
del cone nasuje na koto 160,80 m nadmorske višine. Severni 
del cone, ki je v večini pozidan pa je že urejen na ustrezno koto.

8. člen
(zasnova stavb)

(1) Stavbe na območju cone se gabaritno prilagajajo 
tehnologiji posamezne dejavnosti ter določenimi gradbenim 
mejam. Maksimalna višina stavb je 15 m merjeno od kote utr-
jenega terena 160,80 m nadmorske višine. Upravni deli stavb 
se praviloma locirajo na glavno dostopno javno prometnico, v 
ozadje oziroma dvoriščno stran pa se locirajo proizvodni del 
in skladišča.

(2) Strehe so ravne, enokapne/dvokapne naklona do 
15 stopinj. Strehe so lahko tudi ozelenjene. Tipologijo stavbe 
naj odraža sodobno oblikovanje arhitekture (industrijsko-arhi-
tekturni slog). Objekti so v osnovi pravilnih geometrijskih oblik. 
Glede na predvideno velikost stavbnih mas se predlaga členje-
nost samih volumnov tako, da se razbije monotonija objektov v 
horizontalnih ali vertikalnih gabaritih. Dopustna je prilagoditev 
oblikovanja objektov oblikovnim značilnostim celostne podobe 
podjetja.

(3) Nezahtevne in enostavne stavbe se maksimalno mo-
žno oblikovno poenotijo z osnovno stavbo. Vidne lesene kon-
strukcije so prepovedane (razen ostrešja).

9. člen
(prometna zasnova)

(1) Glavna prometnica, ki napaja celotno industrijsko cono 
je t.i. Industrijska cesta, ki je kategorizirana kot lokalna cesta 
št. 206031 in poteka vzdolž vzhodnega roba OPPN. Vzdolž 
Industrijske ceste sta urejena dva avtobusna postajališča ter 
enostranska večnamenska pot širine ca. 2 m, ki jo koristijo tako 
pešci kot kolesarji. Karakteristični profil Industrijske ceste se 
ohranja ter na vzhodnem robu doda pločnik minimalne širine 
1,50 m.

(2) Iz Industrijske ceste je na območje OPPN izvedeno 
več cestnih priključkov, ker je iz prometno tehničnega in var-
nostnega vidika neugodno. Priključke je potrebno smiselno 
združiti na način, da se izvedejo iz internih javnih prometnic. Iz 
Industrijske ceste se tako uredijo štiri javne prometnice (cesta 
»B«, »C«, »D« in »F«) ter ohranita se dva individualna cestna 
priključka (priključek na GP14 in GP15) ter severna cesta.

(3) Poleg javnih prometnic in dveh cestnih priključkov, ki 
se navezujejo direktno na Industrijsko cesto, so načrtovani še 
dve javni interni prometnici in sicer cesta »A« in »E«.

(4) Iz severne ceste, ki se ohranja, se uredita dva indivi-
dualna cestna priključka do parcele GP1 in GP2.

(5) Cesta »A« se nadaljuje kot podaljšek severne ceste 
in poteka vse do parcele GP4. Južni del ceste »A« se uredi 
v širini 5 m. Vzdolž ceste se uredijo vzdolžna javna parkirna 
mesta (ca. 10 PM).
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(6) Cesta »B« povezuje Industrijsko cesto in cesto »A«. 
Iz ceste se uredijo priključki na posamezne parcele vzdolž 
ceste (GP1, GP2, GP3, GP5 in GP6). Za ureditev ustreznega 
cestnega priključka ceste »B« na Industrijsko cesto se odstrani 
manjši objekt.

(7) Cesta »C« se uredi za potrebe skupnega dostopa do 
parcele GP6, GP7 in GP8.

(8) Cesta »D« se ohrani obstoječa in tako omogoča do-
stop do parcele GP10, GP11, GP12 in GP13.

(9) Cesta »E« se uredi kot odcep na koncu javne pro-
metnice »D« v smeri severa. Cesta »E« služi kot dostop do 
parcele GP5 in GP9 in do parcele GPeo1, kjer se uredi ekolo-
ški otok. Cesta »E« se zaključi z obračališčem. Vzdolž ceste 
»E« se uredi javno parkirišče s ca. 28 parkirnimi mesti, ki se 
namenijo parkiranju vsem uporabnikom in obiskovalcem indu-
strijske cone.

(10) Cesta »F« se uredi kot nova javna prometnica za po-
trebe dostopa do nepozidanih stavbnih zemljišč v južnem delu 
cone, in sicer do parcele GP15, GP16, GP17, GP18, GP19 in 
GP20, do parcele GPeo2, kjer se uredi ekološki otok. Cesta 
»C« se zaključi z obračališčem.

(11) Vse interne javne prometnice se izvedejo ši-
rine 2 x 3 m (vozišče) z ustreznimi razširitvami v krivinah 
+ 1 x 0,75 m (bankine, varovalni pas) + 1 x 0,5 m (varovalni 
pas pri pločniku) + 1,50 m (enostranski pločnik). Vse interne 
javne prometnice se asfaltirajo ter omejijo z robniki ter opremijo 
z javno razsvetljavo. Južni del ceste »A« se uredi le širine 5 m. 
Na javnih prometnicah, ki se zaključijo kot slepe ulice se na 
koncu uredi obračališče.

(12) Javne parkirne površine za tovorna vozila znotraj 
OPPN niso načrtovana. Parkiranje in obračanje osebnih vozil 
zaposlenih in obiskovalcev ter tovornih vozil se načrtuje znotraj 
posamezne parcele namenjene gradnji. Parkiranje, obračanje 
ali vzvratna vožnja na površinah javnih prometnic je strogo 
prepovedana.

10. člen
(hortikulturna ureditev)

(1) Vzdolž Industrijske ceste se zasadi drevored iz avtoh-
tonega visokoraslega drevja.

(2) Vzdolž železniške proge se uredi zeleni pas, kjer 
se zasadijo avtohtone grmovnice višine do 2 m, ki služijo kot 
protiprašna bariera.

(3) Vsaka gradbena parcela za gradnjo stavb mora imeti 
vsaj 10 % površine zazelenjene (zatravitev v kombinaciji z 
nizkimi avtohtonimi okrasnimi grmovnicami in/ali avtohtonim 
visokoraslim drevjem).

(4) V preglednostnih trikotnikih javnih cest je prepovedano 
saditi rastline, ki zrastejo več kot 0,5 m višine.

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, 
namembnosti in vrste dopustnih posegov v prostoru

11. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Območje OPPN je namenjeno poslovni, storitveni in 
proizvodni rabi. V ožjem pasu vzdolž železnice so določene 
zelene površine.

(2) Na območju OPPN so skladno z namensko rabo 
prostora dopustne dejavnosti v skladu z namenom načrto-
vanih objektov po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo 
dejavnosti.

12. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen uporabe objektov)

(1) V skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov v 
skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), se na obmo-
čju OPPN dopušča gradnja naslednjih objektov:

1 / STAVBE
 12/ Nestanovanjske stavbe, in sicer:
  121 Gostinske stavbe;
  122 Poslovne in upravne stavbe;
  123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavno-

sti;
  124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komuni-

kacij;
  125 Industrijske in skladišče stavbe;
  127 Druge nestanovanjske stavbe (od tega samo 

12740, in sicer: nadstrešnica kot pripadajoč objekt h glavnemu 
objektu in nima opredeljenega namena).

2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
 21 / Objekti prometne infrastrukture, in sicer:
  211 Ceste (od tega samo 21121 in 21122);
  215 Pristanišča, plovne plovbne poti, pregrade in 

jezovi ter drugi vodni objekti (od tega samo 21520 in 21530, in 
sicer: vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo 
vode, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami ter 
drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč).

 22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi, in sicer:

  221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komuni-
kacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

  222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.

 23 / Industrijski gradbeni kompleksi (od tega samo 
23010, in sicer: betonarne).

 24 / Drugi gradbeni inženirski objekti, in sicer:
  242 Drugi gradbeni inženirski objekti (od tega samo 

24205, in sicer: ograje in oporni zidovi).
3 / DRUGI GRADBENI POSEGI
 31 / Trajno reliefno preoblikovanje terena (od tega samo 

31110, 31120, 31130 in 31140);
 32 / Gradbeni posegi za opremo odprtih površin (od 

tega samo 32110, 32120 in 32130).
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev tudi nezah-

tevnih in enostavnih objektov v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena.

13. člen
(vrste gradenj)

(1) V območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gra-
denj pod pogoji tega OPPN:

– gradnje novih objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v 

skladu z dopustnimi dejavnostmi po tem OPPN ter
– vzdrževanje objektov.
(2) Vsi legalno zgrajeni objekti na območju OPPN se 

vzdržujejo in rekonstruirajo v skladu z zakonom o graditvi 
objektov, razen tisti, ki so s tem OPPN predvideni za rušitev 
oziroma odstranitev.

2.3.2 Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege, velikosti  
in oblikovanja stavb in objektov

14. člen
(lega stavb in objektov)

(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski 
in funkcijski elementi:

– Gradbena parcela (GP): namenjena je gradnji stavb, 
gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov v 
skladu s tem odlokom;

– Gradbena meja (GM): črta (prikazana kot tlorisna pro-
jekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov 
stavb na stiku z zemljiščem), ki je novozgrajena oziroma načr-
tovana stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika v eni ali 
več točkah ali je odmaknjena v notranjost parcele.
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(2) Zahtevni in manj zahtevni objekti se lahko gradijo 
znotraj določene gradbene meje, ki je od gradbene parcele od-
daljena minimalno 4 m. S pisnim soglasjem lastnika sosednje 
parcele je lahko ta odmik tudi do 2 m.

(3) Načrtovane stavbe, ki so zarisane v grafičnem delu, 
so prikazane kot možne lokacije nove pozidave. Le te se lahko 
locirajo tudi drugače, upoštevajoč pogoje tega odloka (odmiki, 
faktor zazidanosti, procent zelenih površin in podobno).

(4) Nezahtevni in enostavni objekti, ki jih je dovoljeno 
graditi v skladu s tem odlokom, se lahko gradijo na gradbeni 
parceli z minimalnim odmikom 1 m od sosednje parcele (tlo-
risna projekcija najbolj izpostavljenega dela objekta na zemlji-
šče). Ta odmik je lahko manjši, če s tem pisno soglaša lastnik 
sosednje parcele. Ograje se lahko gradijo z odmikom 0,5 m od 
sosednjega zemljišča, lahko pa tudi bližje ali na parceli, če s 
tem pisno soglaša lastnik sosednje parcele.

15. člen
(velikost ter oblikovanje stavb in objektov)

(1) Stavbe na posamezni gradbeni parceli morajo upošte-
vati kvaliteto naravnega in grajenega kulturnega prostora ter 
biti oblikovno in stilsko poenotena.

(2) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikova-
nje zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

– Tlorisna velikost: stavbe se gradijo znotraj gradbene 
meje. Na eni parceli namenjeni gradnji se lahko postavi več 
samostojnih stavb, ki so med seboj lahko povezane ali ne;

– Vertikalni gabarit: max. pritličje (P) + dve etaži oziroma 
max. 15 m od kote pritličja novega objekta. Kota pritličja je 
določena 160,80 m nadmorske višine. Če tehnološki proces 
narekuje enako koto pritličja nove stavbe ali dozidave kot je v 
obstoječi stavbi, je lahko le ta tudi nižja;

– Streha: ravna, enokapna naklona do 10 stopinj, si-
metrična dvokapna streha naklona do 10 stopinj. Lahko tudi 
ozelenjena. Možna je kombinacija teh streh. Na strehi je možna 
izvedba osvetlitev različnih oblik (strešna okna, line, kupole in 
podobno);

– Kritina: primerna izbrani vrsti strehe. Barva kritine na 
celotni strehi naj bo poenotena.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in obliko-
vanje nezahtevnih in enostavnih objektov: Velikost je določe-
na s predpisom o tovrstnih objektih. Biti morajo oblikovno in 
pri izbiri materialov ter barv usklajeni z osnovnimi stavbami 
na parceli h kateri pripadajo. Lahko so tudi leseni ali kovinski. 
Strehe so lahko ravne. Višinske razlike med parcelami se 
premošča s travnatimi brežinami in/ali opornimi zidovi do 
višine 0,5 m. Ograje med sosednjimi parcelami morajo biti 
transparentne.

