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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3064.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-31/2019-3
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije
Ob stoletnici obstoja za prispevek k duhovnemu in kulturnemu razvoju slovenskega naroda, uveljavitvi slovenskega
jezika ter za vrhunske dosežke na področju znanosti in izobraževanja, prejme
UNIVERZA V LJUBLJANI
RED ZA IZREDNE ZASLUGE.
Št. 094-01-34/2019-1
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

3065.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije
Ob 50-obletnici delovanja za strokovno in organizacijsko
pomoč slovenskim obrtnikom in podjetnikom prejme

Leto XXIX

MINISTRSTVA
3066.

Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe
o določitvi seznama medicinskih pripomočkov,
pri katerih je potrebna timska obravnava
zavarovane osebe, individualna izdelava
in individualna aplikacija

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G,
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) minister
za zdravje izdaja

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi
seznama medicinskih pripomočkov,
pri katerih je potrebna timska obravnava
zavarovane osebe, individualna izdelava
in individualna aplikacija
1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je
potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna
izdelava in individualna aplikacija (Uradni list RS, št. 19/15).
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-91/2019/8
Ljubljana, dne 18. novembra 2019
EVA 2018-2711-0074
Aleš Šabeder
minister
za zdravje
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Odredba o določitvi povprečne cene toplote,
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za leto 2020

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) v zvezi z 8. členom:
– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov,
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 104/08)
minister za okolje in prostor izdaja

ODREDBO
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,
za leto 2020
1. člen
Povprečna letna cena toplote oziroma povprečna prodajna vrednost toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za 1 MJ toplote za leto 2020 znaša 0,026 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-514/2019
Ljubljana, dne 12. novembra 2019
EVA 2019-2550-0074
Simon Zajc
minister
za okolje in prostor

3068.

Odredba o določitvi povprečne prodajne
vrednosti 1 kWh električne energije
kot osnove plačila za koncesijo za rabo
vode za proizvodnjo električne energije
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči
za leto 2020

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) v zvezi z:
drugim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katere so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za
proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list RS,
št. 67/03, 41/04 – ZVO-1 in 52/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni
list RS, št. 49/03, 8/04, 41/04 – ZVO-1, 52/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
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katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
(Uradni list RS, št. 23/04, 41/04 – ZVO-1, 120/05, 95/06, 52/07,
122/07 in 98/08);
drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98,
86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 122/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače,
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave
za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95,
26/95 – popr., 86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 63/05,
106/06, 34/08 in 17/09),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96, 49/03
in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hruševka, Temenica, Savinja – na strugi, Suha, Pretovka ob Mostnici
in Sopota za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 17/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Idrijca – na mlinščici, Sava
Bohinjka – na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica),
Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 63/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben,
Savinja – na strugi, Savinja – Kolenčeva struga, Dravinja in
Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 31/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo
električne energije (Uradni list RS, št. 23/97, 57/98, 49/03 in
41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček-območje mlina,
Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici, Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 57/98, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja,
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 5/00, 49/03, 16/04, 41/04 – ZVO-1, 16/05 in 17/09),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška
grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 34/01, 49/03 in 52/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo
električne energije (Uradni list RS, št. 53/01, 93/01, 49/03 in
41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 28/02, 49/03 in 41/04 – ZVO-1);
tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo
vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa
vodotoka Lobnica (Uradni list RS, št. 89/08);
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drugim odstavkom 11. člena:
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška Bistrica – Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit,
Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list RS, št. 29/04 in
41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja – Letuška struga, reka Reka – Žagarjeva mlinščica (Uradni list RS,
št. 61/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica
(Uradni list RS, št. 63/05),
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja –
Grušoveljska struga (Uradni list RS, št. 9/06) ter
tretjim odstavkom 11. člena:
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo
električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07 in
122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna,
Krka in Vipava (Uradni list RS, št. 122/07)
minister za okolje in prostor izdaja

ODREDBO
o določitvi povprečne prodajne vrednosti
1 kWh električne energije kot osnove plačila
za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah
do 10 MW nazivne moči za leto 2020
1. člen
Povprečna prodajna vrednost 1 kWh električne energije
kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči
za leto 2020 znaša 0,055 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-515/2019
Ljubljana, dne 12. novembra 2019
EVA 2019-2550-0075
Simon Zajc
minister
za okolje in prostor

USTAVNO SODIŠČE
3069.

Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb

Številka: Up-709/15-29
Up-710/15-34
Datum: 9. 10. 2019

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pritožbah Milka Škoberneta, Laško, ki ga zastopa Maksimiljana
Kincl Mlakar, odvetnica v Šmarju pri Jelšah, na seji 9. oktobra
2019
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o d l o č i l o:
Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips
4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v
Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013
se zavrneta.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani
obsojen za storitev nadaljevanega kaznivega dejanja jemanja
podkupnine po prvem odstavku 261. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo
in 54/15 – v nadaljevanju KZ-1). Sodišče mu je izreklo kazen
zapora, stransko denarno kazen in odvzelo protipravno premoženjsko korist. Višje sodišče je delno ugodilo pritožbi pritožnika
in njegovih pooblaščencev ter po uradni dolžnosti spremenilo
izpodbijano sodbo glede krivde in kazenske sankcije tako, da
je izrečeno kazen zapora znižalo. Vrhovno sodišče je zahtevo
pritožnikovih zagovornikov za varstvo zakonitosti zavrnilo. Potrdilo je oceno in stališča nižjih sodišč.
2. Pritožnikove očitke o nepristranskosti sodnice, ki naj bi
med postopkom odločala o posameznih predlogih pritožnika
in pred koncem dokaznega postopka tudi sprejela priznanji
soobtoženih, je Vrhovno sodišče zavrnilo. Glede zadnje procesne situacije je menilo, da tak položaj sam po sebi, kljub
povezanosti kaznivih dejanj, ne utemeljuje izločitve sodnika
po 6. točki prvega odstavka 39. člena Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19 – v nadaljevanju ZKP),
pritožnik pa drugih okoliščin, ki bi v tej zvezi vzbujale dvom o
sodničini nepristranskosti, naj ne bi navedel. Vrhovno sodišče
je pojasnilo, da sodnik o dokazanosti kaznivega dejanja, krivdi
in kazenski sankciji odloča za vsakega obtoženca posebej in
pri tem tehta morebiti dano priznanje tudi v luči drugih izvedenih
dokazov. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališču Višjega sodišča, po katerem bi že zakonodajalec za ta položaj predvidel
izločitveni razlog, če bi ga štel za primerljivega s položajem,
ko predsednik senata zavrne priznanje obdolženca oziroma
sporazum o priznanju krivde.
3. V zvezi z dokazi, ki naj bi jih policija pridobila v poslovalnici Banke Celje v Laškem, še preden naj bi bila za
to izdana ustrezna odredba po 156. členu ZKP, je Vrhovno
sodišče presodilo, da je policija med drugim z ogledom, fotografiranjem bankovcev in drugimi ukrepi le potrdila podatke, ki
jih je pridobila na podlagi prikritega ukrepa, ter ni pridobivala
novih obsojenčevih bančnih podatkov. Na tej podlagi naj bi preiskovalni sodnik na obrazloženi predlog državne tožilke potem
3. 2. 2011 odredil Banki Celje, naj sporoči podatke o bančni
transakciji – pologu gotovine, ki jo je pritožnik opravil 25. 1.
2011 – ter sodišču izroči vse listine v zvezi z opravljeno transakcijo in bankovce s serijskimi številkami, za katere naj bi bilo
s tajnim opazovanjem in prestrezanjem pogovorov ugotovljeno,
da jih je pritožnik prejel v obliki navidezne podkupnine. Vrhovno
sodišče se je strinjalo tudi s stališčem Višjega sodišča, da ZKP
ne zahteva obrazložitve odredbe, izdane po 156. členu, ter dodalo, da je bila odredba v konkretnem primeru na obrazloženi
predlog državne tožilke izdana že v fazi preiskave, torej ko je
že obstajal utemeljen sum, da je obsojeni storil kaznivo dejanje
po prvem odstavku 261. člena KZ-1. Vrhovno sodišče je tudi
soglašalo z zavrnitvijo dokaznih predlogov za zaslišanje bančnih uslužbenk in v ukrep vpletenih policistov ter ugotovilo, da
zagovornika nista pojasnila, zakaj bi bila izvedba predlaganih
dokazov sploh primerna za ugotavljanje zakonitosti pridobitve
zaupnih bančnih podatkov obsojenega.
4. Po oceni Vrhovnega sodišča so bili prometni podatki na
podlagi odredbe preiskovalnega sodnika, izdane po 149.b členu Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 –
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uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – v nadaljevanju ZKP/13),
zakonito pridobljeni, kljub temu, da je Sodišče Evropske unije
(v nadaljevanju SEU) s sodbo v zadevah Digital Rights Ireland
Ltd proti Minister for Communications, Marine and Natural
Resources in drugim ter Kärntner Landesregierung in drugi,
C-293/12 in C-594/12, z dne 8. 4. 2014 (v nadaljevanju sodba
Digital Rights Ireland) razglasilo Direktivo 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi
podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem
javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih
komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES
(UL L 105, 13. 4. 2006, str. 54–63 – v nadaljevanju Direktiva
2006/24/ES) za neveljavno ab initio, in kljub temu, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-65/13 z dne 3. 7. 2014 (Uradni list
RS, št. 54/14, in OdlUS XX, 27) razveljavilo 162. do 169. člen
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12
in 110/13 – v nadaljevanju ZEKom-1/13) ter odredilo uničenje
vseh podatkov, ki so se na podlagi teh določb hranili pri operaterjih. Ustavno sodišče naj namreč ne bi razveljavilo niti 149.b
člena ZKP/13, na podlagi katerega so bili pridobljeni prometni
podatki, niti prvega odstavka 154. člena ZKP/13, na podlagi
katerega jih je sodišče hranilo. Ustavno sodišče naj bi določbe ZEKom-1/13 razveljavilo zaradi tega, ker so omogočale
preventivno in neselektivno hrambo prometnih podatkov vseh
državljanov, ne da bi bila hramba omejena časovno, na določeno geografsko območje ali na krog oseb glede na namen, ki
ga ukrep zasleduje. Hramba in obdelovanje podatkov, odrejena
na podlagi 149.b člena ZKP/13, pa naj ne bi pomenila neosredotočenega in izključno preventivnega pridobivanja in hrambe
podatkov, saj naj bi organi kazenskega postopka pred odreditvijo ukrepa razpolagali z dejstvi in okoliščinami storjenega
kaznivega dejanja, ukrep pa naj bi bil odrejen in izvršen le glede
na določeno komunikacijsko sredstvo, v določenem časovnem
obdobju. Poleg tega naj bi bili že pred tem zoper pritožnika odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi (v nadaljevanju PPU), vključno
z ukrepom nadzora elektronskih komunikacij s prisluškovanjem
in snemanjem ter kontrolo in zavarovanjem dokazov v vseh
oblikah komuniciranja na mobilni in stacionarni telefonski številki Okrožnega sodišča v Celju, ki ju je kot službeni uporabljal
pritožnik. Kasneje odrejeni ukrep po 149.b členu ZKP/13 naj bi
tako manj posegal v komunikacijsko zasebnost pritožnika, šlo
pa naj bi za eno od hudih kaznivih dejanj, ki spadajo v katalog
kaznivih dejanj iz 150. člena ZKP, za katera je mogoče odrediti
dosti hujše posege v komunikacijsko zasebnost.
5. Kot neutemeljene je Vrhovno sodišče ocenilo tudi navedbe zagovornikov pritožnika v zvezi z nezakonitostjo dokazov, pridobljenih na podlagi PPU po odredbah Vrhovnega
državnega tožilstva Tpp-S-I-30/10 z dne 18. 12. 2010 in 27. 12.
2010. Vrhovno sodišče je pritrdilo sodiščema prve in druge
stopnje, da je navedba v izreku odredbe z dne 18. 12. 2010, ki
se nanaša na izvedbo ukrepa tajnega delovanja z vključitvijo
tajnega delavca »Mirsada«, očitna pisna pomota (v odredbi
naj bi bilo po eni strani navedeno, da se bo ukrep izvajal en
mesec, v nadaljevanju pa, da bo izvedba ukrepa trajala od
18. 12. 2010 do 18. 2. 2011, torej dva meseca), ter pojasnilo,
da je vključenost tajnega delavca s prirejenimi osebnimi dokumenti namenjena zaščiti tajnih delavcev. Vrhovno sodišče tudi
ni imelo pomislekov v zvezi z zavrnitvijo dokaznega predloga
za zaslišanje tajnega policijskega delavca »Mirsada«, saj glede na obrazložitev prvih dveh sodišč do njegovega srečanja z
Esadom Ramićem sploh ni prišlo. Glede odredbe z dne 27. 12.
2010, katere obrazložitev naj bi bila identična kot obrazložitev
sodne odredbe z istega dne, je Vrhovno sodišče prav tako pritrdilo stališču pritožbenega sodišča, da to ne vpliva na zakonitost
odredbe in ne pomeni, da državna tožilka ni opravila presoje
pogojev za izdajo odredbe. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da
je državna tožilka presojala utemeljenost suma glede istega
kaznivega dejanja kot preiskovalni sodnik, tako da naj bi bilo
povsem razumljivo, da je pri tem uporabila enake argumente.
Povsem neproblematično naj bi bilo tudi dejstvo, da je bil zoper
obsojenega Škoberneta odrejen ukrep tajnega delovanja z
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vključitvijo Esada Ćehajića, ne da bi bil prej poskušan z osebo,
ki je policist ali policijski delavec tuje države. Ker je presoja zakonitosti odredbe pridržana sodišču, pa je sodišče prve stopnje
pravilno zavrnilo tudi predlog obrambe za zaslišanje državnih
tožilk Mateje Gončin in Blanke Žgajnar.1
6. Vrhovno sodišče je pritrdilo odločitvi prvih dveh sodišč
o zavrnitvi dokaznega predloga obrambe, da se kot priči zaslišita Esad Ramić in Marjan Salobir. Poleg strinjanja z oceno
nižjih sodišč je Vrhovno sodišče tudi sámo ocenilo, da navedbe
obrambe niso utemeljene, kolikor se nanašajo na kršitev pravice obdolženega Esada Ramića do zagovora. Ramić naj bi
bil namreč o pravici do zagovora poučen, pa naj se ne bi želel
zagovarjati. Podlago za branje zagovora Marjana Salobirja iz
preiskave naj bi predstavljala določba 339. člena ZKP,2 zato
naj bi tudi v zvezi s tem sodišče prve stopnje ravnalo pravilno.
Postopek zoper soobtožena Esada Ramića in Marjana Salobirja naj bi bil potem, ko sta priznala krivdo za očitano kaznivo
dejanje, na podlagi 33. člena ZKP3 pravilno izločen, pri čemer
je Vrhovno sodišče ugotovilo tudi, da je obsojeni svoj zagovor,
v katerem je odpiral nova dejanska vprašanja, podal šele
zatem. Po presoji Vrhovnega sodišča bi sicer sodišče prve
stopnje morda res lahko počakalo na pravnomočnost sodbe
v teh izločenih zadevah, kot so navajali vložniki, vendar pa
je po njegovi oceni treba upoštevati, da čas prenehanja te
(začasne) procesne ovire v konkretnih okoliščinah nikakor ni
bil gotov, saj so za vložitev pritožbe Esada Ramića in Marjana
Salobirja zoper izrečeno obsodilno sodbo še tekli procesni roki.
Po oceni Vrhovnega sodišča prvostopenjskemu sodišču tako ni
moč očitati, da v zvezi z zagotovitvijo obdolženčeve pravice do
zasliševanja obremenilnih prič ni ravnalo z ustrezno skrbnostjo,
sploh glede na to, da je bila obramba z vsebino Salobirjevega
zagovora seznanjena že najkasneje s sklepom o uvedbi preiskave z dne 3. 2. 2011, pa nikoli naj ne bi postavila zahteve po
neposrednem zastavljanju vprašanj. Ob dejstvu, da obtožencu
ta pravica kljub vsemu ni bila zagotovljena, pa sodišče sodbe
ni smelo opreti izključno ali v odločilni meri na zagovor Marjana
Salobirja, prebran v preiskavi,4 česar pa po ponovni presoji
dokaznega postopka, izvedenega pred sodiščem prve stopnje,
po prepričanju Vrhovnega sodišča tudi ni storilo. Navedbe
obsojenčevih zagovornikov so se po oceni Vrhovnega sodišča
tako izkazale za neutemeljene.5
7. S presojo, ki jo je glede oprave glavne obravnave v
nenavzočnosti obdolženca6 sprejelo Višje sodišče, je soglašalo
tudi Vrhovno sodišče. Po vpogledu v predmetni kazenski spis
je ugotovilo, da je obsojeni sodišču poslal prošnjo za preložitev
naroka, razpisanega za dne 17. 10. 2013, ker naj bi bil takrat
na jadranju na Hrvaškem. Potrdila, da je s svojega bančnega
računa vplačal rezervacijo že pred razpisom naroka, ni predložil, čeprav je to sodišču obljubil na naroku dne 11. 10. 2013. Na
Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 20–22.
odstavek navedenega člena določa: »Zapisniki o ogledu zunaj glavne obravnave, o hišni ali osebni preiskavi, prepoznavi
oseb, predmetov ali kraja storitve in o zasegu stvari ter listine,
knjige, spisi in druga pisanja, ki se uporabijo kot dokaz, se preberejo na glavni obravnavi, da se ugotovi njihova vsebina, po presoji
senata pa se sme njihova vsebina na kratko povedati, sme pa se
tudi reproducirati zvočni ali slikovni posnetek opravljanja tega preiskovalnega dejanja. Pisanja, ki pomenijo dokaz, se po možnosti
predložijo v izvirniku.«
3 Prvi odstavek 33. člena ZKP se glasi: »Sodišče, ki je pristojno po prejšnjem členu, lahko do konca glavne obravnave iz tehtnih
razlogov ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek o posameznih
kaznivih dejanjih ali zoper posamezne obdolžence izloči in dokonča
posebej, ali pa odstopi drugemu pristojnemu sodišču.«
4 Pri tem se Vrhovno sodišče sklicuje tudi na odločbi Ustavnega sodišča št. Up-849/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS,
št. 102/07, in OdlUS XVI, 110) in Up-207/99 z dne 4. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 266).
5 Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 26–32.
6 Šlo je za narok dne 17. 10. 2013, glej sodbo Okrožnega
sodišča, str. 5.
1

2 Prvi

Uradni list Republike Slovenije
narok, na katerem se je izvedel tudi dokaz s predvajanjem avdioposnetka tajnega delovanja Ćehajića v hotelu Hum v Laškem,
obsojeni nato ni pristopil, njegov zagovornik pa je navajal nov
razlog, ki naj bi upravičeval njegovo odsotnost, in sicer okvaro
jadrnice. Sodišče navedbam zagovornika ni sledilo in je narok
skladno s tretjim odstavkom 307. člena ZKP7 opravilo v obsojenčevi nenavzočnosti. Obsojeni je bil o posledicah izostanka
poučen, na obravnavi je bil prisoten njegov zagovornik, potrdil
o upravičeni odsotnosti pa obsojeni niti naknadno ni predložil.
Ob upoštevanju vsega navedenega ter dejstva, da obramba
pred sodiščem prve stopnje nikoli ni zahtevala ponovne izvedbe dokaza s poslušanjem avdioposnetka, je Vrhovno sodišče
zaključilo, da obsojenemu ni bila kršena njegova pravica do
sojenja v navzočnosti.8
8. Vrhovno sodišče je potrdilo tudi presojo sodišč prve in
druge stopnje, da je opisana ravnanja ustavnega pritožnika mogoče subsumirati pod pojem »drugačna zloraba položaja«, pri
čemer je poudarilo, da je za razlago tega pojma treba uporabiti
analogijo intra legem, ki v kazenskem pravu ni prepovedana.
Pritožnik naj bi ravnal v nasprotju z določbami Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZSS), njegovo ravnanje pa je mogoče enačiti s prvima
dvema izvršitvenima oblikama po prvem odstavku 261. člena
KZ-1, saj naj bi šlo za uradna dejanja, ki jih je lahko izvršil le
kot sodnik.9
9. V skladu s presojo Vrhovnega sodišča tudi navedbam
zagovornikov glede posegov v opis kaznivega dejanja v obdolženčevo škodo ne gre pritrditi. Vrhovno sodišče je pojasnilo,
da je vprašanje objektivne identitete med obtožbo in sodbo
predpisano v prvem odstavku 354. člena ZKP,10 skladno z
ustaljeno sodno prakso pa sodišče na obtožbo ni absolutno
vezano. Po splošnem pravilu sodišče opisa kaznivega dejanja
ne sme spremeniti v obdolženčevo škodo ali ga obsoditi za
povsem drugo kaznivo dejanje, kot ga je obtožen, dovoljene
pa so spremembe v opisu kaznivega dejanja, ki niso pravno
relevantne za obstoj kaznivega dejanja in krivdo, torej spremembe redakcijske, stilistične ali jezikovne narave oziroma
spremembe, ki naredijo opis jasnejši oziroma natančnejši. Po
mnenju Vrhovnega sodišča sme sodišče do določene mere
opis spremeniti tudi v bistvenih delih, toda le v primeru, da
je to obdolžencu v korist. Sodišči prve in druge stopnje po
presoji Vrhovnega sodišča s spremembami nista prekoračili
obtožbe, nekatere spremembe (npr. spremembe glede pomot
v datumih in glede spremembe v zvezi s predodelitvijo spisa
iz »da bo uredil« v »da bo poskušal urediti«) naj bi bile pravno
neupoštevne oziroma obsojencu naj ne bi bile niti v škodo niti
v korist, pri dveh spremembah pritožbenega sodišča pa naj bi
šlo celo za poseg, ki je obsojenemu v korist (pritožbeno sodišče
je črtalo besedni zvezi »ki jo je v neskladju z ZKP izdal Milko
Škoberne in ne sodnica razpravljajočega senata« in »senat pa
mu ne bi ugodil in pripor ne bi bil odpravljen«).11
10. Vrhovno sodišče je v celoti soglašalo tudi s stališčem
pritožbenega sodišča, da so obsojenec, Esad Ramić in Marjan
Salobir delovali skupaj, na ta način so terjali podkupnino in jo
tudi sprejeli. Kljub temu, da ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bila
že na začetku terjana prav nagrada v višini 9.000,00 EUR, je
dejstvo, da je ta znesek Ćehajić nedvomno izročil posredniku
7 Navedena določba se glasi: »Če obtoženec ne pride na
glavno obravnavo, kljub temu da je bil v redu povabljen, sme senat
odločiti, da se glavna obravnava opravi tudi v njegovi nenavzočnosti, če njegova navzočnost ni nujna, če je navzoč njegov zagovornik
in če je bil pred tem že zaslišan. Če obtoženec nima zagovornika,
senat ravna po prvem odstavku tega člena, sme pa tudi odločiti, da
se obtožencu postavi zagovornik po uradni dolžnosti.«
8 Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 12–13.
9 Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 6–8.
10 Prvi odstavek 354. člena ZKP določa: »Sodba se sme
nanašati samo na osebo, ki je obtožena, in samo na dejanje, ki je
predmet obtožbe, obsežene v vloženi oziroma na glavni obravnavi
spremenjeni ali razširjeni obtožnici.«
11 Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 24–25.
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Ramiću, ta pa mu je potrdil, da je denar izročil sodniku. Iz obrazložitve sodišča prve stopnje naj bi jasno izhajalo tudi, da je bila
najprej terjana podkupnina v višini 50.000,00 EUR, nato pa sta
Ramić in Salobir zahtevani znesek znižala na 40.000,00 EUR.
Podkupnina je bila terjana vnaprej, višina določena po fazah,
vse pa je bilo mednje razdeljeno v takšnem razmerju, da je
Škoberne skupaj prejel 12.000,00 EUR.12
11. Glede vprašanja kraja storitve kaznivega dejanja pa je
Vrhovno sodišče sprejelo stališče, da uporaba določbe 14. člena KZ-1,13 na katero se je v zahtevah za varstvo zakonitosti
sklicevala obramba, glede na to, da se je kazenski postopek
zoper obsojenca začel in vodil v Republiki Sloveniji, ne pride
v poštev. Nadalje je pojasnilo, da je bila nagrada dana za
ravnanje obsojenca v Sloveniji, sodnik Okrožnega sodišča v
Celju pa lahko stori kaznivo dejanje z zlorabo svojega uradnega položaja le na območju Republike Slovenije. Glede na
opis obsojencu očitanega kaznivega dejanja se je to kaznivo
dejanje izvrševalo tudi na območju Slovenije (uporaba ubikvitetne teorije po 19. členu KZ-1),14 zato je sodišče v izpodbijani
pravnomočni sodbi, ob uporabi teritorialnega načela (10. člen
KZ-1),15 pravilno uporabilo določbe KZ-1. Vrhovno sodišče je
soglašalo tudi s presojo pritožbenega sodišča, da pri nadaljevanem kaznivem dejanju, ki se očita obsojencu, zadošča že, da je
na območju naše države izvršeno eno od dejanj. Zaključilo je,
da so bili že v fazi odreditve PPU podani utemeljeni razlogi za
sum, da pri izvrševanju kaznivega dejanja po prvem odstavku
261. člena KZ-1 sodeluje sodnik Okrožnega sodišča v Celju,
zato iz tega razloga tudi ni dvoma o zakonitosti PPU in z njimi
pridobljenih dokazov.16
12. Enako kot nižji sodišči je tudi Vrhovno sodišče presodilo, da je v obravnavani zadevi bistvenega pomena to, da je
bilo dovoljenje Državnega zbora kot ga zahteva drugi odstavek
134. člena Ustave,17 dano in da vprašanje, ali je izdajo dovoljenja predlagal (ne)upravičeni predlagatelj, pravnega učinkovanja dovoljenja ne more postaviti pod vprašaj. Vrhovno sodišče
je med drugim opozorilo, da je predhodno že zavzelo stališče
o tem, da je vložitev zahteve za pridobitev dovoljenja Državnega zbora za začetek kazenskega postopka zoper sodnika v
pristojnosti tožilstva, v pristojnosti sodišča pa zgolj izjemoma,
ko tožilec ne vodi kazenskega pregona. Vrhovno sodišče je
odločitvam nižjih dveh sodišč pritrdilo tudi glede vprašanja pravočasnosti danega dovoljenja Državnega zbora ter poudarilo,
Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 25–26.
Prvi odstavek 14. člena KZ-1 se glasi: »Če se je v primerih
iz 10. člena in prve alineje 11. člena tega zakonika kazenski postopek začel ali se je končal v tujini, se storilec preganja v Republiki
Sloveniji z dovoljenjem ministrice oziroma ministra (v nadaljnjem
besedilu: minister) za pravosodje z opozorilom, pod kakšnimi pogoji
se s pregonom ne krši prepoved ponovnega sojenja v isti zadevi.«
Tretji odstavek navedenega člena, na katerega se je sklicevala
obramba, pa: »V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja samo, če je
dejanje kaznivo tudi po zakonu države, v kateri je bilo storjeno.«
Ter peti odstavek: »V vseh drugih primerih razen primerov iz druge
alineje 11. člena, tretjega odstavka 13. člena in četrtega odstavka
tega člena tega zakonika, ko je dejanje storjeno v tujini, pa v državi,
v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, se storilec sme preganjati z
dovoljenjem ministra za pravosodje, če je dejanje takrat, ko je bilo
storjeno, veljalo za kaznivo dejanje po splošnih pravnih načelih, ki
jih priznava mednarodna skupnost.«
14 Prvi odstavek 19. člena KZ-1 določa: »Kaznivo dejanje je
storjeno na kraju, na katerem je storilec delal ali bi moral delati,
kakor tudi na kraju, na katerem je nastala prepovedana posledica.«
15 Prvi odstavek 10. člena KZ-1 se glasi: »Kazenski zakon
Republike Slovenije velja za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na
ozemlju Republike Slovenije.«
16 Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 9–10.
17 Drugi odstavek 134. člena Ustave, ki se nanaša na sodniško imuniteto, se glasi: »Sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme
biti brez dovoljenja državnega zbora zoper njega začet kazenski
postopek, če je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije.«
12
13
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da se glede na koncept ZKP in tudi glede na različne izraze, ki
jih v ta namen uporablja Ustava (»osumljenec«, »obdolženec«,
»obsojenec«), za kazenski postopek šteje zgolj sodni postopek, ki je ločen od neformalnega policijskega predkazenskega
postopka. Kot pravilen je Vrhovno sodišče štelo zaključek, da
se je kazenski postopek zoper pritožnika začel z izdajo sklepa
o uvedbi preiskave z dne 3. 2. 2011, in sicer na podlagi predhodnega sklepa Državnega zbora z dne 1. 2. 2011, s katerim
je ta dovolil odreditev pripora in začetek kazenskega postopka
zoper obsojenca. Zato je kot neutemeljene štelo tudi navedbe
v zahtevah za varstvo zakonitosti, da bi moralo biti dovoljenje
Državnega zbora podano že za izvedbo PPU.18
13. Pritožnik je zoper izpodbijane sodbe vložil dve ustavni
pritožbi. V njih obširno zatrjuje kršitev pravic iz 14. in 22. člena,
prvega odstavka 23. člena, 25. in 27. člena, prvega odstavka
28. člena ter 29., 35., 36., 37. in 38. člena Ustave.
14. S tem, ko sodišče ni ugodilo predlogu za izločitev sodeče sodnice, naj bi bila kršena pritožnikova pravica iz prvega
odstavka 23. člena Ustave. Sodnica naj bi sprejela priznanje
krivde soobtožencev v ločenem postopku pred izrekom obsodilne sodbe zoper pritožnika. Že zato naj bi imela vnaprej sprejeto stališče o predmetu odločanja; priznanja naj namreč ne bi
sprejela, če ne bi imela stališča, da je bila podkupnina prejeta.
15. Pritožnik zatrjuje, da je policija od poslovalnice Banke
Celje v Laškem pridobila podatke o depozitu in drugih poslih
pritožnika brez sodne odredbe oziroma da ta ni bila obrazložena. Trdi, da bi morala biti sodna odredba za pridobitev podatkov
od banke po prvem odstavku 156. člena ZKP obrazložena
glede zakonskih pogojev, dokaznega standarda, potrebnosti
in sorazmernosti posega ter verjetnosti uspeha ukrepa. Ker v
njegovem primeru odredba tem zahtevam naj ne bi zadostila,
naj bi bili dokazi, pridobljeni na njeni podlagi, nedovoljeni. Ker
naj bi se izpodbijana sodba opirala nanje, naj bi bile pritožniku
kršene pravice iz 25., 29., 35., 36., 37. in 38. člena Ustave.
16. Pritožnik meni, da so razveljavljene določbe
ZEKom-1/13 in ustrezne določbe Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 110/09 – v nadaljevanju ZEKom/09) identične.
Sodišče naj bi pridobilo prometne podatke, hranjene na podlagi
ZEKom/09, in nanje oprlo sodbo. Zato naj bi pritožniku kršilo
pravice iz 22., 23., 28., 35., 37. in 38. člena Ustave, 8. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016,
str. 391–407 – v nadaljevanju Listina) ter 8. člena Konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Pritožnik
izpodbija stališči Višjega in Vrhovnega sodišča, da so bili prometni podatki v njegovem primeru zbrani zakonito. Meni, da ni
bilo utemeljenega ustavno dopustnega razloga, da bi se hranili
podatki pritožnika in soobdolženih o prometu v elektronskem
komunikacijskem omrežju. Sodišče naj bi te podatke pridobilo
iz zbirke podatkov operaterjev, ki naj jih ne bi smeli hraniti, zato
naj bi podatke, ki so bili protiustavno neselektivno hranjeni,
neupravičeno obdelalo.
17. Kršitve pravic iz 22. člena, prvega odstavka 23. člena,
prvega odstavka 28. člena ter 29., 35., 36., 37. in 38. člena
Ustave naj bi sodišča storila s tem: (1) da so zoper pritožnika
uporabila dokaze, pridobljene na podlagi nezakonito izvedenih
PPU, (2) da so dovolila odreditev teh ukrepov in pregon zoper
pritožnika brez dovoljenja Državnega zbora oziroma naj bi ga
pridobila prepozno, (3) da so sodbo oprla na izsledke zvočnega
snemanja na Okrožnem sodišču v Celju, ki naj bi bilo po trditvah pritožnika izvedeno še pred sodno odredbo, in na izsledke
PPU, glede katerih naj državna tožilka ne bi opravila presoje
nujnosti, in (4) da niso zaslišala tajnega policijskega sodelavca.
Po mnenju pritožnika tudi pogoji za odreditev teh ukrepov niso
bili podani, zato naj sodišča ne bi smela opreti izpodbijanih
sodb na dokaze, pridobljene na njihovi podlagi. Sodišča naj bi
kršila njegove pravice iz 22. člena, prvega odstavka 23. člena
in prvega odstavka 28. člena Ustave, ker naj bi ga za kaznivo
18