2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji  
in merila za parcelacijo

16. člen
(parcelacija)

(1) Na območju OPPN se pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo stavbe na posamezni parceli izvede parcela-
cija za potrebe izvedbe javne prometnice v takem obsegu, da 
bo omogočen dostop do posamezne parcele.

(2) Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim načrtom. 
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem 
koordinatnem sistemu.

(3) Gradbene parcele namenjene gradnji stavb se lahko 
združujejo pod pogojem, da je omogočen neposreden dostop 
na javno prometnico. V primeru združevanja parcel se ustrezno 
poveže tudi gradbena meja. Združevanje parcel preko določe-
ne javne prometnice ni možno.

(4) Znotraj posamezne parcele namenjene gradnji se 
lahko izvede tudi delitev parcel pod pogojem, da je tako deljeni 
parceli omogočen direktni dostop do javne prometnice.

2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

17. člen
(izkoriščenost zemljišča za gradnjo)

(1) Faktor zazidanosti gradbene parcele namenjene gra-
dnji stavb, oziroma razmerje med zazidano površino in celotno 
površino gradbene parcele namenjene gradnji stavb je do 0,8. 
V zazidano površino se štejejo vse vrste stavbe (zahtevne, 
manj zahtevne, nezahtevne in enostavne stavbe).

(2) Na gradbeni parceli namenjeni gradnji stavb se uredi 
minimalno 10 % zelenih površin. Zelene površine se zasadijo 
z avtohtono vegetacijo (drevesa, grmičevje).

3 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje  
in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

18. člen
(skupne določbe)

(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja nove gospo-
darske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI), odstranitve, 
rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega javnega dobra, 
pri čemer se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, 
predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja.

(2) Načrtovanje in posegi v varovalne pasove posame-
znih infrastrukturnih omrežij ter gradnja nove GJI, se izvaja 
skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja 
in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upra-
vljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji 
k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Gradnja se izvaja 
pod njihovim nadzorom. V območju varovalnih pasov GJI je 
brez soglasja upravljavca prepovedano postavljati vse vrste 
objektov ter saditi drevesa.

(3) V varovalnem pasu je prepovedano dodajati ali odvze-
mati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževa-
nja globine infrastrukturnega voda od predpisane ter deponirati 
gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.

(4) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na 
mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru 
izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode 
ustrezno zaščiti ali prestavi.

19. člen
(cestna infrastruktura)

(1) Lokalna cesta LC 206031 Industrijska cesta z večna-
mensko potjo in dvema avtobusnima postajališčema, se ohrani. 
Vzdolž vzhodnega roba Industrijske ceste se izvede pločnik 
širine min. 1,50 m.

(2) Internim prometnicam znotraj industrijske cone se 
določi grajeno javno dobro v skladu z grafičnim načrtom »B6 
Načrt parcelacije«. Načrtovane so javne prometnice »A«, »B«, 
»C«, »D«, »E« in »F« iz katerih se uredijo dostopi do vseh 
gradbenih parcel namenjenih gradnji stavb.

(3) Karakteristični prečni profil javnih prometnic znotraj 
cone je:

– varovalni pas 0,75 m
– pločnik 1,5 m
– vozni pas 2 x 3,00 m
– bankina 0,75 m
SKUPAJ: 9,00 m
Južni del ceste »A« se izvede širine 5 m kot dostop do 

parcele GP4.
(4) Vertikalne in horizontalne krivine na internih cestah in 

priključkih na Industrijsko cesto morajo biti dimenzionirane za 
največje vlečno vozilo.

(5) V sklopu posamezne gradbene parcele mora biti, v 
skladu z tehničnimi normativi, zagotovljenih dovolj veliko število 
parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter tovorna vozila, 
da ni moten promet na javnih prometnicah.
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(6) V skrajnem jugovzhodnem delu območja je načrto-
vano križišče / krožišče, ki omogoča vožnjo v smeri Lendave, 
območju LEK in Trimlinov.

20. člen
(železniška infrastruktura)

(1) Zahodno od industrijske cone poteka regionalna žele-
zniška proga državna meja–Lendava (št. 43 – B2).

(2) V skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti 
v železniškem prometu, je treba za vse posege znotraj 106 
meterskega varovalnega progovnega pasu železniške proge, 
merjeno od skrajnega tira, pridobiti projektne pogoje in soglasje 
upravljavca javne železniške infrastrukture.

(3) Odmiki vseh gradbenih posegov in odmiki pri saditvi 
drevja v varovalnem progovnem pasu morajo biti določeni v 
skladu z veljavno zakonodajo.

21. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Območje industrijske cone je priključeno na javno 
vodovodno omrežje. Območje je delno opremljeno z javno 
hidrantno mrežo.

(2) Za oskrbo industrijske cone s pitno vodo se dogradi 
obstoječe javno vodovodno omrežje. Načrtovani objekti se 
priključijo na javno vodovodno omrežje v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi ter po pogojih upravljavca vodovodnega 
omrežja. Novo vodovodno omrežje se izvede iz alkaten cevi 
Ø110.

(3) Na posamezni gradbeni parceli namenjeni gradnji 
stavb se izvede vodomerni jašek, ki se izvede izven objekta 
na vedno dostopnem mestu, čim bližje priključnemu mestu in 
stalno dostopen upravljavcu vodovoda. Izvedba vodomernega 
jaška na prometnih, parkirnih površinah in ostalih utrjenih po-
vršinah ni dovoljena.

(4) Industrijska cona se opremi z ustrezno dimenzionira-
nim hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljal požarno varnost 
območja. Hidrantno mrežo se izvede v sklopu javnih površin. 
Hidranti se izvedejo v zelenicah tik ob javnih prometnicah tako, 
da so neovirano dostopni v času požara.

22. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Območje industrijske cone je opremljeno z javnim 
elektroenergetskim omrežjem. Na območju se nahaja:

– 20 kV kablovod Lendava industrijska cona – Varstroj 
(k-399);

– 20 kV kablovod Indip–Varstroj (k-221);
– 20 kV kablovod Indip–DV Lendava vodovod (k-464);
– 20 kV kablovod Indip–Primat (k-472);
– 20 kV kablovod Ilves–Lendava industrijska (k-328);
– TP 20/0,4 kV TP Lendava Indip (t-149);
– TP 20/0,4 kV TP Lendava Varstroj (t-239);
– TP 20/0,4 kV TP Lendava industrijska cona (t-716);
– 0,4 kV nizkonapetostno omrežje podzemne in nadze-

mne transformatorske postaje TP Lendava industrijska cona 
(t-716);

– 0,4 kV nizkonapetostno omrežje podzemne in nadze-
mne transformatorske postaje TP Lendava Indip (t-149).

(2) Na območju se nahajati dve transformatorski postaji 
– TP Indip (GPtp1) in TP Lendava IC (GPtp2), ki sta v upra-
vljanju Elektra Maribor. Obe stojita tik ob Industrijski cesti, 
ena v severnem delu in ena v južnem delu cone. Prav tako se 
severno od obravnavanega območja, na območju obrtne cone, 
nahaja nova transformatorska postaja (TP 20/0,4 kV Lendava 
Industrijska cona 2). Iz vseh treh transformatorskih postaj so 
urejeni nizkonapetostni priključki do posameznih stavb.

(3) Ob parcelni meji med parcelama GP12 in GP13 sta 
zgrajeni dve transformatorski postaji, ki nista del javnega ele-
ktro omrežja ampak z električno energijo napajata proizvodnjo 
dveh podjetij, ki obratujeta na teh dveh lokacijah.

(4) Načrtovani objekti se bodo z električno energijo na-
pajali iz obeh obstoječih transformatorskih postaj znotraj cone 
(TP Indip in TP Lendava IC) in iz obstoječe transformatorske 
postaje v sklopu obrtne cone.

(5) Nizkonapetostno in srednjenapetostno elektro omrež-
je, ki bo z načrtovanimi posegi tangirano, se ustrezno prestavi 
oziroma zaščiti pod pogojem upravljavca elektro omrežja.

(6) Če se izkaže, da bo posamezni izvajalec dejavnosti 
potreboval še večjo kapaciteto električne energije, kot bo na 
voljo v obstoječih transformatorskih postajah, lahko zgradi la-
stno transformatorsko postajo znotraj svoje parcele namenjene 
gradnji stavbe. Pogoje za napajanje lastne TP poda upravljavec 
javnega elektro omrežja.

(7) Območje industrijske cone ni opremljeno z javno raz-
svetljavo. Industrijska cesta ter javne prometnice se opremijo 
z javno razsvetljavo, ki se napajajo iz obstoječih transforma-
torskih postaj.

23. člen
(odpadne komunalne in industrijske vode)

(1) Območje industrijske cone nima ustrezno urejenega 
odvodnjavanja odpadnih voda. Vzdolž Industrijske ceste po-
teka javni kanalizacijski kolektor za odvodnjavanje odpadne 
vode s končno dispozicijo v čistilni napravi Lendava v Čentibi.

(2) Vse odpadne vode iz območja industrijske cone, se 
preko ločenega sistema, spelje v obstoječ javni kanalizacij-
ski kolektor s končno dispozicijo v čistilni napravi Lendava. 
Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je 
prepovedano.

(3) V objektih, kjer se pojavijo industrijske odpadne vode, 
je le-te potrebno zajeti v ustrezno grajene lovilne sklede oziro-
ma naprave in jih preko interne kanalizacije ustrezno prečistiti 
in jih nato speljati v javni kanalizacijski kolektor za odvajanje 
odpadne vode, ki poteka vzdolž Industrijske ceste s končno 
dispozicijo v čistilni napravi Lendava. Izvedeni morajo biti vsi 
ukrepi (nadkritja, neprepustnost, robniki, ustrezni padci itd.), 
da bo preprečeno neposredno izpiranje in odtekanje škodljivih 
snovi v površine vode ali v tla.

(4) Kanalizacija za odvajanje odpadne vode se zgradi v 
neprepustni izvedbi. Za novo zgrajeno kanalizacijo se izvede 
preizkus tesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Dimenzioni-
ranje kanalizacije se izvede na podlagi korektno narejenega 
hidravličnega izračuna.

24. člen
(padavinske vode)

(1) Na območju industrijske cone ni urejenega odvodnja-
vanja padavinskih voda. Del padavinskih voda iz posameznih 
parcel je speljanih v javni kanalizacijski kolektor, ki poteka 
vzdolž Industrijske ceste s končno dispozicijo v čistilni napravi 
Lendava v Čentibi, ostale padavinske vode pa prosto tečejo po 
terenu ali pa so speljane v podtalje preko ponikalnic. Podatkov 
o obstoječi ureditvi odvodnjavanja padavinskih voda ni, zato 
se na območju industrijske cone za obstoječe objekte oziroma 
že pozidane parcele dokaže, da sistem odvajanja padavinske 
vode deluje skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri od-
vajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Čiste padavinske vode, ki nastanejo na posamezni 
gradbeni parceli, se morajo zadržati, uporabiti ali ponikati zno-
traj posamezne gradbene parcele. To pomeni, da se morajo v 
sklopu posamezne parcele urediti ponikalni jarki / ponikalna po-
lja / bajerji, ribniki / zadrževalniki in podobno. Povozne površine 
se uredi s travnatimi ploščami skladno z veljavno zakonodajo. 
Čista padavinska voda se lahko zbira v vkopanih rezervoarjih 
deževnice za potrebe ponovnega koriščenja za sanitarno vodo, 
pranje vozil, zalivanje zelenic in podobno. Uvedejo se torej 
ukrepi, s katerimi se bo padavinska voda tretirala razpršeno po 
območju ter hkrati preprečil njen hipni odtok. Ureditve za od-
vodnjavanje se lahko navežejo tudi na okoliške odvodne jarke, 
vendar le kot preliv za viške vode, ki se skladno z veljavno za-
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konodajo ne tretirajo glede na vrsto rabe zemljišč, padavinske 
podatke in druge parametre.