Glej sodbo Vrhovnega sodišča, str. 13–15.
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dejanje jemanja podkupnine po prvem odstavku 216. člena
KZ-1 obsodila na podlagi nedovoljene analogije zakonskega
znaka »kako drugače zlorabi svoj položaj«, ker naj ta ne bi
ustrezal zahtevi lex certa in ker naj za sojenje ne bi bila pristojna slovenska sodišča, temveč sodišča v Republiki Hrvaški.
Navedene pravice in pravico iz tretje alineje 29. člena Ustave
naj bi sodišča kršila tudi: (1) ker naj pritožniku ne bi omogočila,
da zasliši soobtožena kot priči, (2) ker naj ne bi imela dokazov
za sklepanje, da je pritožnik zase in skupaj s soobtoženima
prejel 9.000,00 EUR in nato še 18.000,00 EUR, (3) ker naj bi
del dokaznega postopka izvedla v nenavzočnosti pritožnika
in (4) ker naj bi brez modifikacije obtožnice spremenila opis
kaznivega dejanja.
18. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-709/15, Up710/15 z dne 24. 9. 2018 ustavni pritožbi sprejelo v obravnavo.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo Vrhovno
sodišče.
B. – I.
Pravica do nepristranskega sojenja
19. Pritožniku naj bi bila kršena pravica do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker naj bi
izpodbijano prvostopenjsko sodbo izrekla sodnica, ki je sprejela
priznanje krivde soobtožencev v izločenem postopku in naj bi
imela zato vnaprej izoblikovano stališče o predmetu odločanja.
20. V skladu s prvim odstavkom 23. člena Ustave ima
vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo nepristranskost pomeni, da tisti, ki odloča, ni zainteresiran za izid postopka ter je
odprt za dokaze in predloge strank. Da bi sodnik lahko odločal
nepristransko, torej ne sme imeti vnaprej ustvarjenega mnenja
o predmetu odločanja, odločitev sodišča pa mora biti sprejeta
na podlagi dejstev in razlogov, ki so jih stranke predstavile v sodnem postopku, ne pa na podlagi informacij zunaj postopka.19
21. Pri presoji, ali je bila posamezniku v postopku zagotovljena pravica do nepristranskega sodišča, se je v ustavnosodni presoji ustalilo stališče, da je nepristranskost sodišča treba
ocenjevati po njenih učinkih.20 Sodnik s stranko ali spornim
predmetom ne sme biti povezan tako, da bi to lahko povzročilo
ali pa vsaj ustvarilo upravičen dvom, da v sporu ne more več
odločiti objektivno, nepristransko in z izključnim upoštevanjem
pravnih kriterijev.21 Nepristranskost sodnika je zagotovljena s
tem, da pri njem niso podane okoliščine, ki bi pri razumnem
človeku vzbudile upravičen dvom, da o zahtevi ne bo mogel
odločati nepristransko22 (t.i. subjektivni vidik nepristranskosti).
Iz pravice do nepristranskosti sojenja pa izhaja tudi zahteva,
naj sodišče pri ravnanju v posamezni zadevi ustvarja oziroma
ohrani videz nepristranskosti (t.i. objektivni vidik nepristranskosti). Nepristranskost sodnikov kot nosilcev sodne oblasti
na posameznih sodiščih je tako treba ocenjevati tudi po zunanjem izrazu, tj. po tem, kako lahko (ne)pristranskost sodnikov
razumejo stranke v postopku in kako se ta razume v očeh
javnosti. Zato ni dovolj, da sodišče v postopku ravna in odloča
nepristransko; sodišče mora biti sestavljeno tako, da ne obstajajo okoliščine, ki bi vzbujale dvom o videzu nepristranskosti
19 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-92/96 z dne 21. 3. 2002
(Uradni list RS, št. 32/02, in OdlUS XI, 45), 16. točka obrazložitve.
20 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16 z dne
28. 9. 2016 (Uradni list RS, št. 65/16, in OdlUS XXI, 27), 10. točka
obrazložitve.
21 Odločbi Ustavnega sodišča št. Up-365/05 z dne 6. 7. 2006
(Uradni list RS, št. 76/06, in OdlUS XV, 93), 5. točka obrazložitve, in
št. Up-2422/08 z dne 1. 7. 2010 (Uradni list RS, št. 61/10), 8. točka
obrazložitve.
22 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-346/04 z dne 11. 10.
2006 (Uradni list RS, št. 112/06), 6. točka obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
sodnikov. Za zagotavljanje objektivnega vidika nepristranskosti
sodišča je poleg zagotavljanja jamstev v postopku pomembno
tudi odstranjevanje okoliščin, ki bi pri razumnem človeku vzbudile upravičen dvom o sodnikovi nepristranskosti.23 V zvezi s
tem je še posebno izpostavljeno zaupanje, ki ga morajo vzbujati odločitve sodišč v demokratični družbi v javnosti.24
22. Enako pravico zagotavlja tudi prvi odstavek 6. člena
EKČP. Po ustaljeni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) okoliščina, da v novem
kazenskem postopku sodi isti sodnik kot v že zaključenem
kazenskem postopku proti soobdolženim, sama po sebi sicer
ne pomeni zadostnega razloga za dvom o nepristranskosti
sodnika v poznejšem kazenskem postopku.25 Zato je treba v
takem primeru presoditi, ali je glede na okoliščine posameznega primera dvom o nepristranskosti sodnika ne le subjektivno,
temveč tudi objektivno izkazan.26 Objektivna nepristranskost
je lahko okrnjena, kadar sodnik v postopku nastopa še v drugi,
s sodniško nezdružljivi vlogi ali kadar je z osebo, ki takšno
vlogo opravlja, v hierarhični ali kakšni drugi povezavi, čeprav
sodnikovemu osebnemu obnašanju v konkretni zadevi ni mogoče ničesar očitati.27 V skladu z ustaljeno prakso ESČP je
objektivni vidik nepristranskosti kršen tudi takrat, ko zgodnejša
sodba zoper soobdolženca vsebuje ovrednotenje posameznih
ravnanj pritožnika, ki je predmet presoje v kasnejšem postopku
zoper njega, in zato vsebuje stališča, ki prejudicirajo kasnejšo
odločitev o krivdi v izločenem kazenskem postopku zoper pritožnika.28
23. Ustavno sodišče je na podlagi navedenih kriterijev iz
ustaljene prakse ESČP v odločbi št. Up-57/14 z dne 26. 1. 2017
ugotovilo kršitev pravice do nepristranskega sojenja iz prvega
odstavka 23. člena Ustave, ker je presoja sodišča v sodbi,
izdani zoper soobdolžene v enotnem kazenskem postopku,
vsebovala presojo pritožnikovih ravnanj, o katerih je sodišče
odločalo v kasnejši sodbi, izdani zoper pritožnika v izločenem
postopku.29 Iz izpodbijane sodbe prvostopenjskega sodišča in
iz sodbe istega sodišča, izdane zoper soobdolžene v enotnem
kazenskem postopku, je bilo po presoji Ustavnega sodišča namreč razvidno, da je v izločenem kazenskem postopku zoper
pritožnika funkcijo predsednika senata opravljal isti sodnik kot
pred tem v enotnem kazenskem postopku zoper soobdolžence,
da se je sodišče v izpodbijani sodbi glede vloge in dela drugih
članov združbe sklicevalo na sodbo, ki je bila izdana zoper soobdolžene, ter da je v izreku in obrazložitvi sodbe, izdane zoper
soobdolžene, mogoče najti tudi stališča o pritožnikovi vlogi pri
23 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16,
10. točka obrazložitve.
24 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-217/15 z dne 7. 7. 2016
(Uradni list RS, št. 51/16, in OdlUS XXI, 35), 17. točka obrazložitve.
25 Sodbe ESČP v zadevah Poppe proti Nizozemski,
št. 32271/04, z dne 24. 3. 2009, 26. točka obrazložitve; Schwarzenberger proti Nemčiji, št. 75737/01, z dne 10. 8. 2006, 42. točka
obrazložitve; Ferrantelli in Santangelo proti Italiji, št. 19874/92, z
dne 7. 8. 1996, 59. točka obrazložitve.
26 Sodbe ESČP v zadevah Schwarzenberger proti Nemčiji, 42. točka obrazložitve; Ferrantelli in Santangelo proti Italiji,
58. točka obrazložitve; Poppe proti Nizozemski, 25. točka obrazložitve; in sklep ESČP v zadevi Rojas Morales proti Italiji,
št. 39676/98, z dne 6. 7. 1999, 32. točka obrazložitve.
27 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16,
10. točka obrazložitve, opomba št. 4. Drug upošteven je položaj
osebne narave, tj. kadar sodnik v konkretnem primeru ravna na način, ki vzbuja objektivno upravičen dvom o njegovi nepristranskosti.
V slednjem primeru je sodnikovo ravnanje sicer lahko razlog tudi
za dvom o subjektivnem vidiku nepristranskosti.
28 Sodbe ESČP v zadevah Ferrantelli in Santangelo proti Italiji, 59. točka obrazložitve; Poppe proti Nizozemski, 26. in 59. točka
obrazložitve; Schwarzenberger proti Nemčiji, 42. točka obrazložitve; in sklep ESČP v zadevi Rojas Morales proti Italiji, 33. točka
obrazložitve. Za pregled ustaljene prakse ESČP prim. odločbo
Ustavnega sodišča št. Up-57/14 z dne 26. 1. 2017, 7.–10. točka
obrazložitve in pripadajoče opombe.
29 Prav tam, 15. točka obrazložitve.
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kaznivih dejanjih, ki so jih izvršili pritožnik in soobdolženi, in pri
delovanju združbe.30 Ker je o pritožnikovi krivdi odločal sodnik,
ki je odločal že o krivdi soobdolženih, sodba zoper soobdolžene
pa je vsebovala stališča, ki so prejudicirala presojo pritožnikove krivde v poznejšem sojenju, je bil videz nepristranskosti
sodišča v poznejšem izločenem kazenskem postopku zoper
pritožnika okrnjen do te mere, da ni bilo več mogoče govoriti
o nepristranskem sojenju v smislu prvega odstavka 23. člena
Ustave. Sodišče je namreč s takim upravljanjem kazenskega
postopka ustvarilo videz, da je imel predsednik senata vnaprej
ustvarjeno mnenje o predmetu odločanja.31
24. Od zadeve št. Up-57/14 se obravnavani primer razlikuje v tem, da je v navedeni zadevi sodišče v enotnem kazenskem postopku zoper soobdolžene in v izločenem kazenskem
postopku zoper pritožnika obsodilno sodbo izdalo po opravljeni
glavni obravnavi. V primeru pritožnika pa je bila najprej v izločenem postopku zoper soobtožena izdana obsodilna sodba na
podlagi njunega priznanja krivde in kasneje zoper pritožnika
izdana obsodilna sodba po opravljeni glavni obravnavi.
25. Okrožno sodišče je v izpodbijani sodbi32 povzelo svoje
odločitve v zvezi s predlogi za izločitev predsednice senata,
med drugim tudi zaradi sprejema priznanj krivde soobtoženih.33
Višje sodišče je očitek zagovornika, da sprejem priznanja soobtoženih pomeni prejudic, ki narekuje izločitev sodnika, zavrnilo.
ZKP naj namreč za tak, sicer neredek procesni položaj ne bi
predvideval absolutnega izločitvenega razloga, sodišče pa naj
bi pri sprejemu priznanja tako in tako presodilo, ali je priznanje
jasno, popolno ter podprto z zbranimi dokazi. Vrhovno sodišče
je temu pritrdilo.
26. Z XIX.a poglavjem ZKP (Predobravnavni narok) je
uveljavljena ureditev, ki vključuje možnost priznanja krivde za
kaznivo dejanje in ki delno smiselno velja tudi za primer priznanja krivde na glavni obravnavi. Če obdolženec prizna krivdo
po obtožbi34 med glavno obravnavo in senat35 to priznanje
sprejme, glavno obravnavo nadaljuje ob smiselni uporabi 285.c
in 285.č člena ZKP,36 tj. določb, ki urejajo postopek presoje in
sprejema priznanja krivde ter narok za izrek kazenske sankcije.
Predsednik senata mora opraviti presojo: (1) ali je obdolženec
razumel naravo in posledice danega priznanja, (2) ali je bilo
priznanje dano prostovoljno ter (3) ali je priznanje jasno in
popolno ter podprto z drugimi dokazi v spisu.37 Po sprejetem
priznanju krivde predsednik senata med drugim pozove stranki,
naj predlagata, kateri dokazi naj se izvedejo na naroku za izrek
kazenske sankcije,38 ki se izvede s smiselno uporabo določb
ZKP o glavni obravnavi, s tem da predsednik senata prebere
sklep sodišča o sprejemu priznanja krivde, v dokaznem postopku pa se izvajajo le dokazi, ki so pomembni za izrek kazenske
sankcije.39 Glede sodbe, izrečene na podlagi priznanja krivde,
se smiselno uporabljajo določbe XXII. poglavja ZKP, razen glede obrazložitve izreka o krivdi, ki se omeji samo na ugotovitev,
Prav tam, 14. točka obrazložitve.
Prav tam, 15. točka obrazložitve.
32 Glej 2. točko obrazložitve te sodbe.
33 O tem je sicer odločilo s sklepom št. Su 29/2013 z dne
11. 12. 2013.
34 Državni tožilec v obtožnici navede natančen opis dejanja
in pravne kvalifikacije, s čimer zameji predmet spora, ki se ne sme
več spreminjati. Gl. na primer K. Šugman Stubbs, Anomalije pri
uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku, Pravna praksa 3–4/2015, str. 30. Prim. z odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-289/95 z dne 4. 12. 1997 (Uradni list RS,
št. 5/98, in OdlUS VI, 165).
35 Ureditev smiselno velja tudi za primer, ko vodi glavno
obravnavo sodnik posameznik na okrožnem sodišču (2. točka drugega odstavka 285.f člena ZKP) ali na okrajnem sodišču.
36 330. člen ZKP.
37 Prvi in drugi odstavek 285.c člena ZKP. Prim. odločbo
Ustavnega sodišča št. Up-186/15 z dne 4. 7. 2019 (Uradni list RS,
št. 48/19), 12. točka obrazložitve.
38 Peti in šesti odstavek 285.c člena ZKP.
39 Tretji in četrti odstavek 285.č člena ZKP.
30
31
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da je obdolženec krivdo priznal pred predsednikom senata, ki
je dano priznanje sprejel.40
27. Institut izločitve sodnika, ki kot eden izmed najpomembnejših procesnih zakonskih institutov v kazenskem postopku zagotavlja pravico do nepristranskega sojenja, ureja
ZKP v 39. členu. Izključitveni razlogi (iudex inhabilis), pri katerih
gre za neovržno zakonsko domnevo (presumptio iuris et de
iure), da vplivajo na nepristranskost sodnika, in ki sodniku
preprečujejo, da bi odločal o obtožbi oziroma o pritožbi ali
izrednem pravnem sredstvu zoper odločbo, s katero je bilo odločeno o obtožbi, so med drugim41 urejeni v drugem odstavku
39. člena ZKP. Med njimi je določen tudi izključitveni razlog, po
katerem sodnik ne sme odločati o obtožbi oziroma o pritožbi
ali izrednem pravnem sredstvu zoper odločbo, s katero je bilo
odločeno o obtožbi, če je izdal sklep, da se priznanje obdolženca zavrne (drugi odstavek 285.c člena), oziroma sklep, da
se zavrne sporazum o priznanju krivde (450.c člen).42 V tej
določbi je tako urejen položaj, ko sodnik priznanja ne sprejme,
tj. položaj, ki je nasproten tokratnemu položaju. Primera, ko
sodnik priznanje sprejme in kasneje sodi še soobtoženim, ZKP
izrecno ne ureja.43 Vendar 6. točka prvega odstavka 39. člena
ZKP ureja odklonitveni razlog (iudex suspectus), po katerem
sodnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o sodnikovi nepristranskosti. Kot je
Ustavno sodišče poudarilo že v odločbi št. Up-57/14, se mora
sodnik, če presodi, da zaradi njegove vloge v sojenju zoper
soobdolžene v skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo ter
prakso ESČP obstaja odklonitveni razlog, izločiti (lahko tudi na
zahtevo strank).44
28. Iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča in iz sodbe
istega sodišča, ki je bila izdana zoper soobtožena, je mogoče ugotoviti, da je Specializirano državno tožilstvo Republike
Slovenije v enotnem kazenskem postopku zoper pritožnika in
soobtožena vložilo obtožnico zaradi izvršitve nadaljevanega
kaznivega dejanja jemanja podkupnine po prvem odstavku
261. člena KZ-1 v zvezi s 54. členom KZ-1. Po obtožnici naj
bi vsak izmed soobtoženih izvršil nadaljevano kaznivo dejanje
jemanja podkupnine; pritožnik naj bi kot uradna oseba zase
zahteval nagrado, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravil
uradno dejanje, ki ga ne bi smel opraviti, oziroma da ne bi
opravil dejanja, ki bi ga moral opraviti, pri tem pa naj bi zlorabil
svoj položaj, soobtožena pa naj bi posredovala pri tem podkupovanju. Soobtožena sta 11. 12. 2013 na 19. naroku glavne
obravnave priznala krivdo za kaznivi dejanji, zato je sodnica
odločila, da se kazenski postopek zoper njiju izloči in dokonča
posebej. Sodbo št. X K 60305/2013 zoper soobtožena je izrekla 16. 12. 2013.45 V kazenskem postopku zoper pritožnika
je sodnica po tem izvedla še dva naroka glavne obravnave,
na naroku za razglasitev sodbe 23. 12. 2013 pa je razglasila
obsodilno sodbo, ki je postala pravnomočna najkasneje 24. 10.
2014.46 V izločenem kazenskem postopku zoper soobtožena
je tako funkcijo sodnice posameznice opravljala ista sodnica
kot v kazenskem postopku, ki se je po izločitvi postopka zoper
soobdolžena nadaljeval le zoper pritožnika.
Peti in šesti odstavek 285.č člena ZKP.
Izključitveni razlogi so urejeni tudi v 1. do 5. točki prvega
odstavka 39. člena ZKP; zaradi teh taksativno določenih izključitvenih razlogov sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati
nobene sodniške dolžnosti.
42 Tretja točka drugega odstavka 39. člena ZKP.
43 Prim. B. Polegek, Izločitev sodnika po zavrnitvi priznanja
krivde, Pravna praksa, št. 7–8/2013, str. 18.
44 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-57/14, 13. točka obrazložitve.
45 Ker upravičenci pritožbe v osemdnevnem roku niso napovedali, se je po drugem odstavku 368. člena ZKP štelo, da so se
odpovedali pravici do pritožbe, sodba pa je postala pravnomočna
s potekom osemdnevnega roka za napoved pritožbe.
46 Tj. ko je Okrožno sodišče prejelo spis in sodbo Višjega sodišča, saj iz sodbe Višjega sodišča ni razvidno, da bi Višje sodišče
svojo sodbo razglasilo. Gl. tudi 129. člen ZKP.
40
41
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29. Ker je bila sodba v izločenem postopku zoper soobtožena izdana na podlagi priznanja krivde, sodišče ni ugotavljalo dejanskega stanja in ni presojalo vseh dokazov na javni,
ustni in neposredni glavni obravnavi, sodba pa je na podlagi
330. člena ZKP v zvezi s šestim odstavkom 285.č člena ZKP
sicer vsebovala vse sestavine sodbe, zaradi odpovedi pravici
do pritožbe pa ne tudi obrazložitve izreka o krivdi. V tem delu se
je Okrožno sodišče v Ljubljani v sodbi zoper soobtožena omejilo zgolj na ugotovitev, da sta krivdo priznala pred sodnico, ki je
dani priznanji sprejela. Zato v sodbi niso obrazložena stališča
sodišča, ki bi vsebovala tudi že presojo pritožnikovih konkretnih
ravnanj, o katerih je sodišče odločalo v kasnejši sodbi, izdani
zoper njega. Sodba iz izločenega kazenskega postopka zoper
soobtožena pa je vsebovala izrek z opisom konkretnega dejanskega stanu, navedbo upoštevnega kaznivega dejanja, odmero
kazenske sankcije in odločitev.
30. Sodišče ob sprejemu priznanja krivde soobtožencev
sicer res ni opravilo zgolj formalne kontrole priznanja (tj., ali
sta razumela naravo in posledice danega priznanja in ali je
bilo priznanje dano prostovoljno). Opravilo je tudi vsebinsko
kontrolo, ki je izhajala iz upoštevnega dejanskega stanja. Tudi
za izdajo te sodbe je bilo namreč potrebno prepričanje sodišča,
da sodba izraža resnični historični dogodek in da sta obtoženca
kriva.47 Sodišče je bilo tudi v primeru priznanja krivde zavezano
spoštovati drugi odstavek 3. člena ZKP, po katerem sme obsoditi obdolženca le, če je prepričano o njegovi krivdi.48 V skladu
s 3. točko prvega odstavka 285.c člena ZKP sodišče priznanje
sprejme le, če ugotovi, da je jasno, popolno in podprto z drugimi
dokazi v spisu. Sodna presoja priznanja obsega presojo opisa
dejanskega stanja (sodišče mora torej opraviti lastno presojo
dejstev),49 pravne kvalifikacije kaznivega dejanja ter subsumpcijo konkretnega dejanskega stanu pod zakonski dejanski stan
kaznivega dejanja.50 Sodišče opravi to presojo na podlagi
priznanja obdolženca in obtožnega akta državnega tožilca na
eni strani 51 ter dokazov iz spisa na drugi strani. Sodišče torej
še vedno izda sodbo na podlagi dejstev, ki jih šteje za resnična
oziroma se štejejo za takšna zaradi priznanja; drugačna je le
metoda ugotavljanja teh dejstev.52 Sklep sodišča o sprejemu
47 Prim. tudi K. Šugman Stubbs, Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku,
str. 29, Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku (ZKP) z novelo
ZKP-K, uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2012, str. 27, in
sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5961/2013 -1144 z dne 14. 4.
2016, 41. točka obrazložitve.
48 Prim. A. Tratnik, Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem
postopku, GV Založba, Ljubljana 2014, str. 217; Š. Horvat, nav.
delo, str. 27, 28; Predlog ZKP-K, str. 16, K. Šugman Stubbs, nav.
delo, str. 32; K. Šugman Stubbs, Priznanje krivde: kaj sploh še dela
sodišče, Podjetje in delo, 6–7/2015; P. Gorkič, Pravna narava sklepa o sprejemu priznanja krivde, Pravna praksa, 23/2015, str. 12,
13. Prim. tudi sodbi Vrhovnega sodišča št. I Ips 60778/2011-213 z
dne 12. 12. 2013, 9. točka obrazložitve, in št. I Ips 95443/2010 z
dne 24. 3. 2017, 6. točka obrazložitve.
49 Prim. K. Šugman Stubbs, Anomalije pri uporabi instituta
pogajanj o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku,
str. 31; P. Gorkič, nav. delo, str. 12, 13; P. Gorkič, Alternative slovenskemu modelu pogajanj o priznanju krivde, Podjetje in delo,
6–7/2017, str. 1379; Predlog ZKP-K, str. 18, 81, 90. Prim. tudi
sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 95443/2010 z dne 24. 3. 2017,
8. točka obrazložitve.
50 Prim. K. Šugman Stubbs, Priznanje krivde: kaj sploh še
dela sodišče; Š. Horvat, nav. delo, str. 28; in sodbe Vrhovnega
sodišča št. I Ips 60778/2011-213 z dne 12. 12. 2013, 8. točka
obrazložitve, št. I Ips 55009/2013-365 z dne 26. 11. 2015, 7. točka
obrazložitve, ter št. I Ips 95443/2010 z dne 24. 3. 2017, 6. točka
obrazložitve.
51 P. Gorkič, Alternative slovenskemu modelu pogajanj o
priznanju krivde, str. 1379.
52 Prim. K. Šugman Stubbs, Anomalije pri uporabi instituta
pogajanj o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku,
str. 31; K. Šugman Stubbs, Priznanje krivde: kaj sploh še dela
sodišče; P. Gorkič, Alternative slovenskemu modelu pogajanj o
priznanju krivde.
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priznanja53 je tako nadomestilo odločanje sodišča o krivdi soobtožencev, ki bi ga bilo treba v sodbi obrazložiti, če ne bi bilo
priznanja krivde.54 Sodnica je torej v izločenem postopku zoper
soobtožena kljub njunemu priznanju vsebinsko odločala o njuni
krivdi. Temu je pritrdilo tudi Vrhovno sodišče, ko je v izpodbijani
sodbi navedlo, da sodnik ob odločanju o dokazanosti kaznivega dejanja, krivdi in kazenski sankciji tehta morebiti dano priznanje tudi v luči drugih izvedenih dokazov (18. točka sodbe).
31. V izreku sodbe zoper soobtožena je bilo v opisu konkretnega dejanskega stanu kaznivega dejanja izrecno navedeno, da sta soobtožena sodelovala pri podkupovanju pritožnika.
Pri vsakem izmed kaznivih dejanj, ki jih je sodišče zajelo v
nadaljevano kaznivo dejanje in za katera sta bila soobtožena
obsojena, je bila sicer navedena povezava posameznega od
njiju s pritožnikom (stik, obveščanje, delovanje v pritožnikovem
imenu). Pri nekaterih je sodišče navedlo dejanja, ki pomenijo
izvršitvena ravnanja in s tem izpolnitev zakonskih znakov kaznivega dejanja, za katero je bil pritožnik kasneje obsojen.55
Sodišče je pri posameznih izvršitvenih ravnanjih navedlo tudi
vlogo pritožnika pri njihovi izvršitvi oziroma dejstvo, da sta