(3) Vse rešitve za razpršeno ponikanje čiste padavinske 
vode morajo temeljiti na hidrološko geomehanski raziskavah 
terena (obvezna izdelava ustrezne strokovne podlage, ki bo 
določila ukrepe in pogoje za ustrezno odvodnjavanje).

(4) Potencialno onesnažene padavinske vode iz vseh 
utrjenih površin, se pred izpustom v podtalje, tretirajo skladno 
z veljavnimi predpisi s področja odvajanju odpadnih voda.

(5) Obstoječe stavbe, ki sedaj nimajo ustrezno urejenega 
odvodnjavanja padavinskih voda, morajo ustrezno odvodnja-
vanje (na način kot je opisan zgoraj) izkazati pri prvem posegu 
v sklopu gradbene parcele, za katerega je treba pridobiti grad-
beno dovoljenje.

25. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Območje je opremljeno s srednjetlačnim (4 bar) distri-
bucijskim omrežjem zemeljskega plina in priključnimi plinovodi.

(2) Za zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom za po-
trebe ogrevanja in tehnoloških procesov, se izvede nadgradnja 
obstoječega plinovodnega omrežja, ki se jo izvede pod pogoji 
upravljavca. Tehnična rešitev poteka novih tras mora upoštevati 
veljavne tehnične predpise in veljavno zakonodajo.

(3) Plinomeri se postavijo na mesto in na način, da so 
vedno dostopni za odčitavanje in nadzor. V plinski omarici se 
predvidi redukcija tlaka na 20 mbar.

(4) Pred pričetkom zemeljskih del se obvesti upravljavca 
za potrebe zakoličbe in stalnega nadzora nad gradnjo.

(5) Vsa križanja plinovoda s komunalnimi vodi se izvajajo 
pod pravim kotom. 2 m pred in za osjo plinovodne cevi se mo-
rebitni podzemni komunalni vod zaščiti s PE cevjo ter označi 
z opozorilnim trakom. 0,5 m pred in za plinovodno cevjo je 
dovoljen le ročni izkop. Zasipavanje plinovodne cevi se izvede 
z novim materialom (tampon).

(6) Uporaba težke gradbene mehanizacije nad traso pli-
novoda ni dovoljena oziroma je potrebno plinovod ustrezno 
zaščititi.

26. člen
(elektronske komunikacije)

(1) Na območju industrijske cone se nahaja obstoječa 
večcevna tk kanalizacija s tk jaški in uvlečenimi tk kabli ter 
zemeljski tk kabli.

(2) Načrtovane stavbe se priključijo na obstoječe tk 
omrežje pod pogoji upravljavca. Novi tk priključki se izvedejo 
iz eno- ali dvocevne tk kanalizacije (cevi PVC Ø110 mm / PEHD 
Ø50 mm), ki se navežejo na obstoječo tk kanalizacijo oziroma 
na obstoječe tk jaške. Predvidi se vgradnja dovodne tk omarice 
in zagotovi ustrezen cevni dovod do objekta in do predvidene 
tk kanalizacije (tk jaška). TK omarica mora biti locirana tako, da 
je omogočen 24-urni dostop. Stavbe morajo biti načrtovane in 
grajene tako, da omogočajo skupno uporabo hišne komunika-
cijske napeljave vsem operaterjem tako, da se lahko povežejo 
z vsakim naročnikom posebej.

(3) V kolikor bo zaradi gradnje objektov, gradnje komunal-
nih in drugih objektov, naprav in napeljav treba izvesti presta-
vitev oziroma zaščito obstoječega tk omrežja ali pripadajoče 
infrastrukture, je dolžan investitor predvidene gradnje o tem 
obvestiti upravljavca in le temu omogočiti prisotnost in strokovni 
nadzor pri izvedbi del.

(4) Pred pričetkom zemeljskih del je treba izvesti zakolič-
bo obstoječega zemeljskega tk omrežja ter po potrebi predvi-
deti njegovo ustrezno zaščito ali prestavitev.

27. člen
(odpadki)

(1) Na celotnem območju industrijske cone je ravnanje z 
odpadki obvezno za vse uporabnike.

(2) Na območju cone se uredita dva ekološka otoka 
(GPeo1 in GPeo2).

(3) Območje ekološkega otoka se uredi v takšni velikosti, 
da je omogočena postavitev vsaj 6 zabojnikov za ločeno zbi-
ranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, 
mešano embalažo, steklo, papir in karton). Ekološki otok se 
uredi na betonskem platoju in s treh strani ogradi s kovinsko 
ograjo, da se prepreči prevrnitev posod.

(4) Oba ekološka otoka se uredita tik ob obračališču zato, 
da je omogočeno parkiranje za osebna vozila uporabnikov 
ekološkega otoka, hkrati pa je na obračališču omogočeno obra-
čanje komunalnim vozilom, vozilom zimske službe in ostalim 
uporabnikom.

(5) Na vsaki gradbeni parceli namenjeni gradnji stavb se 
zagotovi zabojnik za mešane komunalne odpadke. Te odpadke 
lokalno podjetje redno odvaža na deponijo odpadkov. Odpadki 
iz dejavnosti se zbirajo v posebnih posodah v sklopu parcele 
in se predajajo pooblaščenim organizacijam v nadaljnjo pre-
delavo ali pa se organizirano odvažajo v center za ravnanje z 
odpadki. Odjemna mesta na posamezni parceli se locira največ 
5 m od transportne poti vozila za odvoz odpadkov tik ob javno 
prometnico.

(6) Odjemno mesto za posodo za odpadke na posamezni 
parceli in ekološkem otoku mora biti izvedeno v skladu s pred-
pisi s področja urejanja prostora in mora ustrezati funkcional-
nim, estetskim in higiensko-tehničnim, ter požarno-varstvenim 
pogojem in ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih 
površinah.

4 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine

Na območju industrijske cone Lendava ni evidentirane 
kulturne dediščine.

5 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov  
ter ohranjanja narave

28. člen
(varstvo voda)

(1) Za industrijsko cono je bilo izdelano »Hidrogeološko 
poročilo o možnostih ponikanja padavinske vode na območju 
OPPN Lendava«, izdelal IRGO Consulting d.o.o., št. ic 75/18, 
februar 2018, ki je bilo upoštevano pri določanju sistema odvo-
dnjavanja na predmetnem območju.

(2) Ponika se lahko le voda, ki je fizikalno in kemijsko ne-
oporečna in ne bo spremenila parametrov podtalnice, s čimer 
se ohrani obstoječa kvaliteta podtalnice iz vidika obstoječih 
vodnih dovoljenj za odvzem podtalnice v bližnji okolici, oziro-
ma se voda ponika le v območju, ki ga hidrogeološko poročilo 
opredeljuje kot izven vpliva obstoječih odvzemov glede na 
vodna dovoljenja.

(3) Nivo podtalnice se nahaja na globini 2,5 do 4,1 m pod 
površjem.

(4) Pri izvedbi ponikalnic se peščeni sedimenti nad zasi-
čeno cono nadomestijo s peščeno prodnatimi sedimenti zna-
nega in neoporečnega izvora.

(5) Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– hidrološko geomehanskimi raziskavami terena, ki bodo 

podale rešitve za razpršeno ponikanje čiste padavinske vode 
v sklopu posamezne parcele;

– izgradnjo in rednim vzdrževanjem ločenega kanalizacij-
skega sistema območja;

– tretiranjem padavinske vode razpršeno po območju ter 
hkratnem zmanjšanju njenega hipnega odtoka (ponikalni jarki 
/ ponikalna polja / bajerji, ribniki / zadrževalniki in podobno);

– možnostjo vgradnje rezervoarjev za deževnico;
– ureditvijo povoznih površin s travnatimi ploščami;
– zagotovitvijo minimalno 10 % površin v sklopu gradbene 

parcele namenjene gradnji stavb, za ureditev zelenih površin;
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– prehodno očiščenjem vseh potencialno onesnaženih 
padavinskih voda v lovilcih olj;

– odvodnjavanjem komunalne odpadne vode in industrij-
ske odpadne vode v obstoječ javni kanalizacijski kolektor, ki 
poteka vzdolž Industrijske ceste s končno dispozicijo v čistilni 
napravi Lendava;

– izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvodnjavanje 
odpadnih voda v neprepustni izvedbi;

– takšno ureditvijo površin na parcelah, kjer se bodo 
skladiščile, zbirale, prečrpavale, pretakale in mešale okolju 
škodljive snovi ali nastajale izcedne vode, da bo preprečeno 
neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske 
vode ali v tla.

(6) V skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva 
voda, je na območju industrijske cone možno pridobiti vodno 
dovoljenje za neposredno rabo vode, in sicer za:

– lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se 
izvaja kot gospodarska javna služba,

– tehnološke namene,
– pridobivanje toplote ter
– drugo rabo, ki presega splošno rabo po tem zakonu, pa 

zanjo ni treba pridobiti koncesije po tem zakonu in ne gre za 
posebno rabo, za katero v skladu s petim odstavkom 108. čle-
na tega zakona pridobitev vodne pravice ni potrebna.

(7) Dodatni omilitveni ukrepi so:
– ustrezno predhodno čiščenje (pred izpustom v javno 

kanalizacijo) industrijske odpadne vode skladno z veljavno 
zakonodajo;

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
bodo na objektu (napravi) nastajale industrijske odpadne vode, 
ki se bodo odvajale v javno kanalizacijo (15. člen Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo);

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
gre za obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje ali za 
napravo po Direktivi o industrijskih emisijah;

– skladiščenje eventualnih nevarnih snovi med gradnjo 
in obratovanjem mora biti izvedeno na način, da se prepreči 
možnost izlivanja v podzemno vodo;

– v cono naj se ne umešča dejavnosti pri katerih nastajajo 
večje količine odpadnih vod.

29. člen
(varstvo tal)

(1) Ob izkopu gradbene jame je treba odstraniti plodno 
zemljo, jo deponirati na primernem mestu znotraj parcele na-
menjene gradnji in jo uporabiti za ureditev zelenic.

(2) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih 
in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja 
možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in tran-
sportnih vozil.

(3) Dodatni omilitveni ukrepi so:
– ustrezno predhodno čiščenje (pred izpustom v javno 

kanalizacijo) industrijske odpadne vode skladno z veljavno 
zakonodajo;

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
bodo na objektu (napravi) nastajale industrijske odpadne vode, 
ki se bodo odvajale v javno kanalizacijo (15. člen Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo);

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
gre za obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje ali za 
napravo po Direktivi o industrijskih emisijah.

30. člen
(varstvo zraka)

(1) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emi-
sijskih in imisijskih koncentracij v skladu z določili oziroma z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(2) Dimnovodne naprave morajo zagotavljati varno, zane-
sljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo presegati dovolje-
nih vrednosti emisij določenih v veljavnem predpisu.

(3) Dodatni omilitveni ukrepi so:
– proizvodne dejavnosti, ki se bodo umeščale na območju 

cone morajo imeti zagotovljene najboljše dostopne tehnologije 
za zmanjšanje emisij onesnaževal v zrak;

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
bodo na objektu (napravi) nastajale emisije v zrak, skladno z 
pravilnikom, ki opredeljuje prve meritve in obratovalni monito-
ring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter 
pogoje za njegovo izvajanje;

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
gre za dejavnost po 82. členu Zakona o varstvu okolja;

– izdelava strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak 
iz naprave, skladno s 45. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/80, 61/09 in 50/13) – če za obratovanje naprave ali za njeno 
spremembo po tej uredbi ni treba pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja in zaradi posega v okolje zaradi gradnje naprave ali 
njene spremembe ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, 
je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti stro-
kovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave;

– pridobitev dovoljenj v primeru HOS naprav, skladno s 
predpisom o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin 
v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila;

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v primeru, da 
gre za obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje ali za 
napravo po Direktivi o industrijskih emisijah.

31. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev 
hrupa v okolju, območje industrijske cone spada v IV. stopnjo 
varstva pred hrupom (območje, kjer je dopusten poseg v okolje, 
ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa). Hrup v obmo-
čjih ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.