soobtoženca terjala denar v pritožnikovem imenu; v tej sodbi
je omenjeno tudi, da je bil del denarja, ki ga je oškodovanec izročil soobtoženima, izročen pritožniku. Kaznivi dejanji iz
sodbe zoper soobtožena se sicer nanašata na iste historične
dogodke kot dogodki iz opisa konkretnega dejanskega stanu iz
izpodbijane sodbe, izdane zoper pritožnika. Opis konkretnega
dejanskega stanu iz sodbe zoper soobtožena se sicer osredotoča in v pretežnem delu tudi omeji na opis njunih dejanj,
opis konkretnega dejanskega stanu iz sodbe zoper pritožnika
pa na opis njegovih dejanj. Opis pritožnikovega prispevka k
očitanemu kaznivemu dejanju iz sodbe zoper soobtožena pa
se v bistvenem tudi ne ujema z opisom njegovega prispevka
iz poznejše sodbe, izdane zoper njega v izločenem postopku.
32. Pritožnik in soobtožena so bili sicer obsojeni za
samostojno izvršitev vsak enega nadaljevanega kaznivega
dejanja jemanja podkupnine po prvem odstavku 261. člena
KZ-1 in ne za udeležbo pri istem kaznivem dejanju. To kaznivo dejanje pomeni inkriminacijo pasivnega podkupovanja
uradnih oseb in javnih uslužbencev,56 izvršita pa ga lahko dva
subjekta: (1) uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za
koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno
drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v
mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne
bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala
ali smela opraviti, ali da bi kako drugače zlorabila svoj položaj,
ali (2) drug posameznik, ki posreduje pri takem podkupovanju
(posrednik). Iz jezikovne razlage zakonskih znakov kaznivega dejanja sicer izhaja, da je dejanje posrednika vezano na
dejanje uradne osebe ali javnega uslužbenca, ki zahteva ali
sprejme podkupnino, oziroma da je predpogoj za ugotovitev
kazenske odgovornosti posrednika ugotovitev obstoja podkupovanja. Soobtožena sta bila obsojena za posredovanje pri
podkupovanju, pritožnik pa je bil kasneje obsojen za podkupovanje. Zato je sodišče pri ugotovitvi izpolnjenosti zakonskih
znakov posredovanja pri podkupovanju v sodbi zoper soobtožena glede na opredelitev kaznivega dejanja nujno moralo
ugotoviti (ne pa tudi obrazložiti, ker gre za sodbo na podlagi
priznanja krivde) tudi obstoj podkupovanja. Dejanja soobtoDrugi odstavek 285.c člena ZKP.
P. Gorkič, Pravna narava sklepa o sprejemu priznanja
krivde, str. 12, 13; Š. Horvat, nav. delo, str. 19.
55 Na primer, da je pritožnik kot dežurni preiskovalni sodnik
Okrožnega sodišča v Celju posredoval, da se ni izvršila mednarodna tiralica zoper Esada Čehajića, tako, da je posredoval odredbo
o preklicu tiralice. Tudi pri opisu delitve zahtevanega denarja je
sodišče sicer navedlo, da je pritožnik za svoje storitve prejel del
denarja, ki ga je izročil Esad Čehajić.
56 Predlog Kazenskega zakonika-1 z dne 28. 12. 2007,
str. 194; M. Deisinger, Kazenski zakonik, Posebni del s komentarjem, sodno prakso in literaturo, Poslovna založba MB, Maribor
2017, str. 259.
53
54
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ženih (posrednikov pri podkupovanju) in pritožnika (tistega,
ki je zahteval ali sprejel podkupnino) pomenijo dejanja, ki
izhajajo iz istega historičnega dogodka in de facto pomenijo
inkriminacijo različnih oblik udeležbe pri istem kaznivem dejanju. Vendar se je sodba na podlagi priznanja krivde nanašala
zgolj na soobtoženca, ki sta krivdo priznala. Sodnica je, ko
je odločala o njuni krivdi, opravila presojo tudi z vsebinskega
vidika. Vendar ta sodba ni bila obrazložena. Pomembno je
upoštevati tudi časovni okvir oziroma trenutek, ko sta soobtožena kaznivo dejanje priznala. To je za odločitev v konkretnem
primeru namreč pomembna, objektivno upoštevna okoliščina.
Epistemološka vrednost priznanja je namreč lahko odvisna
od tega, kdaj je bilo to priznanje dano. V čim kasnejši fazi
dokaznega postopka je tako priznanje dano, bistveno manjša
je praviloma njegova teža v sodnikovem spoznavnem procesu. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča in iz
sodbe istega sodišča, ki je bila izdana zoper soobtožena, sta
soobtožena 11. 12. 2013 na 19. naroku za glavno obravnavo
priznala krivdo za kaznivi dejanji, zato je sodnica odločila, da
se kazenski postopek zoper njiju izloči in dokonča posebej.
Sodbo št. X K 60305/2013 zoper soobtožena je izrekla 16. 12.
2013.57 V kazenskem postopku zoper pritožnika je sodnica
po tem izvedla samo še tri naroke za glavno obravnavo,58 na
katerih se niso več izvajali novi dokazi. Pritožnik je namreč
šele po tem, ko sta soobdolžena na 19. naroku za glavno
obravnavo očitano kaznivo dejanje priznala, na naroku 13. 12.
2013 začel podajati svoj zagovor. Pred tem pa se je ves čas
postopka branil z molkom in se ni aktivno branil. Na naroku za
razglasitev sodbe 23. 12. 2013, teden dni po izreku sodbe zoper soobdolžena, je sodnica razglasila obsodilno sodbo zoper
pritožnika. Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da je
bil dokazni postopek v času, ko sta se soobdolžena odločila,
da očitano kaznivo dejanje priznata, že v svoji zaključni fazi,
torej že skoraj izveden oziroma zaključen. V takem primeru je
bila zato teža njunega priznanja za sodnikov spoznavni proces temu stadiju kazenskega postopka ustrezno manjša, kot
bi bila, če bi do priznanja prišlo že v prvi, zgodnejši fazi, npr.
na predobravnavnem naroku. Zato tudi ni mogoče sklepati,
da je imela sodnica, ki je po sprejemu priznanja krivde soobtoženih v izločenem postopku izdala sodbo zoper pritožnika,
(zgolj) zaradi priznanja soobtoženih že vnaprej ustvarjeno
mnenje o predmetu odločanja. Iz sodbe, ki je bila izdana zoper pritožnika, ne izhaja, da bi se sodišče glede vloge in dela
soobtoženih sklicevalo na sodbo, ki je bila zoper njiju izdana
na podlagi njunega priznanja krivde. V tej sodbi je Okrožno
sodišče zgolj povzelo svoje odločitve v zvezi s predlogi za izločitev predsednice senata, med drugim tudi zaradi sprejema
priznanja krivde soobtoženih. Obrazložilo je dokazno oceno,
pri tem pa se ni sklicevalo na priznanje soobdolženih. Čeravno je bila sodba na podlagi priznanja krivde soobdolženih
izrečena na podlagi sodničinega prepričanja o njuni krivdi in
je v njej omenjena vloga pritožnika, v njej ni stališč sodišča
o pritožnikovi krivdi niti se sodišče v izpodbijanih sodbah ni
sklicevalo na priznanje krivde soobtoženih. Ustavno sodišče
ocenjuje, da sodišče s takim upravljanjem kazenskega postopka ni ustvarilo videza, da ima predsednica senata vnaprej
ustvarjeno mnenje o predmetu odločanja. Pritožniku njegova pravica do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka
23. člena Ustave zato ni bila kršena.
57 Ker upravičenci pritožbe v osemdnevnem roku niso napovedali, se je po drugem odstavku 368. člena ZKP štelo, da so se
odpovedali pravici do pritožbe, sodba pa je postala pravnomočna
s potekom osemdnevnega roka za napoved pritožbe.
58 Gre za naroke, ki so bili opravljeni 13. 12. 2013 (na slednjem je pritožnik začel podajati svoj zagovor), 19. 12. 2013 (poleg
nadaljevanja podajanja svojega zagovora je pritožnik predlagal
izvedbo dokazov, med drugim tudi zaslišanje Esada Ramića in
Marjana Salobirja, kar je sodnica zavrnila, del drugih dokaznih
predlogov pa je štela kot prepozne) in 20. 12. 2013, na katerem se
je s končnimi besedami strank glavna obravnava končala. Sodbo
zoper pritožnika je sodnica razglasila 23. 12. 2013.
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B. – II.
Obrazložitev sodne odredbe za pridobitev podatkov
o bančni transakciji
33. Pritožnik zatrjuje, da bi morala biti sodna odredba,
izdana po 156. členu ZKP, obrazložena glede potrebne stopnje
verjetnosti suma izvršitve kaznivega dejanja v času njene izdaje, potrebnosti in sorazmernosti posega v ustavno varovane
pravice ter verjetnosti uspeha glede pridobitve dokazov. Ker naj
ne bi bila, naj bi bilo nedopustno poseženo med drugim v njegovo zasebnost (35. člen Ustave) in osebne podatke (38. člen
Ustave). V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo obveznost
sodišča, da svojo odločitev obrazloži, izhaja iz 22. člena Ustave.59 Zato je Ustavno sodišče stališča sodišč presojalo z vidika
skladnosti s to človekovo pravico. Obrazložena sodna odločba
je namreč bistveni del pravice do poštenega postopka, ki jo
pritožniku zagotavlja 22. člen Ustave. V njej mora sodišče na
konkreten način in z zadostno jasnostjo opredeliti razloge, na
podlagi katerih je sprejelo svojo odločitev.60
34. Po 214. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS,
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZBan-1),61 ki je veljal v času izdaje odredbe zoper pritožnika,
je morala banka varovati kot zaupne vse podatke, dejstva in
okoliščine o posamezni stranki, s katerimi je razpolagala, ne
glede na način, na katerega je pridobila te podatke. Po 4. točki
drugega odstavka 215. člena ZBan-1 dolžnost varovanja zaupnih podatkov ni veljala, med drugim, v primerih, ki jih je določal
zakon, po 1. točki tretjega odstavka 228. člena ZBan-1 pa tudi
ne za zaupne informacije, ki so bile potrebne za izvedbo kazenskega postopka. ZKP v prvem odstavku 156. člena določa,
da lahko preiskovalni sodnik na obrazložen predlog državnega
tožilca odredi banki, hranilnici, plačilni instituciji ali družbi za
izdajo elektronskega denarja, naj mu sporoči zaupne podatke
in pošlje dokumentacijo o vlogah, depozitih, stanju in prometu
na računih ali drugih poslih 1) osumljenca, obdolženca in drugih
oseb, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca ali obdolženca, 2) če bi ti podatki utegnili biti dokaz v kazenskem postopku
ali če so potrebni zaradi zasega predmetov ali zavarovanja
zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja
v vrednosti premoženjske koristi. V skladu s šestim odstavkom
156. člena ZKP banka svoji stranki ne sme razkriti, da je sporočila podatke in dokumentacijo o njenih vlogah. Pridobljene
podatke hrani po prvem odstavku 154. člena ZKP sodišče,
dokler se hrani kazenski spis oziroma do njihovega uničenja v
primerih in na način, ki jih določa drugi odstavek navedenega
člena ZKP. V skladu s to določbo je treba osebo, zoper katero
je bil zakonski ukrep izveden, pa ne pride do kazenskega pregona, o ukrepu pred uničenjem podatkov obvestiti. Tako se ji
zagotovi sodno varstvo njene informacijske zasebnosti bodisi v
kazenskem postopku bodisi v sodnem postopku, ki je splošno
namenjen varstvu pravice do osebnih podatkov.
35. Na navedeni zakonski podlagi je preiskovalni sodnik
neposredno po tem, ko je izdal obrazložen sklep o uvedbi
preiskave zoper pritožnika, od Banke Celje zahteval, naj mu
sporoči podatke o bančni transakciji – pologu gotovine, ki jo je
pritožnik opravil 25. 1. 2011 med 15.10 in 15.20 – ter sodišču
izroči vse listine v zvezi z opravljeno transakcijo in bankovce z
označenimi serijskimi številkami, ki naj bi bili predmet navidezne podkupnine. Šlo je torej za enkratno pridobitev opredelje59 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-399/05 z dne
15. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 55/08, in OdlUS XVII,32), 6. točka
obrazložitve.
60 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-375/13 z dne 23. 3.
2016 (Uradni list RS, št. 26/16), 5. točka obrazložitve.
61 Poglavje 6 ZBan-1 je urejalo varovanje zaupnih podatkov.
Po prvem odstavku 228. člena ZBan-1 morajo tudi zaposleni pri
Banki Slovenije, revizorji in drugi strokovnjaki, ki so delali po
pooblastilu Banke Slovenije, vse informacije, ki so jih pridobili pri
opravljanju nadzora ali drugih poslov za Banko Slovenije, varovati
kot zaupne. Po 401. členu ZBan-1 je kršitev dolžnosti varovanja
zaupnih podatkov prekršek.
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nih in obstoječih podatkov, s katerimi je ob prejemu odredbe
banka že razpolagala.62
36. Podatki in dokumentacija, ki jih je preiskovalni sodnik zahteval od banke, so osebni podatki,63 katerih varstvo
je zapovedano s prvim stavkom prvega odstavka 38. člena
Ustave, ki ureja t. i. informacijsko zasebnost. Ta kot posebni
vidik splošne pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave posamezniku zagotavlja pravico, da obdrži informacije o sebi, ker
noče, da bi bili z njimi seznanjeni drugi.64 Ne le vsako zbiranje
osebnih podatkov, temveč tudi njihovo obdelovanje65 in namen
uporabe kot tudi nadzor in varstvo tajnosti mora v skladu z drugim odstavkom 38. člena Ustave določati zakon. Po ustaljeni
ustavnosodni presoji pomeni tudi vsako obdelovanje osebnih
podatkov, torej tudi sporočanje bančnih podatkov sodišču, poseg v pravico iz prvega odstavka 38. člena Ustave,66 ki mora
biti zakonsko določen, zakon pa mora tudi določno opredeliti,
za kakšen namen je osebne podatke dovoljeno uporabiti.67
Poseg je dopusten poleg upoštevanja pogojev, ki jih določata drugi stavek prvega odstavka in drugi odstavek 38. člena
Ustave, pod pogoji, pod katerimi so splošno dopustni posegi v
to človekovo pravico. V skladu s tretjim odstavkom 38. člena
Ustave ima vsakdo tudi pravico do sodnega varstva ob zlorabi
osebnih podatkov. Ustava s tem predvideva naknadno sodno
varstvo, ki omogoči presojo dopustnosti posega v pravico do
varstva osebnih podatkov.68
37. Pritožnikovo zatrjevanje kršitve ni usmerjeno zoper
dopustnost ukrepa samega po sebi, temveč se nanaša na to,
da bi morala biti sodna odredba preiskovalnega sodnika, na
podlagi katere so bili njegovi bančni osebni podatki sporočeni
sodišču – na podlagi katere je torej prišlo do posega v njegovo
pravico iz prvega odstavka 38. člena Ustave za namen, ki ga
določa prvi odstavek 156. člena ZKP –, obrazložena.
38. Ustava za posege v pravico do varstva osebnih podatkov ne zahteva vnaprejšnje sodne odredbe, tako kot jo zahteva
po drugem odstavku 36. člena in drugem odstavku 37. člena
Ustave za poseg v prostorsko in komunikacijsko zasebnost.
Zakonodajalec je kljub navedenemu predvidel vnaprejšnjo sodno odredbo, pri čemer pa, drugače kot pri drugih t. i. PPU, ni
zahteval tudi, naj bo odredba preiskovalnega sodnika obrazložena z določitvijo vsebin, ki jih mora obrazložitev vsebovati.
Določil pa je, da sodnik odloči o enkratnem ukrepu pridobitve
podatkov na predlog državnega tožilca, ki mora biti obrazložen.
Ustavnemu sodišču se ni treba opredeljevati do vprašanj, ali
62 Drugače je pri ukrepu po tretjem odstavku 156. člena ZKP,
pri katerem gre za odreditev trajajočega ukrepa, ki se po četrtem
odstavku tega člena lahko izvaja tri mesece, z možnostjo njegovega podaljšanja na šest mesecev. Do ustavnih pogojev za obrazložitev odreditve tega ukrepa se Ustavno sodišče ne opredeljuje, saj
v pritožnikovem primeru ni bil odrejen.
63 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-298/04 z dne 27. 10.
2005 (Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 77) odločilo, da
register transakcijskih računov v delu, ki se nanaša na imetnike
transakcijskih računov, ki so fizične osebe, ki niso zasebniki, vsebuje tudi osebne podatke in da so podatek o številki transakcijskega računa fizične osebe, podatek o tem, pri katerem izvajalcu
plačilnega prometa ima odprt transakcijski račun, ter podatek o
vzpostavljeni evidenci iz sedmega odstavka 8. člena Zakona o
plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno
besedilo – ZPlaP) osebni podatki.
64 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-92/01 z dne 28. 2. 2002
(Uradni list RS, št. 22/02, in OdlUS XI, 25), 27. točka obrazložitve.
65 Po 3. točki 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZVOP-1) pomeni tudi sporočanje podatkov njihovo
obdelovanje.
66 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-174/94 z dne
23. 9.1998 (Uradni list RS, št. 73/98, in OdlUS VII, 163), 18. točka
obrazložitve.
67 Prav tam.
68 V skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVOP-1lahko posameznik vloži tožbo na ugotovitev kršitve, tudi če je ta prenehala,
če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo.
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je taka ureditev skladna z vidika 22. člena Ustave. Ugotavlja
namreč, da je bila sodna odredba obrazložena.
39. Sodišče je navedlo, da je v teku zoper pritožnika
preiskava69 zaradi suma storitve kaznivega dejanja jemanja
podkupnine, opisalo obrazložen predlog državnega tožilstva
za pridobitev teh podatkov,70 ki ga je ocenilo za utemeljenega,
in navedlo, da obstaja verjetnost, da so bili evidentirani bankovci, ki jih je pritožnik položil na bančni račun, spravljeni v
obtok ob morebitnih dvigih gotovine drugih komitentov banke.
Preiskovalni sodnik je po tem, ko je zoper pritožnika izdal obrazloženi sklep o uvedbi preiskave, potrdil razloge, s katerimi je
predlog obrazložil državni tožilec, izrazil strinjanje z njimi in tudi
jasno obrazložil razloge, ki glede na besedilo prvega odstavka
156. člena ZKP dopuščajo uporabo tega ukrepa. Ustavno sodišče ocenjuje, da taka obrazložitev omogoča preverjanje, ki ga
zahteva tretji odstavek 38. člena Ustave. To presojo so sodišča
opravila, kot zadnje tudi Vrhovno sodišče.71 To je podrobneje
obrazložilo izsledke PPU tajnega opazovanja, tajnega delovanja in prestrezanja komunikacije, ki so bili zoper pritožnika
odrejeni z ustreznimi vnaprejšnjimi sodnimi odredbami pred
izdajo odredbe banki o sporočilu podatkov. Z njimi so se po
stališču Vrhovnega sodišča le potrdili izsledki PPU, niso pa se
pridobivali novi osebni podatki pritožnika. S tem je bilo pritožniku zagotovljeno sodno varstvo, ki ga tretji odstavek 38. člena
Ustave zahteva zaradi preprečitve zlorabe osebnih podatkov.
40. Glede na navedeno zato v konkretnih okoliščinah
primera ni utemeljen očitek o kršitvi 22. člena Ustave, ker
odredba o pridobitvi določenih osebnih podatkov ni vsebovala
obrazložitve, kakršna bi po mnenju pritožnika morala biti, če bi
šlo za izpolnitev ustavne zahteve po vnaprejšnji sodni odredbi
za poseg v prvi odstavek 38. člena Ustave. Vsebovala je namreč jasne razloge, na podlagi katerih je sodišče sprejelo svojo
odločitev, Vrhovno sodišče pa se je tudi vsebinsko opredelilo
do razlogov, ki jih je pritožnik uveljavljal v postopku s pravnim
sredstvom.
B. – III.
Hramba in uporaba prometnih podatkov
41. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev pravic iz 37. in 38. člena
Ustave, ker je sodišče oprlo sodbo na prometne podatke, ki so
jih operaterji hranili na podlagi ZEKom/09, katerega določbe
naj bi bile identične razveljavljenim določbam ZEKom-1/13,
čeprav naj v konkretnem primeru hramba podatkov o prometu
v elektronskem komunikacijskem omrežju pritožnika in njegovih
soobdolžencev ne bi bila dopustna.
42. V odločbi št. U-I-65/13 je Ustavno sodišče, ob upoštevanju sodbe SEU Digital Rights Ireland, z vidika pravice
posameznika do varstva osebnih podatkov presojalo ureditev
XIII. poglavja ZEKom-1/13, s katerim je Republika Slovenija
prenesla v svoj pravni red Direktivo 2006/24/ES in ki je ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev
ali javnih komunikacijskih omrežij nalagal obveznost, da hranijo
določene prometne, lokacijske in druge podatke, potrebne za
določitev posameznika, za namene, kot jih predvidevajo zakoni,
ki urejajo kazenski postopek, delovanje Slovenske obvešče69 Preiskovalni sodnik je odredbo izdal po izdaji sklepa o
uvedbi preiskave zoper pritožnika, ki sicer tedaj še ni bil pravnomočen. Vendar je iz prvega odstavka 156. člena ZKP razvidno, da
dovoljuje pridobitev osebnih podatkov tako glede osumljenca kot
glede obdolženca, kar pomeni, da dovoljuje pridobitev podatkov
tudi o osebi, zoper katero teče še predkazenski postopek, ko obstajajo razlogi za sum, da je storila kaznivo dejanje. Poleg tega pa
tudi pritožba zoper sklep o uvedbi preiskave nima suspenzivnega
učinka (šesti odstavek 169. člena ZKP).
70 Podatki naj bi predstavljali ključne dokaze o razpolaganju
pritožnika s prejeto podkupnino, potrebni naj bi bili tudi zaradi
identifikacije oseb, ki bi lahko razpolagale z bankovci, ki izvirajo
iz prejete podkupnine in so jih osebe prejele pri banki pri dvigu
gotovine, ko jo je položil pritožnik; bankovci naj bi bili evidentirani
po serijskih številkah.
71 Glej 36. točko obrazložitve te sodbe.
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valno-varnostne agencije ter obrambo države. Odločilo je, da
pomeni ureditev, ki zahteva obvezno in neselektivno hrambo
nekaterih prometnih podatkov vseh komunikacij pri telefoniji
v fiksnem omrežju, mobilni telefoniji, pri dostopu do interneta,
internetne elektronske pošte in internetne telefonije (za 14 oziroma 8 mesecev) in s katero nastajajo pri operaterjih obsežne
zbirke osebnih podatkov uporabnikov teh storitev, iz katerih je
mogoče izluščiti zelo natančne ugotovitve o njihovem zasebnem
življenju, nedopusten poseg v pravico posameznika do varstva
osebnih podatkov (prvi odstavek 38. člena Ustave).72 Ker je že
zato razveljavilo prvi odstavek 163. člena ZEKom-1/13, se ni
opredelilo do dopustnosti posega v pravico do komunikacijske
zasebnosti iz prvega odstavka 37. člena Ustave.
43. Ustava dopušča poseg v komunikacijsko zasebnost,
če ga določi zakon na podlagi odločbe sodišča za določen čas,
če je to nujno za potek ali uvedbo kazenskega postopka (drugi
odstavek 37. člena Ustave). Identiteta komunicirajočega posameznika je eden od pomembnih vidikov komunikacijske zasebnosti, zato je treba za njeno razkritje pridobiti sodno odredbo v
skladu z drugim odstavkom 37. člena Ustave.73 Varovana pa ni
zgolj vsebina komunikacije, temveč tudi okoliščine in dejstva,
povezana s komunikacijo, tj. tisti podatki o komunikaciji, ki so
njen sestavni del – prometni podatki.74 Izpodbijane sodbe se
opirajo tudi na analitične informacije, iz katerih sta razvidna
gostota in čas medsebojnih komunikacij opazovanih telefonskih
številk in s skupnimi telefonskimi številkami. Iz teh informacij
je razvidno, da niso bili pridobljeni le podatki o identifikaciji
imetnikov oziroma lastnikov komunikacijskih naprav, temveč
tudi podatki o gostoti komunikacij; kdo je s kom, kdaj, kako
pogosto, koliko časa in kje komuniciral. Sodbe torej temeljijo
na prometnih podatkih, ki so sestavni del komunikacije. V
skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo pomeni pridobitev
teh podatkov poseg v pritožnikovo pravico iz prvega odstavka
37. člen Ustave.75
44. Ker Ustava za posege v pravico do komunikacijske
zasebnosti določa strožje pogoje, kot so določeni za posege v