(2) Ker na širšem območju ni predvidenih stanovanjskih 
stavb, nova potencialno konfliktna območja zaradi industrijske 
cone ne bodo nastajala, saj so prvi stanovanjski objekti od cone 
oddaljeni več kot 500 m zračne linije. Kljub zadostni oddaljeno-
sti se morajo izvajati naslednji omilitveni ukrepi:

– uporabljati se mora brezhibna gradbena mehanizacija 
in tovorna vozila;

– na območjih, kjer je predvideni plan orientiran proti 
stanovanjskim območjem, naj se hrupne naprave (ventilatorji, 
klimati, toplotne črpalke ipd.), ki bodo nameščena izven objek-
tov, usmerja stran od stanovanjskih območij, tudi v najširšem 
območju;

– vse potencialne vire hrupa blažiti na samem izvoru.

32. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem  

in svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Edini vir elektromagnetnega sevanja predstavljajo 

obstoječe transformatorske postaje. Gradnja objektov in na-
prav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega 
sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja, ki jih določa 
predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenj-
skem okolju.

(2) Pri načrtovanju in osvetljevanju objektov se upošteva 
uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlob-
nega toka, ki seva navzgor je enak 0 % ter upošteva določe-
ne mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovanimi 
prostori, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja.

33. člen
(ohranjanje narave)

Območje se ne nahaja na območju Nature 2000, naravnih 
vrednot (NV) ali ekološko pomembnih območjih (EPO), zato 
posebni ukrepi niso potrebni.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 23. 11. 2018 / Stran 11433 

6 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

vključno z varstvom pred požarom

34. člen
(obramba in zaščita)

(1) Pri gradnji načrtovanih objektov se upošteva zakone 
s področja obrambe in zaščite.

(2) Glede na določbe, ki jih določa uredba o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč, je obvezna ojačitev prve plošče tako, da 
zdrži rušenje objekta nanjo. Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih 
zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji se ne 
predvideva.

35. člen
(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost  

in plazljivost terena)
(1) Območje industrijske cone Lendava ni poplavno in 

erozijsko ogroženo. Teren ni plazljiv.
(2) Pred pričetkom gradnje posameznih stavb se izvedejo 

geološko geomehanske raziskave terena, ki bodo natančneje 
podale način temeljenja ter ostale pogoje, ki lahko vplivajo na 
stabilnost terena ter stavbe.

36. člen
(seizmološke zahteve)

(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri 
načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja o me-
hanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim 
standardom za potresno odporno gradnjo.

(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na obmo-
čju določen projektni pospešek tal 0,1 g.

37. člen
(požarno varstvo)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja 
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi 
predpisi. Širitev požara na sosednje objekta je preprečena z 
medsebojno minimalno razdaljo, ki znaša 8 m (razdalja med 
objekti) oziroma minimalno 4 m od parcelnih mej.

(2) Za zagotovitev požarne varnosti se zgradi javno hi-
drantno omrežje. Hidrantno omrežje mora zagotavljati zado-
stne količine požarne vode. Zaščita pred širjenjem požara med 
objekti, kjer ni možno zagotoviti predpisanega požarnovarno-
stnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se 
izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin) ali z uporabo 
požarno ustreznejših materialov. V primeru eventualnih odprtin 
morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.

(3) V primeru požara se omogoči dostop gasilskim vozi-
lom neposredno do objektov.

7 Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji  
za izvajanje OPPN

38. člen
(etapnost gradnje)

Etapnost izgradnje novih objektov je pogojena s sočasno 
izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zago-
tavlja funkcioniranje objekta ter da je skladna z načrtovano 
infrastrukturno rešitvijo celotnega območja in dimenzionirana 
na končno načrtovano kapaciteto.

39. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upošte-
vati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter vse 
pridobljene smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter 
izdelane strokovne podlage.

(2) Obveznosti investitorjev:
– pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora 

projektantu zagotoviti geološke oziroma geomehanske razi-
skave, da bo lahko projektant ustrezno dimenzioniral stavbe, 
gradbene inženirske objekte in druge gradbene posege ter 
določil način odvodnjavanja čiste padavinske vode iz parcel,

– pred pričetkom gradnje mora pravočasno obvestiti 
upravljavce objektov, naprav in vodov GJI, ki so tangirani pri 
predmetni gradnji.

(3) Obveznosti izvajalcev:
– dolžan je zagotavljati dostope do obstoječih objektov 

in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri 
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet,

– po končani gradnji mora odstraniti vse začasne objekte 
ter odvečni gradbeni in izkopani material in urediti okolico 
ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu 
zemljišču.

8 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

40. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcel 
v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru 
pod pogojem, da so omogočene vse ureditve predpisane s 
tem OPPN.

(2) Potek načrtovane GJI ter priključevanje stavb na GJI 
se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem prostorskim 
aktom, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastni-
štva ali ekonomičnega investicijskega vlaganja, prilagoditve 
obstoječim trasam vodov in naprav ter pod pogojem, da ni 
v nasprotju z javnimi interesi. S spremembo mora soglašati 
(izdati soglasje) upravljavec tangiranih vodov in upravljavec 
predmetnega voda.

(3) Dopustno je odstopanje od določene višine stavb 
+ 1 m.

(4) Dopustno je odstopanje ureditve kote platoja za gra-
dnjo stavb ± 0,50 m.

(5) Dopustno je odstopanje od v grafični prilogi določene 
gradbene meje, vendar le tam, kjer gradbena linija obstoječega 
objekta presega gradbeno mejo določeno v grafičnih prilogah 
tega odloka. V tem primeru se lahko izvajajo prizidave k obsto-
ječi stavbi tako, da gradbena linija prizidka sledi gradbeni liniji 
obstoječega objekta.

III. KONČNE DOLOČBE

41. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na Občini Lendava in na 
Upravni enoti Lendava.

42. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

43. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 024-0033/2017-57
Lendava, dne 7. novembra 2018

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.
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3616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o komunalnem prispevku v Občini Lendava

Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (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 in 76/14 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine 
Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine 
Lendava na 23. redni seji dne 7. 11. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o komunalnem prispevku v Občini Lendava

1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Lendava 

(Uradni list RS, št. 46/18) se spremeni peti odstavek 8. člena 
odloka, ki glasi:

»Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji fak-
torji dejavnosti Kdejavnost:

Vrsta objekta CC-SI Kdejavnost
Enostanovanjske stavbe 111 0,7
Večstanovanjske stavbe: 112  
– dvostanovanjske stavbe 11210 0,8
– tri- in večstanovanjske stavbe 11221 1
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 11222 1
Stanovanjske stavbe za posebne namene 113 1
Gostinske stavbe 121  
– hotelske in podobne gostinske stavbe 12111 0,8
– gostilne, restavracije in točilnice 12112 1,3
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev 12120 1,3
Upravne in pisarniške stavbe 122  
– stavbe javne uprave 12201 1
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic 12202 1,3
– druge upravne in pisarniške stavbe 12203 1,3
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 123  
– trgovske stavbe 12301 1,3
– sejemske dvorane, razstavišča 12302 1,3
– bencinski servisi 12303 1,3
– stavbe za druge storitvene dejavnosti 12304 1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 124  
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 12410 1,3
– garažne stavbe 12420 1,1
Industrijske stavbe in skladišča 125  
– industrijske stavbe 12510 0,7
– rezervoarji, silosi in skladišča 12520 0,8
Stavbe splošnega družbenega pomena 126  
– stavbe za kulturo in razvedrilo 12610 0,7
– muzeji in knjižnice 12620 0,7
– športne dvorane 12650 0,7
Druge nestanovanjske stavbe 127  
– stavbe za rastlinsko pridelavo 12711 1,3
– stavbe za rejo živali 12712 0,7
– stavbe za spravilo pridelka 12713 1,3
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe 12714 1,3
– stavbe za opravljanje verskih obredov 12721 0,7
– kulturni spomeniki 12730 0,7
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 12740 0,7

«
2. člen

V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Lendava 
(Uradni list RS, št. 46/18) se spremeni drugi odstavek 9. člena 
odloka, ki glasi:
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»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme 
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine 
objekta (Ct(ij)), znašajo:

Vrsta komunalne opreme

Obračunski stroški 
na enoto (EUR)

parcele 
Cp(ij)

NTPO Ct(ij)

Cestna infrastruktura 2,0948 16,1936
Vodovodna infrastruktura 1,2096 9,3520
Kanalizacijska infrastruktura 1,4042 10,5910

«

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

prične veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 03504-0010/2018-5
Lendava, dne 7. novembra 2018

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

3617. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Lendava za obdobje od 1. 1. 2019 
do 31. 3. 2019

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
108. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) 
ter 14. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2018 
(Uradni list RS, št. 6/18 in 43/18) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Lendava  

za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

1. člen
V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 se financiranje 

funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi do-

ločenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Lendava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) 
za iste programe kot v letu 2018.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2018, to je 
do višine 1.804.593,11 EUR.

3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine 

Lendava za leto 2019, najdlje do 31. 3. 2019.

Št. 410-0518/2018
Lendava, dne 29. oktobra 2018

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

PIRAN

3618. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini 
Piran, dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H) Občinska volilna 
komisija Piran objavlja

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Piran,  

dne 18. novembra 2018

Skupno število volivcev z območja občine je 15.153, 
glasovalo je 7.488 volivcev, volilna udeležba je bila 49,42 %.

VOLITVE ZA ŽUPANA:
Oddanih glasovnic je bilo 7.486. Neveljavnih glasovnic 

je bilo 105.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Predlagatelj Št. glasov  % glasov
1. TOMAŽ GANTAR Antonija Senčar in skupina volivcev 2.553 34.59 %
2. ĐENIO ZADKOVIĆ Gibanje za občino Piran – GZOP 2.540 34.41 %
3. BOJAN DREVENŠEK Socialni demokrati 847 11.48 %
4. ANDREJ KORENIKA SMC – Stranka modernega centra 665 9.01 %
5. DARIJ NOVINEC Slovenija za vedno 340 4.61 %
6. VOJKO JEVŠEVAR Slovenska demokratska stranka – SDS 180 2.44 %
7. VIKO KVEDER Oljka 180 2.44 %
8. ZLATKA OLAH SSN – Stranka Slovenskega naroda 45 0.61 %
9. NEVENKA LUČIĆ STANIMIROVIĆ Slovenska nacionalna stranka – SNS 31 0.42 %

Ker noben kandidat ni dobil večine veljavnih glasov, se 
glede na določbe drugega odstavka 107. člena Zakona o lo-
kalnih volitvah opravi 2. krog volitev med kandidatoma, ki sta 
dobila največ glasov. To sta:

1. Tomaž Gantar – Antonija Senčar in skupina volivcev
2. Đenio Zadković – Gibanje za občino Piran – GZOP
Drugi krog volitev župana občine Piran, bo v nedeljo 

2. 12. 2018
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VOLITVE V OBČINSKI SVET:
Oddanih glasovnic je bilo 7.487. Neveljavnih glasovnic 

je bilo 278.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

mandatov v občinskem svetu:

Mesto Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov Št. mandatov
1. GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP 2.321 32,20 % 8
2. NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA 1.305 18,10 % 5
3. SOCIALNI DEMOKRATI 995 13,80 % 3
4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 489 6,78 % 1
5. DeSUS – PIRAN 403 5,59 % 1
6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 374 5,19 % 1
7. SLOVENIJA ZA VEDNO 314 4,36 % 1
8. LEVICA 294 4,08 % 1
9. PIRAN JE NAŠ 267 3,70 % 1

10. OLJKA 239 3,32 % 0
11. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 127 1,76 % 0
12. ZELENI SLOVENIJE IN SLS 52 0,72 % 0
13. SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA 29 0,40 % 0

Na rednih lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 so bili izvolje-
ni naslednji člani Občinskega sveta Občine Piran:

Zap. št. Ime in priimek Ime liste
1. DAVORIN PETAROS GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
2. NEVENKA KAVČIČ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
3. KRISTIJAN CEROVAC GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
4. LARA FOJAN ZANUTTO GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
5. ĐENIO ZADKOVIĆ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
6. KATJA BLAŽIČ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
7. KARLO RADOVAC GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
8. DINA KOLAR GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
9. MITJA UDOVIČ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA

10. ROBERT FAKIN NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
11. DANIEL TOMLJANOVIĆ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
12. JASMINA JAŠAREVIĆ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
13. INGRID MAHNIČ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
14. mag. MEIRA HOT SOCIALNI DEMOKRATI
15. MARKO JURIŠEVIČ SOCIALNI DEMOKRATI
16. PETER BOSSMAN SOCIALNI DEMOKRATI
17. mag. MILICA MASLO BEZER DeSUS – PIRAN
18. BARBARA KOŽAR LEVICA
19. VOJKO JEVŠEVAR SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
20. SAVO RADIĆ SLOVENIJA ZA VEDNO
21. DENIS FAKIN SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
22. MARINA SORTA PIRAN JE NAŠ

VOLITVE V SVET KRAJEVNIH SKUPNOSTI:
Oddanih glasovnic je bilo 7.487. Neveljavnih glasovnic je 

bilo 389. V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni naslednji 
člani:

Kandidat št. glasov  % glasov
KRAJEVNA SKUPNOST PIRAN
Zora Mužinić 392 25.06
Polona Senčar 389 24.87
Davorin Petaros 383 24.49
Luka Jurin 334 21.36
Romana Kačič 314 20.08
Igor Mišigoj 310 19.82

KRAJEVNA SKUPNOST PORTOROŽ
Andrej Babnik 364 30.23
Tatjana Fakin 266 22.09
Kristijan Cerovac 264 21.93
Aleš Dobravc 252 20.93
Lara Fojan Zanutto 240 19.93
Mateja Zafred 215 17.86
KRAJEVNA SKUPNOST LUCIJA
Đenio Zadković 1432 50.21
Gabrijel Franca 606 21.25
Katja Blažič 544 19.07
Katja Radin 523 18.34
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Dina Kolar 516 18.09
Tulijo Šav 491 17.22
KRAJEVNA SKUPNOST SEČOVLJE
Mirela Flego 266 30.02
Denis Fakin 232 26.19
Karlo Radovac 230 25.96
Ingrid Mahnič 217 24.49
Neli Romanello 170 19.19
Bruno Kuzmin 139 15.69
KRAJEVNA SKUPNOST STRUNJAN
Gianfranco Giassi 83 31.56
Igor Škof 75 28.52
mag. Brina Knez 70 26.62
Nada Panič 65 24.71
KRAJEVNA SKUPNOST SV. PETER
Matjaž Sakelšak 121 87.68
Breda Ferš 42 30.43
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA VAS
Pia Bizjak 73 70.19
Jakob Juretić 67 64.42
KRAJEVNA SKUPNOST PADNA
Dean Grižon 49 56.32
Robert Titan 46 52.87

Vesna Žerjal 40 45.98
Denis Goja 37 42.53
Almir Rekić 34 39.08

Piran, dne 21. novembra 2018

Predsednica OVK
Selma Bobera Stanovnik l.r.

La Commissione elettorale comunale di Pirano, visto 
l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – ZLV-UPB3, 
45/08 – ZLV-H), pubblica la seguente

R E L A Z I O N E
sull’esito delle elezioni amministrative 2018 nel 
Comune di Pirano, del giorno 18 novembre 2018

Il numero totale degli elettori del territorio comunale è di 
15.153, hanno votato 7.488 elettori, l’affluenza alle urne è stata 
del 49,42 %.

ELEZIONI PER LA CARICA DI SINDACO:
Numero di schede consegnate 7.486. Schede nulle 105.
I singoli candidati hanno ricevuto il seguente numero di 

voti:

N. progr. Candidato Proponente N. di voti  % di voti
1. TOMAŽ GANTAR Antonija Senčar e il gruppo di elettori 2.553 34.59 %
2. ĐENIO ZADKOVIĆ Gibanje za občino Piran – GZOP 2.540 34.41 %
3. BOJAN DREVENŠEK Socialni demokrati 847 11.48 %
4. ANDREJ KORENIKA SMC – Stranka modernega centra 665 9.01 %
5. DARIJ NOVINEC Slovenija za vedno 340 4.61 %
6. VOJKO JEVŠEVAR Slovenska demokratska stranka – SDS 180 2.44 %
7. VIKO KVEDER Oljka 180 2.44 %
8. ZLATKA OLAH SSN – Stranka Slovenskega naroda 45 0.61 %
9. NEVENKA LUČIĆ STANIMIROVIĆ Slovenska nacionalna stranka – SNS 31 0.42 %

Poiché nessun candidato non ha ricevuto la maggio-
ranza dei voti, in base alle disposizioni del secondo comma 
dell’articolo 107 della Legge sulle elezioni amministrative, si 
effettua il secondo turno delle elezioni tra i due candidati che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Questi sono:

1. Tomaž Gantar – Antonija Senčar e il gruppo di elettori
2. Đenio Zadković – Gibanje za občino Piran – GZOP
Il secondo turno delle elezioni per il sindaco del Comune 

di Pirano, si svolgerà domenica 2 dicembre 2018

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
Numero di schede consegnate 7.487. Schede nulle 278.
Le singole liste di candidati hanno ricevuto il seguente 

numero di seggi per il consiglio comunale:

Posto Nome della lista/proponente N. di voti Percentuale di voti N. di seggi
1. GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP 2.321 32,20 % 8
2. NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA 1.305 18,10 % 5
3. SOCIALNI DEMOKRATI 995 13,80 % 3
4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 489 6,78 % 1
5. DeSUS – PIRAN 403 5,59 % 1
6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 374 5,19 % 1
7. SLOVENIJA ZA VEDNO 314 4,36 % 1
8. LEVICA 294 4,08 % 1
9. PIRAN JE NAŠ 267 3,70 % 1

10. OLJKA 239 3,32 % 0
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11. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 127 1,76 % 0
12. ZELENI SLOVENIJE IN SLS 52 0,72 % 0
13. SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA 29 0,40 % 0

Alle elezioni ordinarie del giorno 18 novembre 2018, 
sono stati eletti i seguenti membri del Consiglio comunale del 
Comune di Pirano:

N. progr. Nome e cognome Nome della lista
1. DAVORIN PETAROS GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
2. NEVENKA KAVČIČ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
3. KRISTIJAN CEROVAC GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
4. LARA FOJAN ZANUTTO GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
5. ĐENIO ZADKOVIĆ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
6. KATJA BLAŽIČ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
7. KARLO RADOVAC GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
8. DINA KOLAR GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP
9. MITJA UDOVIČ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA

10. ROBERT FAKIN NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
11. DANIEL TOMLJANOVIĆ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
12. JASMINA JAŠAREVIĆ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
13. INGRID MAHNIČ NAŠ KRAJ – LISTA TOMAŽA GANTARJA
14. mag. MEIRA HOT SOCIALNI DEMOKRATI
15. MARKO JURIŠEVIČ SOCIALNI DEMOKRATI
16. PETER BOSSMAN SOCIALNI DEMOKRATI
17. mag. MILICA MASLO BEZER DeSUS – PIRAN
18. BARBARA KOŽAR LEVICA
19. VOJKO JEVŠEVAR SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
20. SAVO RADIĆ SLOVENIJA ZA VEDNO
21. DENIS FAKIN SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
22. MARINA SORTA PIRAN JE NAŠ

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ LO-
CALI:

Numero di schede consegnate 7.487. Schede nulle 389. 
Nei Consigli delle Comunità locali sono stati eletti i seguenti 
membri:

Candidato n. di voti  % di voti
COMUNITÀ LOCALE DI PIRANO
Zora Mužinić 392 25.06
Polona Senčar 389 24.87
Davorin Petaros 383 24.49
Luka Jurin 334 21.36
Romana Kačič 314 20.08
Igor Mišigoj 310 19.82
COMUNITÀ LOCALE DI PORTOROSE
Andrej Babnik 364 30.23
Tatjana Fakin 266 22.09
Kristijan Cerovac 264 21.93
Aleš Dobravc 252 20.93
Lara Fojan Zanutto 240 19.93
Mateja Zafred 215 17.86
COMUNITÀ LOCALE DI LUCIA
Đenio Zadković 1432 50.21
Gabrijel Franca 606 21.25
Katja Blažič 544 19.07
Katja Radin 523 18.34
Dina Kolar 516 18.09
Tulijo Šav 491 17.22

COMUNITÀ LOCALE DI SICCIOLE
Mirela Flego 266 30.02
Denis Fakin 232 26.19
Karlo Radovac 230 25.96
Ingrid Mahnič 217 24.49
Neli Romanello 170 19.19
Bruno Kuzmin 139 15.69
COMUNITÀ LOCALE DI STRUGNANO
Gianfranco Giassi 83 31.56
Igor Škof 75 28.52
mag. Brina Knez 70 26.62
Nada Panič 65 24.71
COMUNITÀ LOCALE DI SV. PETER
Matjaž Sakelšak 121 87.68
Breda Ferš 42 30.43
COMUNITÀ LOCALE DI NOVA VAS
Pia Bizjak 73 70.19
Jakob Juretić 67 64.42
COMUNITÀ LOCALE DI PADNA
Dean Grižon 49 56.32
Robert Titan 46 52.87
Vesna Žerjal 40 45.98
Denis Goja 37 42.53
Almir Rekić 34 39.08

Pirano, addì 21 novembre 2018

La Presidente della CEC
Selma Bobera Stanovnik m.p.
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3619. Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih 
volitvah 18. novembra 2018 za volitve 
predstavnikov italijanske narodne skupnosti 
v Občini Piran

R E L A Z I O N E
sull’  esito delle elezioni amministrative  

del 18 novembre 2018 per le elezioni  
dei rappresentanti della comunità  nazionale 

italiana nel Comune di Pirano

P O R O Č I L O
o izidih glasovanja na lokalnih volitvah  

18. novembra 2018 za volitve predstavnikov 
italijanske narodne skupnosti v Občini Piran

– a membri del Consiglio comunale del Comune di Pirano/
za člane Občinskega sveta Občine Piran;

– a membri dei Consigli delle Comunità locali di Pirano, 
Portorose, Strugnano, Lucia e Sicciole/za člane svetov Kra-
jevnih skupnosti Piran, Portorož, Strunjan, Lucija in Sečovlje;

– a membri del Consiglio della Comunità autogestita della 
nazionalità italiana di Pirano/za člane Sveta Italijanske samo-
upravne narodne skupnosti Piran.

1. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni amministra-
tive del 18 novembre 2018 a membri del Consiglio comunale 
del Comune di Pirano – rappresentanti della comunità nazio-
nale italiana / Podatki o izidu glasovanja na lokalnih volitvah, 
18. novembra 2018 za člane Občinskega sveta Občine Piran 
– predstavnike italijanske narodne skupnosti

Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 1078 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 644 59,74
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 3 0,28
Participazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 647 60,02

Visto l’esito della votazione degli elettori risultano eletti i 
seguenti tre (3) candidati / Na podlagi glasovanja volivcev so 
bili izvoljeni naslednji trije (3) kandidati:

Posizione / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / % glasov
1. ANDREA BARTOLE 223 17,79
2. NADIA ZIGANTE 220 14,59
3. MANUELA ROJEC 217 14,39

2. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni ammini-
strative del 18 novembre 2018 a membro del Consiglio della 
Comunità locale di Pirano – rappresentante della comunità 
nazionale italiana / Podatki o izidu glasovanja na lokalnih vo-
litvah, 18. novembra 2018 za člana sveta Krajevne skupnosti 
Piran – predstavnika italijanske narodne skupnosti 

Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 187 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 116 62,03
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 1 0,54
Partecipazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 117 62,57

Visto l’esito della votazione degli elettori è stata eletta 
la candidata / Na podlagi glasovanja volivcev je bila izvoljena 
kandidatka:

Posiz. / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / % glasov
1. DANIELA PALIAGA JANKOVIĆ 94 100
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3. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni ammini-
strative del 18 novembre 2018 a membro del Consiglio della 
Comunità locale di Portorose – rappresentante della comunità 
nazionale italiana / Podatki o izidu glasovanja na lokalnih vo-
litvah, 18. novembra 2018 za člana sveta Krajevne skupnosti 
Portorož – predstavnika italijanske narodne skupnosti 

Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 149 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 103
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 0 0
Partecipazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 103 69,13

Visto l’esito della votazione degli elettori è stato eletto 
il candidato/ Na podlagi glasovanja volivcev je bil izvoljen 
kandidat:

Posiz. / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / % glasov
1. ALDO ZIGANTE 102 100

4. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni ammini-
strative del 18 novembre 2018 a membro del Consiglio della 
Comunità locale di Strugnano – rappresentante della comunità 
nazionale italiana / Podatki o izidu glasovanja na lokalnih vo-
litvah, 18. novembra 2018 za člana sveta Krajevne skupnosti 
Strunjan – predstavnika italijanske narodne skupnosti

Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 69 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 42
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 0 0
Partecipazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 42 60,87

Visto l’esito della votazione degli elettori è stata eletta 
la candidata / Na podlagi glasovanja volivcev je bila izvoljena 
kandidatka:

Posiz. / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / % glasov
1. INGRID ŠUBER MARASPIN 36 100

5. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni ammini-
strative del 18 novembre 2018 a membro del Consiglio della 
Comunità locale di Lucia – rappresentante della comunità na-
zionale italiana / Podatki o izidu glasovanja na lokalnih volitvah, 
18. novembra 2018 za člana sveta Krajevne skupnosti Lucia 
– predstavnika italijanske narodne skupnosti

Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 480 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 280 58,33
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 2 0,42
Partecipazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 282 58,75

Visto l’esito della votazione degli elettori e stata eletta la 
candidata / Na podlagi glasovanja volivcev je izvoljena kandi-
datka:

Posiz. / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / glasov
1. DANIJELA SORGO 255 100

6. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni ammini-
strative del 18 novembre 2018 a membro del Consiglio della 
Comunità locale di Sicciole – rappresentante della comunità 
nazionale italiana / Podatki o izidu glasovanja na lokalnih vo-
litvah, 18. novembra 2018 za člana sveta Krajevne skupnosti 
Sečovlje – predstavnika italijanske narodne skupnosti
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Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 163 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 80 49,08
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 0
Partecipazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 80 49,08

Visto l’esito della votazione degli elettori e stata eletta la 
candidata / Na podlagi glasovanja volivcev je izvoljena kandi-
datka:

Posiz. / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / glasov
1. CLAUDIA MARKOVIČ 67 100

7. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni a membri del 
Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana 
di Pirano del 18 novembre 2018 / Podatki o izidu glasovanja 
na volitvah za člane sveta Italijanske samoupravne narodne 
skupnosti Piran 18. novembra 2018 

Partecipazione alle elezioni / Volilna udeležba Numero di elettori / Število volivcev  %
Numero di elettori / Število volilnih upravičencev 1078 100
Partecipanti in base all’ elenco elettorale / Volilna udeležba po imeniku 644 59,74
Partecipanti in base all’ certificato / Glasovalo s potrdilom 3 0,28
Participazione alle elezioni Totale / Volilna udeležba skupaj 647 60,02

Visto l’esito della votazione degli elettori sono stati eletti i 
seguenti undici (11) candidati / Na podlagi glasovanja volivcev 
je bilo izvoljenih naslednjih enajst (11) kandidatov:

Posiz. / mesto Candidato / kandidat N. voti / št. glasov  % di voti / % glasov
1. KRISTJAN KNEZ 351 8,21
2. NADIA ZIGANTE 279 6,52
3. MANUELA ROJEC 246 5,75
4. ANDREA BARTOLE 243 5,68
5. GIORGIO ROSSO 216 5,05
6. GIANFRANCO GIASSI 215 5,03
7. CHRISTIAN POLETTI 209 4,89
8. VALTER LOVREČIČ 205 4,79
9. ONELIO BERNETIČ 197 4,61

10. BRUNO FONDA 189 4,42
11. PAOLO ZLATIČ 186 4,35

Piran/Pirano, 19. novembre/novembra 2018

Il Sostituto presidente della CECP/
Namestnik predsednika POVK

Peter Butinar m.p./l.r.

RAZKRIŽJE

3620. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Razkrižje

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) 
Občinska volilna komisija Občine Razkrižje objavlja

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje je na seji dne 
20. 11. 2018, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugota-

vljanju izida glasovanja za župana Občine Razkrižje na rednih 
lokalnih volitvah 18. 11. 2018, ugotovila:

I.
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 

1084 volivcev. Glasovalo je skupaj 526 ali 48,52 %, od tega 
526 na voliščih, vključno s predčasnim glasovanjem. Po pošti, 
na domu in s potrdilom ni glasoval nihče. Od skupno oddanih 
526 glasovnic je bilo 431 veljavnih in 95 neveljavnih.

II.
Kandidat je dobil naslednje število glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah:

Št. Kandidat Predlagatelj Število 
glasov

Odstotek 
glasov

1. STANKO  
IVANUŠIČ

Dejan Rob  
in skupina volivcev 431 100,00 %

SKUPAJ 431 100,00 %

V skladu s 107. členom ZLV je Občinska volilna komisija 
Občine Razkrižje ugotovila, da je za župana Občine Razkrižje 
izvoljen STANKO IVANUŠIČ, roj. 1. 12. 1951, stanujoč v Ša-
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farsko 42, 9246 Razkrižje, ki je dobil večino veljavnih glasov 
volivcev, ki so glasovali.

Št. 041-1/2018-264
Šafarsko, dne 20. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje:
Suzana Vlatković l.r., predsednica

Sebastjan Pukšič, namestnik predsednice
Kristjan Rob l.r., član

Matejka Pavličič Pukšič l.r., namestnica članice
Barbara Fortner, članica

Ines Sever l.r., namestnica članice
Ela Horvat l.r., članica

Bojana Pergar Stolnik l.r., namestnica članice

3621. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega 
sveta Občine Razkrižje

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) 
Občinska volilna komisija Občine Razkrižje objavlja

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev Občinskega sveta  

Občine Razkrižje

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje je na seji dne 
20. 11. 2018, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine 
Razkrižje na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018, ugotovila:

I.
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 

1084 volivcev. Glasovalo je skupaj 526 ali 48,52 %, od tega 
526 na voliščih, vključno s predčasnim glasovanjem. Po pošti, 
na domu in s potrdilom ni glasoval nihče. Od skupno oddanih 
526 glasovnic je bilo 519 veljavnih in 7 neveljavnih.

II.
Kandidati so dobili naslednje število glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah:

Št. Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. STANISLAV ZEMLJIČ SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, 
KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA Razkrižje 163 5,84 %

2. DAMJAN PERGAR STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 326 11,68 %

3. TEREZIJA NEMEC STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 266 9,53 %

4. DENIS BAUMGARTNER STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 311 11,15 %

5. MONIKA ZANJKOVIČ NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 132 4,73 %

6. JOŽEF STAMNIČAR OBČINSKI ODBOR DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 137 4,91 %

7. ANDREJ NEMEC STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 279 10,00 %

8. ANITA NOVAK STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 305 10,93 %

9. DEJAN ROB STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 337 12,08 %

10. NADA MUŽINČIČ SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, 
KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA Razkrižje 102 3,66 %

11. DUŠAN LEVAČIČ SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, 
KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA Razkrižje 94 3,37 %

12. KLEMETNINA ŠAFAR STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 338 12,11 %

SKUPAJ 2790 100,00 %
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III.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena ZLV je Občinska 

volilna komisija Občine Razkrižje ugotovila, da so za člane 
Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki šteje 7 članov, izvoljeni 
naslednji kandidati, ki so dobili največ veljavnih glasov:

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov
1. KLEMETNINA ŠAFAR STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 338 12,11 %
2. DEJAN ROB STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 337 12,08 %
3. DAMJAN PERGAR STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 326 11,68 %
4. DENIS BAUMGARTNER STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 311 11,15 %
5. ANITA NOVAK STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 305 10,93 %
6. ANDREJ NEMEC STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 279 10,00 %
7. TEREZIJA NEMEC STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 266 9,53 %

Št. 041-1/2018-265
Šafarsko, dne 20. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje:
Suzana Vlatković l.r., predsednica

Sebastjan Pukšič, namestnik predsednice
Kristjan Rob l.r., član

Matejka Pavličič Pukšič l.r., namestnica članice
Barbara Fortner, članica

Ines Sever l.r., namestnica članice
Ela Horvat l.r., članica

Bojana Pergar Stolnik l.r., namestnica članice

SODRAŽICA

3622. Poročilo o izidu volitev

Občinska volilna komisija Občine Sodražica podaja na 
podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)

P O R O Č I L O
o izidu volitev

VOLITVE V OBČINSKI SVET DNE 18. 11. 2018

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 
1812 volivcev.

2. Glasovali so:
a) po volilnih imenikih (vključno z glasovanjem po pošti) 

803 volivci,
b) s potrdilom 0 volivcev.
SKUPAJ GLASOVALO: 803 volivci
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo: 803
Od tega neveljavnih glasovnic: 27
Po posameznih volilnih enotah so posamezni kandidati 

prejeli naslednje število glasov:

Volilna enota Št. glasov Odstotek ( %)
VE 1

Zvonko Janež 92 100,00
VE 2

Evgen Zajc 67 54,92
Hinko Klun 55 45,08

VE 3
Franc Krže 47 100,00

VE 4
Marjan Zajc 73 11,70
Branko Arko 132 21,15
Karmen Kordiš 174 27,89
Franc Vesel 77 12,34
Ernest Pirnat 168 26,92

VE 5
Andrej Pogorelc 79 100,00

VE 6
Zdenka Lušin 45 56,25
Andrej Kos 35 43,75

VE 7
Borut Troha 57 100,00

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so za občinske 
svetnike po volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna enota št. 1
Zvonko Janež
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 16. 6. 1958 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Globel 12 b
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. pravnik
delo: odvetnik

Volilna enota št. 2
Evgen Zajc
predlagatelj: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
datum roj.: 20. 9. 1993 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Žimarice 71 a
strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani  

ekonomist
delo: komercialist

Volilna enota št. 3
Franc Krže
predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
datum roj.: 12. 5. 1960 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Petrinci 2
strokovni ali znanstveni naslov: strojni ključavničar
delo: vzdrževalec obdelovalnih strojev

Volilna enota št. 4
Branko Arko
predlagatelj: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
datum roj.: 2. 10. 1973 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Prvomajska cesta 24
strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani  

ekonomist
delo: uslužbenec FURS

Karmen Kordiš
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA
datum roj.: 31. 5. 1976 spol: Ž
občina: Sodražica
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naslov: Sodražica, Podgorska cesta 28
strokovni ali znanstveni naslov: uni. dipl. ekon.
delo: direktorica sektorja v banki

Ernest Pirnat
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA
datum roj.: 21. 11. 1983 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Zavrti 5
strokovni ali znanstveni naslov: prof. geografije  

in sociologije
delo: učitelj geografije in spremljevalec g. o. 

učencu

Volilna enota št. 5
Andrej Pogorelc
predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
datum roj.: 5. 8. 1956 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Vinice 32
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. org. dela
delo: podjetnik

Volilna enota št. 6
Zdenka Lušin
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA
datum roj.: 24. 3. 1967 spol: Ž
občina: Sodražica
naslov: Ribnica, Zapotok 32
strokovni ali znanstveni naslov: kemijski tehnik
delo: fotografinja

Volilna enota št. 7
Borut Troha
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA
datum roj.: 18. 5. 1960 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Zamostec 68
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski  

maturant
delo: uslužbenec FURS

VOLITVE ŽUPANA DNE 18. 11. 2018

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 
1812 volivcev.

2. Glasovali so (vključno z glasovanjem po pošti) 
803 volivci.

3. Oddanih glasovnic je bilo: 803.
Od tega neveljavnih glasovnic: 26.
4. Skupaj veljavnih glasovnic: 777.

Kandidat:
Blaž Milavec 777 glasov (100 %)
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana 

Občine Sodražica izvoljen:

Blaž Milavec
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA
datum roj.: 25. 7. 1978 spol: M
občina: Sodražica
naslov: Sodražica, Cesta Majde Šilc 14
strokovni ali znanstveni naslov: magister pravnih 

znanosti
delo: župan

Priloga tega poročila je izpis rezultatov glasovanja iz raču-
nalniške aplikacije (za občinske svetnike in župana).