informacijsko zasebnost, je Ustavno sodišče na podlagi pritožnikovega zatrjevanja tokrat presojalo skladnost stališč sodišč
s to človekovo pravico. Če namreč v okoliščinah tega primera ni
prišlo do kršitve pravice do komunikacijske zasebnosti, potem
tudi do kršitve pravice do varstva osebnih podatkov iz prvega
odstavka 38. člena Ustave ni prišlo. Glede na pritožnikove
navedbe je tako Ustavno sodišče presojalo, ali je bil poseg v
pritožnikovo pravico do komunikacijske zasebnosti nujen za
uvedbo ali potek kazenskega postopka po drugem odstavku
37. člena Ustave.
45. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo je treba
pri presoji nujnosti oziroma neogibnosti posega v svobodo
komuniciranja iz 37. člena Ustave za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države upoštevati tudi načelo
sorazmernosti,76 ki je tudi sicer priznano kot splošno ustavno
načelo, izvedeno iz načela pravne države.77 Pri presoji sorazmernosti posega v komunikacijsko zasebnost je Ustavno
72 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-65/13, 15. in 16. točka
obrazložitve.
73 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-540/11 z dne 13. 2.
2014 (Uradni list RS, št. 20/14, in OdlUS XX, 33)
74 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-106/05 z dne 2. 10.
2008 (Uradni list RS, št. 100/08, in OdlUS XVII, 84), 8. in 10. točka
obrazložitve.
75 Prav tam.
76 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-25/95 z dne 27. 11.
1997 (Uradni list RS, št. 5/98 in, OdlUS VI, 158), 41. in 44. točka
obrazložitve.
77 Prav tam, 47. točka obrazložitve. Ustavno sodišče je intenzivnost posega v komunikacijsko zasebnost upoštevalo tudi v
odločbah št. U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998 (Uradni list RS, št. 31/98,
in OdlUS VII, 56), 17. točka obrazložitve; št. U-I-272/98 z dne 8. 5.
2003 (Uradni list RS, št. 48/03, in OdlUS XII, 42), 11., 12. točka
obrazložitve; in št. Up-2094/06 z dne 20. 3. 2008 (Uradni list RS,
št. 37/08, in OdlUS XVII, 28), 7., 11. točka obrazložitve.
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sodišče v dosedanji presoji posegov v komunikacijsko zasebnost upoštevalo stopnjo dokaznega standarda, potrebnega za
odreditev tega ukrepa,78 katalog kaznivih dejanj, za katerega
se lahko odredi ukrep,79 merila oziroma situacije, v katerih
dokazov ni mogoče zbrati na drug način oziroma bi bilo njihovo zbiranje povezano z nesorazmernimi težavami (t.i. načelo
subsidiarnosti),80 in trajanje ukrepa.81
46. Iz prakse SEU in ESČP izhajajo podobna merila za
presojo sorazmernosti posega v pravice iz 7. in 8. člena Listine
oziroma 8. člena EKČP oziroma za presojo dostopa do prometnih podatkov:
(1) hud poseg upraviči le cilj boja proti hudemu kriminalu;
kadar pa poseg ni hud, se dostop do podatkov lahko upraviči
s ciljem preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona
kaznivih dejanj na splošno; če podatki ne omogočajo izpeljave
natančnih ugotovitev o zasebnem življenju oseb, za podatke
katerih gre, ne gre za hud poseg;82
(2) omejitev trajanja ukrepa na splošno in v konkretnem
primeru, ali se je ukrep izvajal maksimalno dovoljeno obdobje
ali krajše obdobje;83
(3) dostop do hranjenih prometnih podatkov lahko upraviči
le boj (preprečevanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj)
proti hudemu kriminalu oziroma proti najtežjim kaznivim dejanjem (na primer boj proti trgovini z drogo, organizirani kriminaliteti in pranju denarja);84
(4) določena morajo biti zakonsko zavezujoča jasna in
natančna pravila, ki določajo, v katerih okoliščinah in pod
kakšnimi pogoji (vsebinski in postopkovni pogoji) morajo ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev pristojnim nacionalnim organom omogočiti dostop do prometnih podatkov,
oziroma pravna podlaga za pridobitev podatkov z jamstvi pred
arbitrarnostjo;85
(5) izpolnjena morajo biti objektivna merila za dostop: do
podatkov oseb, za katere obstaja sum, da nameravajo izvršiti
ali da so izvršile hudo kaznivo dejanje ali da so tako ali drugače
povezane s tem kaznivim dejanjem, do podatkov drugih oseb,
kadar obstajajo objektivni elementi, na podlagi katerih je mogoče šteti, da bi ti podatki lahko v konkretnem primeru učinkovito
prispevali k boju proti takim dejavnostim;86
(6) dostop do hranjenih podatkov načeloma, razen v nujnih primerih, ki so ustrezno utemeljeni, odobri sodišče ali neodvisen upravni organ na obrazložen predlog, odredba tožilstva s
sodno kontrolo zadošča, če pa gre za utemeljeno pričakovanje
zasebnosti, je potrebna sodna odredba.87
47. Višje sodišče je zavrnilo pritožnikov očitek, da se
sodba opira na prometne podatke, ki so bili hranjeni na podlagi zakona, ki je bil vsebinsko enak zakonu, ki ga je Ustavno
sodišče razveljavilo. Odločba Ustavnega sodišča naj ne bi
78 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-25/95, 52.–54. točka
obrazložitve.
79 Prav tam, 55.–58. točka obrazložitve; Odločbi Ustavnega
sodišča št. U-I-272/98, 32. točka obrazložitve; in št. U-I-158/95,
17. točka obrazložitve.
80 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-25/95, 59.–61. točka
obrazložitve.
81 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-272/98, 34. točka obrazložitve.
82 Sodba SEU v zadevi Ministerio Fiscal, C-207/16, z dne
2. 10. 2018, 59.–63. točka obrazložitve.
83 Sodba ESČP v zadevi Figueiredo Teixeira proti Andori,
št. 72384/14, z dne 8. 11. 2016, 46. točka obrazložitve.
84 Sodba SEU Tele2, C‑203/15, z dne 21. 12. 2016, 102. in
103. točka obrazložitve; sodbi ESČP v zadevah Figueiredo Teixeira proti Andori, 43. točka obrazložitve, in Ben Faiza proti Franciji,
št. 31446/12, z dne 8. 2. 2018, 76. točka obrazložitve.
85 Sodba SEU Tele2, 119. točka obrazložitve, in sodba ESČP
v zadevah Figueiredo Teixeira proti Andori, 43. točka obrazložitve.
86 Sodba SEU Tele2, 111. točka obrazložitve.
87 Prav tam, 114. točka obrazložitve; sodbi ESČP v zadevah
Ben Faiza proti Franciji, 69.–76. točka obrazložitve, in Benedik proti
Sloveniji, št. 62357/14, z dne 24. 4. 2018, 130. točka obrazložitve.
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posegla v 149.b člen ZKP/13, na podlagi katerega so bili pridobljeni podatki, prav tako naj ne bi naložila izbrisa podatkov,
s katerimi so organi kazenskega postopka že razpolagali pred
objavo odločbe o razveljavitvi ZEKom-1/13. Je pa Višje sodišče
tehtalo izvedbo ukrepov po navedeni določbi ZKP z merili iz
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-65/13. Tudi Vrhovno sodišče je poudarilo, da so bili prometni podatki pridobljeni na
podlagi odredbe preiskovalnega sodnika na podlagi 149.b člena ZKP/13, ki z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 ni bil
razveljavljen. Ustavno sodišče naj tudi ne bi razveljavilo prvega
odstavka 154. člena ZKP/13, ki ureja hrambo teh podatkov v
kazenskem postopku. Podatki naj bi bili pridobljeni in hranjeni
že več kot tri leta pred objavo sodbe SEU in odločbe Ustavnega
sodišča, Ustavno sodišče pa naj z odločbo z dne 3. 7. 2014 ne
bi poseglo v podatke, s katerimi so organi pregona oziroma
sodišča razpolagali že pred objavo odločbe (18. 7. 2014), in
naj bi takojšen izbris podatkov naložilo le operaterjem iz prvega odstavka 163. člena ZEKom-1/13. Po stališču Vrhovnega
sodišča podatki o prometu v elektronskem komunikacijskem
omrežju, pridobljeni pred 18. 7. 2014, niso nezakoniti sami po
sebi. Hramba in obdelovanje podatkov, ki so bili na podlagi
149.b člena ZKP/13 pridobljeni pred objavo odločbe Ustavnega
sodišča, naj namreč ne bi pomenila vnaprejšnje, nediskriminacijske hrambe in obdelave prometnih podatkov, ukrep, ki je bil
zakonito odrejen na podlagi 149.b člena ZKP/13, pa naj ne bi
pomenil neosredotočenega in izključno preventivnega pridobivanja in hrambe podatkov, saj naj bi organi kazenskega postopka pred odreditvijo ukrepa razpolagali z dejstvi in okoliščinami
storjenega kaznivega dejanja, ukrep pa naj bi bil odrejen in
izvršen le glede na določeno komunikacijsko sredstvo, v določenem časovnem obdobju. Pomembno dejstvo, kot izhaja iz
izpodbijanih sodb, je tudi to, da so bili zoper pritožnika že pred
tem odrejeni PPU, vključno z ukrepom nadzora elektronskih
komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter kontrolo in
zavarovanjem dokazov v vseh oblikah komuniciranja na mobilni
in stacionarni telefonski številki Okrožnega sodišča v Celju, ki
ju je kot službeni uporabljal pritožnik.
48. Ustavno sodišče je torej v odločbi št. U-I-65/13, tako
kot SEU v sodbi Digital Rights Ireland, presojalo hrambo prometnih podatkov in ne njihove pridobitve. Zato ni mogoče z merili iz te odločbe oziroma sodbe, ki se nanašajo na abstraktno
ureditev hrambe prometnih podatkov, presojati dostopa oziroma pridobitve prometnih podatkov, kot sicer izhaja iz izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča. Nasprotno, pridobitev prometnih podatkov je treba presojati z navedenimi merili presoje
posegov v komunikacijsko zasebnost, ki izhajajo iz ustaljene
ustavnosodne presoje ter iz prakse ESČP in SEU.
49. Zahteva po sodni odredbi in zakonski določenosti
ukrepa sta po drugem odstavku 37. člena Ustave samostojna
pogoja za dopustnost posega v komunikacijsko zasebnost iz
37. člena Ustave. Iz izpodbijanih sodb izhaja, da obstoj sodnih
odredb za pridobitev navedenih prometnih podatkov ni sporen,
da tega ne izpodbija niti pritožnik ter da sta tudi Višje in Vrhovno
sodišče, ko sta presojali pritožnikove očitke v zvezi z uporabo
prometnih podatkov, obrazloženo ugotavljali njihov obstoj. Iz
zahteve po zakonski določenosti ukrepa izhaja zahteva, da
zakon določa pogoje za poseg v (komunikacijsko) zasebnost.
V skladu s prvim odstavkom 149.b člena ZKP lahko preiskovalni sodnik odredi operaterju, naj pristojnemu organu sporoči
podatke o udeležencih, okoliščinah in dejstvih elektronskega
komunikacijskega prometa, če (1) so podani razlogi za sum,
da je bilo storjeno, da se izvršuje ali da se pripravlja oziroma
organizira kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti, in (2) je za odkritje tega kaznivega dejanja ali
storilca treba pridobiti podatke o udeležencih, okoliščinah in
dejstvih elektronskega komunikacijskega prometa. Po drugem
odstavku 149.b člena ZKP morata predlog in odredba biti pisna
in vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo komunikacijskega sredstva za elektronski komunikacijski promet, utemeljitev razlogov, časovno obdobje, za katero se podatki zahtevajo,
ter ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa.
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50. Ustavna zahteva po zakonski določnosti se uresničuje tudi s prav tako ustavno zahtevo po konkretizirani sodni
odločbi,88 torej z dolžnostjo sodišča, da vnaprej obrazloži izpolnjenost (ustavnih in) zakonskih pogojev za odreditev ukrepa,
in dolžnostjo sodišča, da kasneje preveri zakonitost izvajanja
ukrepa.89 Glede prvega pogoja, tj. razlogov za sum, da je bilo
storjeno, da se izvršuje ali da se pripravlja oziroma organizira kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti, iz prve sodne odredbe izhaja, da je preiskovalna
sodnica obrazložila obstoj razlogov za sum za uradno pregonljivo kaznivo dejanje po 261., 262. in 263. členu KZ-1, ki po