Št. 041-5/18
Sodražica, dne 19. novembra 2018

Predsednica OVK
Maruša Pakiž Arko l.r.

STRAŽA

3623. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Straža

Občinska volilna komisija Občine Straža je dne 19. 11. 
2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisni-
kov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida glasovanja 
za volitve župana Občine Straža na volitvah 18. novembra 
2018

u g o t o v i l a

I.
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 

skupaj 3.203 volivcev, od tega:
a) 3.203 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.

II.
Za župana je glasovalo skupaj 1.967 volivcev ali 61,41 % 

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.984 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku
b) ni nihče glasoval po pošti.
Za volitve župana je bilo oddanih skupaj 1.967 glasovnic.
Od tega neveljavnih: 18
veljavnih: 1.949.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Mag. Samo Jakljič 737 37,81

2 Franc Plut 194 9,95

3 Dušan Krštinc 1018 52,23

Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Za-
kona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine 
Straža izvoljen:

DUŠAN KRŠTINC, roj. 30. 1. 1967, Na žago 7, 8351 Stra-
ža, ki je na glasovanju 18. 11. 2018 prejel večino veljavnih 
glasov volivcev, ki so glasovali.

IV.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, 

Dušanu Krštincu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
kandidatov za župana Občine Straža.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-25/2018-5
Straža, dne 19. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža

Roman Pulko l.r.
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3624. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Straža

Občinska volilna komisija Občine Straža je dne 19. 11. 
2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisni-
kov volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja za volitve 
članov občinskega sveta na volitvah 18. novembra 2018

u g o t o v i l a

I.
1. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 

skupaj 3.203 volivcev, od tega:
a) 3.203 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1.967 volivcev ali 61,41 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.967 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku
b) ni nihče glasoval po pošti.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

1.967 glasovnic, od tega je bilo
NEVELJAVNIH: 34
VELJAVNIH: 1.933
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:
Zap. 
št. Ime liste Št.

glasov
1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 155
2 LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA 652
3 MAG. URŠKA POČERVINA 34
4 RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA 549
5 CIVILNA INICIATIVA – STOPIMO SKUPAJ 208
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 139
7 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 196

III.
Na podlagi 14. člena ZLV pripada listam naslednje število 

mandatov:
Št.  

mand.
Zap. 
št. Ime liste

1 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5 2 LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA
0 3 MAG. URŠKA POČERVINA
4 4 RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA
1 5 CIVILNA INICIATIVA – STOPIMO SKUPAJ
1 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1 7 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov je dobila lista.

Skladno z 18. členom ZLV se mandati razdelijo po vr-
stnem redu na listah:

IV.
Svetniki, izvoljeni v Občinski svet Občine Straža na voli-

tvah 18. 11. 2018, so:
1. Mag. Samo Jakljič, roj. 20. 5. 1966, Rumanja vas 3, 

8351 Straža
2. Mateja Merlin, roj 17. 5. 1968, Na žago 47, 8351 Straža
3. Borut Likar, roj 2. 9. 1955, Stara cesta 25, 8351 Straža
4. Anica Nose, roj. 22. 5. 1966, Rumanja vas 21, 

8351 Straža
5. Tomislav Salopek, roj. 24. 7. 1950, Pod vinogradi 4, 

8351 Straža
6. Dušan Krštinc, roj 30. 1. 1967, Na žago 7, 8351 Straža

7. Marija Mihelič, roj 17. 10. 1960, Pod Srobotnikom 39A, 
8351 Straža

8. Albin Kregar, roj 28. 8. 1972, Pod Srobotnikom 55, 
8351 Straža

9. Lili Šiler, roj 24. 8. 1968, Hruševec 55, 8351 Straža
10. Franc Plut, roj. 18. 6. 1951, Zalog 11, 8000 Novo 

mesto
11. Katarina Petan, roj. 16. 7. 1975, Potok 46, 8351 Straža
12. Zdravko Turk, roj. 20. 4. 1959, Pod vinogradi 2, 

8351 Straža
13. Pavel Vidic, roj. 22. 5. 1966, Hruševec 14, 8351 Straža

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, 

Dušanu Krštincu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list 
kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Straža.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-25/2018-6
Straža, dne 19. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža

Roman Pulko l.r.

TRŽIČ

3625. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Tržič, člane Občinskega sveta Občine 
Tržič in člane svetov krajevnih skupnosti 
na območju Občine Tržič na lokalnih volitvah, 
dne 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Tržič je na 6. seji, ki je 
potekala 19. 11. 2018, na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17), na podlagi zapisnikov volilnih odborov 
pri ugotavljanju izidov glasovanja za volitve župana, volitev čla-
nov občinskega sveta, volitev članov svetov krajevnih skupnosti 
ter zapisnika o glasovanju po pošti sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Tržič, člane 

Občinskega sveta Občine Tržič in člane svetov 
krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič  
na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018

A. Občinska volilna komisija Občine Tržič je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Tržič je vpisanih 

12.558 volivcev.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Skupaj volivcev za območje občine: 12.558.
2. Glasovalo je:
Po volilnih imenikih: 7603
S potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 7603
Od tega predčasno: 838, prispelo po pošti: 8
3. Udeležba na lokalnih volitvah 2018 je bila 60,54 %.

B. VOLITVE ŽUPANA:
1. Na volitvah je od 12.558 volivcev vpisanih v volilne 

imenike glasovalo 7603 volivcev, od tega 838 na predčasnih 
volitvah in 8 po pošti. S potrdilom ni glasoval noben volivec.

2. Vseh oddanih glasovnic za župana je bilo 7601, od tega 
veljavnih glasovnic 7512.

3. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali 
iz njih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 
89 glasovnic.
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4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Oddanih gl.: 7601  Neveljavnih gl.: 89  Veljavnih gl.: 7512

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
2 Borut Sajovic 3570 47.52
1 Pavel Rupar 1438 19.14
3 Klemen Belhar 1263 16.81
4 Andrej Frelih 543 7.23
5 Drago Zadnikar 412 5.48
6 Duško Krupljanin 286 3.81
Občinska volilna komisija Občine Tržič je ugotovila, da 

v prvem krogu glasovanja nihče izmed kandidatov za župana 
občine ni dobil večine veljavnih glasov, zato je potrebno izvesti 
drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela najvišje 
število glasov, in sicer:

1 Borut Sajovic
2 Pavel Rupar

C. VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE TRŽIČ:
1. Na volitvah je od 12.558 volivcev vpisanih v volilne 

imenike glasovalo 7603 volivcev, od tega 838 na predčasnih 
volitvah in 8 po pošti. S potrdilom ni glasoval noben volivec.

2. Vseh oddanih glasovnic za občinski svet je bilo 7601, 
od tega veljavnih glasovnic 7373.

3. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali 
iz njih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 
228 glasovnic.

4. Prikaz števila prejetih glasov po posameznih listah z 
izvoljenimi kandidati:

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Skupno št. glasov: 1109  % glasov: 15.04 %  Št. izvolje-

nih: 4

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Jure Ferjan Izvoljen
2 Vida Raztresen Izvoljen
3 Janez Bogataj Izvoljen
4 Tanja Perčič Poklukar Izvoljen

Lista: 2 – EKIPA BORUTA SAJOVICA (EBS)
Skupno št. glasov: 2203  % glasov: 29.88 %  Št. izvoljenih: 9

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Borut Sajovic Izvoljen
2 Ana Peharc Izvoljen
3 Dušan Bodlaj Izvoljen
4 Eva Srečnik Izvoljen
5 Marjan Veternik Izvoljen
6 Vida Hribar Izvoljen
7 Nejc Perko Izvoljen
8 Manca Gašperin Izvoljen
9 Andraž Žitnik Izvoljen

Lista: 5 – LISTA UP MLADIH TRŽIČ
Skupno št. glasov: 335  % glasov: 4.54 %  Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat  Izv./žreb. 
1 Duško Krupljanin   Izvoljen 

Lista: 6 – LISTA ZA RAZVOJ ŠPORTA IN KULTURE
Skupno št. glasov: 345  % glasov: 4.68 %  Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Mladen Novković Izvoljen

Lista: 7 – PAVEL RUPAR – ENOTNA LISTA TRŽIČ
Skupno št. glasov: 708  % glasov: 9.60 % Št. izvoljenih: 2

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Pavel Rupar Izvoljen
2 Ajda Mehić Izvoljen

Lista: 8 – LISTA SPREMEMBE ZA PREPOROD TRŽIČA
Skupno št. glasov: 452  % glasov: 6.13 %  Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Marko Poljanc Izvoljen

Lista: 9 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 417  % glasov: 5.66 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Drago Zadnikar Izvoljen

Lista: 11 – ZAGON – LISTA KLEMENA BELHARJA
Skupno št. glasov: 993  % glasov: 13.47 % Št. izvoljenih: 4

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Klemen Belhar Izvoljen
2 Metka Gaberc Izvoljen
3 Drago Zalar Izvoljen
4 Teja Nemec Izvoljen

Lista: 12 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE

Skupno št. glasov: 287  % glasov: 3.89 %  Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Jana Jenko Izvoljen

V Občinski svet Občine Tržič je izvoljenih 24 članov.

Č. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI OB-
ČINE TRŽIČ:

1. Na volitvah je od 12.558 volivcev vpisanih v volilne 
imenike glasovalo 7603 volivcev, od tega 838 na predčasnih 
volitvah in 8 po pošti. S potrdilom ni glasoval noben volivec.

2. Vseh oddanih glasovnic za svete krajevnih skupnosti je 
bilo 7583, od tega veljavnih glasovnic 6898.

3. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali 
iz njih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 
685 glasovnic.

4. V svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič 
so izvoljeni naslednji kandidati:

KS BISTRICA PRI TRŽIČU
Oddanih gl.: 1634  Neveljavnih gl.: 188   Veljavnih gl.: 1446

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
9 Tomaž Meglič 538 37.21

10 Marko Zaplotnik 497 34.37
3 Drago Pintarič 488 33.75
5 Vida Srečnik 469 32.43
1 Polona Dulc 453 31.33

14 Metka Gaberc 440 30.43
13 Viktorija Remic 428 29.60

6 Štefan Duh 408 28.22
7 Vladimir Goltez 390 26.97

15 Branko Hervol 387 26.76
12 Janez Šmejic 362 25.03

KS BREZJE PRI TRŽIČU
Oddanih gl.: 292  Neveljavnih gl.: 19  Veljavnih gl.: 273

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
11 Tanja Smolej 141 51.65
2 Boštjan Gabrovšek 139 50.92
1 Danilo Pretnar 105 38.46
5 Darko Veternik 100 36.63
9 Andrej Bešter 98 35.90
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KS JELENDOL
Oddanih gl.: 122  Neveljavnih gl.: 2  Veljavnih gl.: 120

Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Stojan Štefe 95 79.17
3 Drago Zupan 52 43.33
4 Zlatan Alagić 47 39.17
5 Sara Tumpič 47 39.17
2 Darja Magdič 41 34.17

KS KOVOR
Oddanih gl.: 814  Neveljavnih gl.: 58  Veljavnih gl.: 756

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
2 Simona Križaj 468 61.90
1 Petra Bodlaj 372 49.21

13 Marjan Tavželj 364 48.15
6 Franc Smolej 359 47.49
8 Martina Pernuš 353 46.69
4 Janez Borut Sajovic 350 46.30

12 Suzana Kokalj 329 43.52
10 Miroslav Lapanja 323 42.72

3 Franc Praprotnik 261 34.52

KS KRIŽE
Oddanih gl.: 547  Neveljavnih gl.: 24  Veljavnih gl.: 523

Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov
2 Danijel Žibert 259 49.52
8 Slavko Bohinc 234 44.74
1 Stanislav Ficko 221 42.26

12 Marija Močnik 216 41.30
6 Zdenka Maglica 193 36.90

11 Ivan Šmon 185 35.37
7 Pika Žibert 179 34.23
5 Katarina Langus 176 33.65
9 David Rezar 172 32.89

KS LEŠE
Oddanih gl.: 150   Neveljavnih gl.: 6   Veljavnih gl.: 144

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
2 Katja Vrankar 97 67.36
4 Lado Bohinjec 83 57.64
1 Marijan Papler 73 50.69
5 Sebastijan Ive 68 47.22
3 Lilijana Papler 64 44.44

KS LOM POD STORŽIČEM
Oddanih gl.: 316 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 

303

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Matej Slapar 199 65.68
7 Silvo Godnov 182 60.07
2 Iztok Torkar 161 53.14
4 Anton Meglič 157 51.82
3 Mira Čemažar 154 50.83
5 Mojca Tišler 148 48.84
8 Edita Turk 146 48.18

KS PODLJUBELJ
Oddanih gl.: 474   Neveljavnih gl.: 15   Veljavnih gl.: 459

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
7 Nejc Perko 256 55.77
5 Anton Kavčič 235 51.20
1 Jožef Dovžan 234 50.98
9 Nataša Udovč 176 38.34

10 Martina Klemenčič 163 35.51
6 Irma Komac 162 35.29
3 Jožefa Meglič 134 29.19

KS PRISTAVA
Oddanih gl.: 482   Neveljavnih gl.: 40   Veljavnih gl.: 442

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Tomaž Čadež 272 61.54
2 Vida Gradišar 189 42.76
7 Matko Leontič 170 38.46
3 Vladimir Pečnik 166 37.56
4 Janez Jurjevčič 142 32.13
6 Veronika Puškarevič 138 31.22
5 Dušanka Gregorec 129 29.19

KS RAVNE
Oddanih gl.: 565   Neveljavnih gl.: 79   Veljavnih gl.: 486

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
2 Mihael Rožič 317 65.23
4 Gregor Mežek 120 24.69
1 Špela Maja Nolimal 119 24.49
3 Milan Oman 115 23.66
6 Stanko Pjevčevič 105 21.60
5 Anka Škufca 103 21.19

KS SEBENJE
Oddanih gl.: 617   Neveljavnih gl.: 28   Veljavnih gl.: 589

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
10 Marko Poljanc 350 59.42

1 Janez Jesenko 328 55.69
9 Ana Gradišar 321 54.50
3 Alenka Golmajer Terziev 311 52.80
6 Anton Zaplotnik 257 43.63
5 Andreja Markič 251 42.61
4 Pavel Jazbec 243 41.26

KS SENIČNO
Oddanih gl.: 233   Neveljavnih gl.: 17   Veljavnih gl.: 216

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
4 Tomaž Gregorec 123 56.94
3 Anže Perčič 123 56.94
1 Maja Vilfan 116 53.70
6 Marjana Zupan 94 43.52
5 Boštjan Sušnik 82 37.96

KS TRŽIČ – MESTO
Oddanih gl.: 1337  Neveljavnih gl.: 196  Veljavnih gl.: 1141

Zap.št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Ana Verč 446 39.09

20 Blaž Belhar 319 27.96
6 Primož Čebron 312 27.34

13 Metka Rozman 289 25.33
7 Jana Jenko 285 24.98
5 Ana Rožič 277 24.28
8 Aleksandra Belhar 277 24.28
3 Marijan Herak 251 22.00

17 Breda Šinko 251 22.00
12 Marta Markič 240 21.03
11 Miha Ignac Primožič 210 18.40

D.
Občinska volilna komisija Občine Tržič bo na podlagi 

90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) izid vo-
litev poslala županu, Državni volilni komisiji in predstavnikom 
kandidatur oziroma list kandidatov ter objavila v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na podlagi 91. člena tega zakona izvo-
ljenim kandidatom izdala potrdila o izvolitvi.

Št. 041-1/2018/297(206)
Tržič, dne 19. novembra 2018

Teja Zajec Šolar l.r.
Predsednica Občinske volilne

komisije Občine Tržič
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ŽIROVNICA

3626. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Žirovnica

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Žirovnica

Občinska volilna komisija Občine Žirovnica je na pod-
lagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) na podlagi zapi-
snikov o delu volilnih odborov o izidu glasovanja za župana 
dne 18. 11. 2018 na svoji 8. seji dne 20. 11. 2018 ugotovila 
izid glasovanja:

I.
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico 

glasovati 3.748 volivcev, od tega je glasovalo 2058 volivcev, 
kar je 54,91 %.

II.
Na voliščih dne 18. novembra 2018, na predčasnem gla-

sovanju (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018) in po pošti je glasovnice 
oddalo 2058 volivcev. Neveljavnih je bilo 34 glasovnic. Veljav-
nih je bilo 2024 glasovnic.

Kandidat Leopold Pogačar je prejel 1364 glasov (67,39 %).
Kandidatka Mojca Vene, mag. je prejela 660 glasov 

(32,61 %).

III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana 

Občine Žirovnica izvoljen Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, 
stanujoč Breg 58 A, 4274 Žirovnica.

Št. 041-0001/2018
Breznica, dne 20. novembra 2018

Člani komisije:
Simona Ferjan l.r., predsednica

Judita Dolžan l.r., namestnica predsednice
Majda Zupan l.r.
Irena Vauhnik l.r.
Natalija Drobič l.r.
Anjuška Urbas l.r.
Jana Gašperin l.r.
Maruša Pirih l.r.

3627. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Občine Žirovnica

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta  

Občine Žirovnica

Občinska volilna komisija Občine Žirovnica je na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov o izidu glasovanja za občinski svet na 8. seji 
dne 20. 11. 2018 ugotovila izid glasovanja:

I.
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico glaso-

vati 3.748 volivcev, od tega je glasovalo 2058 volivcev, kar je 
54,91 %.

II.
Na voliščih dne 18. novembra 2018, na predčasnem gla-

sovanju (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018) in po pošti je glasovnice 
oddalo 2058 volivcev.

Neveljavnih je bilo 30 glasovnic.
Veljavnih je bilo 2028 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število 

glasov:

Zap. št.  Ime liste Št. glasov  % glasov

1 Neodvisna lista za Žirovnico 865 42.65

2 SDS – Slovenska  
demokratska stranka 263 12.97

3 Lista za vasi pod Stolom 491 24.21

4 Socialni demokrati 247 12.18

5 Nova Slovenija – krščanski 
demokrati 162 7.99

III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so mandati 

članov občinskega sveta pripadli naslednjim listam kandidatov:
1. Neodvisna lista za Žirovnico – 7 mandatov
2. SDS – Slovenska demokratska stranka – 2 mandata
3. Lista za vasi pod Stolom – 3 mandati
4. Socialni demokrati – 1 mandat
5. Nova Slovenija – krščanski demokrati – 1 mandat

IV.
Glede na sestavo list kandidatov ob vložitvi kandidatur so 

mandat člana občinskega sveta pridobili naslednji kandidati za 
člane občinskega sveta:

1. Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, Breg 58 A, Žirovnica
2. Vanja Resman Noč, roj. 26. 2. 1981, Žirovnica 72, 

Žirovnica
3. Sebastijan Zupan, roj. 4. 1. 1977, Zabreznica 17, Ži-

rovnica
4. mag. Barbara Oman Bulovec, roj. 9. 3. 1982, 

Doslovče 28, Žirovnica
5. Izidor Jekovec, roj. 7. 4. 1960, Zabreznica 35, Žirovnica
6. Meta Zupan, roj. 22. 9. 1976, Vrba 10 A, Žirovnica
7. Zdravko Malnar, roj. 4. 1. 1953, Breg 75 B, Žirovnica
8. Mojca Vene mag., roj. 18. 6. 1967, Vrba 18 A, Žirovnica
9. mag. Franc Zupan, roj. 28. 10. 1959, Žirovnica 115 A, 

Žirovnica
10. mag. Mojca Papler, roj. 2. 2. 1974, Breznica 25 A, 

Žirovnica
11. Tatjana Mulej, roj. 5. 6. 1954, Rodine 3, Žirovnica
12. dr. Božidar Brudar, roj. 3. 3. 1939, Breg 146, Žirov-

nica
13. Anton Koselj, roj. 14. 12. 1958, Žirovnica 58, Žirov-

nica
14. mag. Jurij Dolžan, 14. 8. 1976, Breg 109, Žirovnica.

Št. 041-0001/2018
Breznica, dne 20. novembra 2018

Člani komisije:
Simona Ferjan l.r., predsednica

Judita Dolžan l.r., namestnica predsednice
Majda Zupan l.r.
Irena Vauhnik l.r.
Natalija Drobič l.r.
Anjuška Urbas l.r.
Jana Gašperin l.r.
Maruša Pirih l.r.
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KRANJ

3628. Naknadne volitve v Svete krajevnih skupnosti 
Čirče, Goriče, Tenetiše, Trstenik, Hrastje, 
Žabnica in Golnik

Na podlagi 41. in 92. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komi-
sija na 5. redni seji dne 22. 11. 2018 Občinska volilna komisija 
Mestne občine Kranj razpisuje

N A K N A D N E   V O L I T V E
v Svete krajevnih skupnosti Čirče, Goriče, 

Tenetiše, Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik

I.
Naknadne volitve v Svet Krajevnih skupnosti Čirče, Go-

riče, Tenetiše, Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik bodo v 
nedeljo, 13. januarja 2019.

II.
Za dan razpisa ponovnih volitev v Svet Krajevnih skupno-

sti Čirče, Goriče, Tenetiše, Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik 
se šteje 27. november 2018.

III.
V Svete krajevnih skupnosti Čirče, Goriče in Tenetiše, ki 

štejejo po 7 članov, se na naknadnih volitvah v Svet KS voli 
vseh 7 članov.

V Svet krajevne skupnosti Trstenik in Žabnica, ki štejeta 
po 7 članov, se na naknadnih volitvah volita 2 člana.

V Svet krajevne skupnosti Hrastje, ki šteje 7 članov, se na 
naknadnih volitvah voli 1 član.

V Svet krajevne skupnosti Golnik, ki šteje 7 članov, se na 
naknadnih volitvah voli 6 članov.

S tem sklepom se odpravi Sklep o razpisu naknadnih 
volitev v svete krajevnih skupnosti Čirče, Goriče, Tenetiše, 
Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik št. 041-2/2018-358 z dne 
18. 11. 2018.

Št. 041-2/2018-378-(41/22)
Kranj, dne 22. novembra 2018

Predsednik Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Aljoša Ravnikar l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3629. Dopolnitev Cenika cestnine za uporabo 
cestninskih cest

Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list 
RS, št. 24/15 in 41/17) ter točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe 
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika 
o delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d. d., 17. oktobra 2018 sprejela

D O P O L N I T E V   C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest

I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni 

list RS, št. 14/18) se v petem odstavku I. točke v preglednici 
za vrstico »A4 Lancova vas – Podlehnik« dodata novi vrstici, 
ki se glasita:

»

A4 PODLEHNIK – STANOŠINA 0,935791 0,748633 0,655054 0,561475 1,946450 1,557161 1,362514 1,167872

A4 STANOŠINA – RH MEJA 0,842295 0,673836 0,589606 0,505377 1,751976 1,401582 1,226382 1,051187
«.

II.
Ta cenik začne veljati 1. decembra 2018.

Št. 007-315/2018/8-02111214
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2018-2430-0087

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik uprave 

DARS, d. d.

mag. Gašper Marc l.r.
član uprave 
DARS, d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Dopolnitvi Ce-
nika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje 
Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-28/2018/3 z 
dne 22. 11. 2018.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 23. 11. 2018 / Stran 11451 

POPRAVKI

3630. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
s področja šolstva, znanosti in športa v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Pravilnika o spremembi Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja šolstva, 

znanosti in športa v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov

V Pravilniku o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 
mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plač-
ne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, 
št. 58/18) se v 4. alineji prvega odstavka 1. člena, v preglednici 
za proračunskega uporabnika Šolski center Velenje, Šola za 
strojništvo, geotehniko in okolje, številka plačnega razreda 
»49« popravi na »48«.

Št. 0070-45/2018
Ljubljana, dne 18. oktobra 2018
EVA 2018-3330-0041

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister 

za izobraževanje, znanost in šport
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