ustaljeni ustavnosodni presoji in ustaljenem razumevanju, ki
se je izoblikovalo v praksi organov pregona in sodišč, temeljijo
na minimalnem obvestilu;90 iz vsebine zapisnika o sprejemu
ustne kazenske ovadbe oškodovanca naj bi izhajal ta dokazni
standard, pri čemer je preiskovalna sodnica nekatere navedbe
potrdila tudi z uradnim zaznamkom o zbiranju obvestil od oškodovančeve partnerice. V drugi sodni odredbi se je preiskovalna
sodnica v zvezi s tem zakonskim pogojem za kaznivo dejanje
po drugem odstavku 262. člena KZ-1 oprla ravno tako na navedbe oškodovanca v kazenski ovadbi, ki jih je potrdila z že
opravljeno analizo telefonskega prometa, in na zbiranje obvestil ter preverjanje posameznih dejstev in okoliščin na podlagi
prejete kazenske ovadbe. V tretji sodni odredbi je preiskovalna
sodnica oprla obstoj razlogov za sum za uradno pregonljivo
kaznivo dejanje po 261. členu KZ-1 na že navedene vire, poleg
tega pa še na dodatno opravljene analize telefonskega prometa in zbiranje obvestil ter izsledke vmes odrejenih ukrepov
po prvem odstavku 149.a člena, 155. členu in prvem odstavku
155.a člena ZKP/13. Nadalje iz izpodbijanih sodb Višjega, zlasti
pa iz 30. točke obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča izhaja,
da sta sodišči obrazloženo navedli, da so dejstva in okoliščine,
navedene v kazenski ovadbi oškodovanca, glede na obrazložitve sodne odredbe in podatke kazenskega spisa pomenile
zadostno dejansko podlago za razloge za sum za odreditev
prvega ukrepa po 149.b členu ZKP/13. Druga sodna odredba
naj bi bila izdana zaradi preveritve navedb v kazenski ovadbi
in na podlagi izsledkov prvega ukrepa, pri tretji sodni odredbi
pa naj bi bilo treba upoštevati, da so bili pred tem zoper pritožnika izvršeni PPU po prvem odstavku 149.a člena, 155. členu
in prvem odstavku 155.a člena ZKP/13 za katere so potrebni
utemeljeni razlogi za sum. Ob upoštevanju vsebine dokaznega standarda razlogov za sum in vsebine sodnih odredb ter
izpodbijanih sodb je mogoče ugotoviti, da je Okrožno sodišče
obrazložilo obstoj zakonskega pogoja razlogov za sum za kaznivo dejanje, ki je pregonljivo po uradni dolžnosti, v vseh treh
sodnih odredbah, ki so bile podlaga za pridobitev teh podatkov.
Višje in Vrhovno sodišče pa sta ob odločanju o očitkih v zvezi s
tem v pravnih sredstvih obrazloženo odločili, da so obrazložitve
sodnih odredb in podatki kazenskega spisa zadoščali za obstoj
razlogov za sum za izvršitev kaznivega dejanja, ki se po prvem
odstavku 149.b člena ZKP/13 zahteva za izdajo sodne odredbe
za pridobitev prometnih podatkov.91
51. Za odreditev ukrepa po 149.b členu ZKP/13 je treba
tudi izkazati, da je za odkritje kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali storilca treba pridobiti podatke o
udeležencih, okoliščinah in dejstvih elektronskega komunikacijskega prometa. V zvezi s tem iz prve sodne odredbe izhaja,
da je preiskovalna sodnica navedla, da je podana verjetnost,
da se bodo s pridobitvijo prometnih podatkov lahko pridobili
in zavarovali podatki še pred uvedbo preiskave, saj naj bi se
hranili le določen čas; z operativno analizo naj bi se preverila
88 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-25/95, 65. točka
obrazložitve.
89 Gl. drugi odstavek 153. člena ZKP.
90 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-25/95, 53. točka obrazložitve, ki razmeji med razlogi za sum in utemeljenim sumom.
91 Ustavno sodišče se ne opredeljuje do vprašanja ustavnosti
obrazložitve teh sodnih odredb (22. člena Ustave), ker to ni predmet presoje v izpodbijanem primeru.
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dejstva iz kazenske ovadbe, utemeljeval sum izvršitve kaznivega dejanja (na primer povezanost med osumljenci, časovnimi
termini komunikacij, krajevni potek pogovorov) ter identificirale
neznane osebe ali telefonske številke, podatki pa naj bi služili
kot dokaz v kazenskem postopku. V drugi in tretji sodni odredbi
so navedbe v zvezi s tem zakonskim pogojem podobne. Pri
presoji zakonitosti izvedenega ukrepa v zvezi s presojo očitkov,
povezanih s tem, sta Višje in Vrhovno sodišče navedli, da sta
bili prvi dve sodni odredbi izdani z namenom preveritve navedb
v ovadbi Esada Čehajića in tudi omejeni z navedbami v ovadbi
ter z namenom preveritve komunikacije s telefonsko številko
Marjana Salobirja, ki naj bi bila odkrita v prvem ukrepu po
149.b členu ZKP/13. S tretjo sodno odredbo naj bi bil odrejen
ukrep zoper pritožnikovo mobilno službeno telefonsko številko
zato, ker naj bi bilo treba preveriti navedbe Esada Čehajića
glede povezave med pritožnikom in soobdolženima ter glede
časovnih in krajevnih vidikov njihove komunikacije. Iz vsebine
sodnih odredb in izpodbijanih sodb torej izhaja, da je Okrožno
sodišče pri izdaji vseh sodnih odredb obrazložilo obstoj tega
zakonskega pogoja. Zlasti Vrhovno sodišče pa je ob odločanju
o očitkih v zvezi s tem v pravnih sredstvih obrazloženo presodilo in preverjalo, ali so bile sodne odredbe izdane tudi v skladu
s tem zakonskim pogojem iz prvega odstavka 149.b člena
ZKP/13. Ob tem je treba še izpostaviti, da pritožnik niti v ustavni
pritožbi niti v kazenskem postopku ni zatrjeval, da pogoji po
prvem odstavku 149.b člena ZKP/13 za pridobitev prometnih
podatkov niso bili izpolnjeni.
52. Glede obsega pridobljenih podatkov in s tem intenzivnosti izvedenih ukrepov iz izpodbijanih sodb in prilog k ustavni
pritožbi (zlasti štirih analitičnih informacij) izhaja, da sodišče na
podlagi izdanih sodnih odredb ni pridobilo zgolj podatkov o povezavi med določenimi komunikacijskimi napravami in osebno
istovetnostjo imetnikov oziroma lastnikov teh komunikacijskih
naprav.92 Iz analitičnih informacij izhajajo gostota, lokacija ter
čas komunikacij med oškodovancem Esadom Čehajićem in
soobdolženim Esadom Ramićem, med slednjim in službeno
telefonsko številko Okrožnega sodišča v Celju, med soobdolženima Esadom Ramićem in Marjanom Salobirjem ter med
pritožnikom in Marjanom Salobirjem. Preko uporabljene bazne
postaje je razvidna tudi približna lokacija mobilne naprave v
uporabi, ugotoviti je mogoče tudi čas komunikacije, trajanje
komunikacije, način komunikacije (klic) in kdo je koga klical.
V izpodbijanem primeru so bili po 149.b členu ZKP/13 pridobljeni podatki, ki omogočajo izpeljave natančnih ugotovitev o
zasebnem življenju oseb, za podatke katerih gre, tj. pritožnika,
soobdolženih in oškodovanca. Čeprav iz izpodbijanih sodb
in prilog k ustavnima pritožbama (zlasti iz kazenske ovadbe
oškodovanca Esada Čehajića, sodnih odredb ter analitičnih
informacij) izhaja, da je oškodovanec v kazenski ovadbi sicer
navedel dve telefonski številki Esada Ramića, s katerima je
oškodovanec komuniciral, telefonsko številko svoje partnerice
in podatek, da je Esad Ramić komuniciral tudi z njo, zadnjič
5. 12. 2010 ob 16.50, pridobljene informacije presegajo obseg
informacij, ki jih je o medsebojni komunikaciji v kazenski ovadbi
navedel oškodovanec.
53. Glede na navedeno lahko tak poseg v zasebnost v
skladu z ustaljeno sodno prakso SEU in ESČP upraviči le boj
proti hudemu kriminalu oziroma proti najtežjim kaznivim dejanjem. Iz izpodbijanih sodb in sodnih odredb, ki jih je pritožnik
priložil ustavnima pritožbama, izhaja, da je Okrožno sodišče iz
Ljubljane izdalo sodne odredbe zaradi izvršitve kaznivih dejanj
po 261., 262. in 263. členu KZ-1 (sodna odredba št. III Kpd
94753/2010 z dne 16. 12. 2010), pri čemer je pri tem izrecno
opozorilo na sorazmernost in nujnost ukrepa zaradi teže kaznivega dejanja, zlasti zaradi predpisane kazni in koruptivne
narave kaznivih dejanj, v katera naj bi bilo vpletenih več, tudi še
neodkritih oseb, zaradi česar naj jih brez tega ukrepa ne bi bilo
mogoče odkriti; po drugem odstavku 262. člena KZ-1 (odredba
št. Pp 27/2010 z dne 23. 12. 2010); oziroma po 261. členu KZ-1
92
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(odredba št. Pp 27/2010 z dne 12. 1. 2011). Višje in predvsem
Vrhovno sodišče93 sta podobno obrazložili, da gre za hudo
kaznivo dejanje, da obstaja javni interes za pregon tovrstnih
kaznivih dejanj, ki jih je že sicer težko odkrivati, v konkretnem
primeru pa zaradi posredovanja soobdolženih še toliko bolj.94
Tudi sicer je za upoštevno kaznivo dejanje predpisana večletna
zaporna kazen.95 Poleg tega je treba upoštevati tudi, da gre za
implementacijo Konvencije Združenih narodov proti korupciji
(Uradni list RS, št. 22/08 in 51/09, MP, št. 5/08 in 13/09). Po
navedeni konvenciji so se države pogodbenice zavezale, da
kot kaznivo dejanje določijo določena ravnanja, tudi podkupovanje javnih uslužbencev (15. člen). Kot izhaja iz preambule
Konvencije Združenih narodov proti korupciji, naj bi ta zaveza
držav nastala zaradi zavedanja resnosti težav in nevarnosti,
ki jih prinaša korupcija za stabilnost in varnost družbe zaradi
spodkopavanja institucij in vrednot demokracije, etičnih načel
in pravičnosti ter ogrožanja trajnostnega razvoja in vladavine
prava. Poleg tega naj bi šlo tudi za prepričanje, da korupcija
ni več lokalno vprašanje, temveč mednarodni pojav, ki vpliva
na vse družbe in gospodarstva, zaradi česar je nujno potrebno
mednarodno sodelovanje za njeno preprečevanje in nadzor
ter za uveljavljanje načel ustreznega vodenja javnih zadev in
upravljanja javnega premoženja, poštenosti, odgovornosti in
enakosti pred zakonom ter potrebe po varovanju integritete in
spodbujanju kulture zavračanja korupcije. Upoštevno kaznivo
dejanje iz 261. člena KZ-1 pomeni torej implementacijo mednarodnega pogodbenega kaznivega dejanja. Gre za hudo kaznivo
dejanje, izvršeno zoper uradno dolžnost, javna pooblastila
in javna sredstva.96 V konkretnem primeru naj bi šlo prav za
sodnika, ki mora kot predstavnik sodne veje oblasti razsojati
v primeru obstoja koruptivnih kaznivih dejanj, ne pa jih sam v
svojih vrstah izvajati in dopuščati.
54. Pri presoji trajanja ukrepa je, ker ukrep iz 149.b člena ZKP ne traja določeno (omejeno) časovno obdobje, treba
upoštevati predvsem obdobje zajema pridobljenih prometnih
podatkov. V izpodbijanem primeru so se podatki hranili po ZEKom/09, ki je veljal v času izdaje sodnih odredb za pridobitev
teh podatkov. V skladu s to ureditvijo so se prometni podatki v
izpodbijanem primeru hranili posebej za namene kazenskega
postopka 14 mesecev od dneva komunikacije za podatke po
prvem, tretjem in četrtem odstavku 107.a člena ZEKom/09 v
zvezi z javno dostopnimi telefonskimi storitvami in 8 mesecev
od dneva komunikacije v zvezi z drugimi podatki.97 Ureditev
hrambe prometnih podatkov po ZEKom/09 je bila v bistvenem
enaka ureditvi po ZEKom-1/13, ki jo je razveljavilo Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-65/13.98 Vendar to ni bila edina
pravna podlaga za hrambo zakonsko določenih prometnih
podatkov. Po 104. členu ZEKom/09 so se podatki v t.i. komercialnih bazah hranili toliko časa, dokler niso bili več potrebni
za prenos sporočil (prvi odstavek 104. člena ZEKom/09), do
popolnega plačila storitve, vendar najdlje do preteka zastaralnega roka za podatke o prometu, ki jih operater potrebuje za
obračun in za plačila v zvezi z medomrežnim povezovanjem
(drugi odstavek 104. člena ZEKom/09), v obsegu in trajanju,
potrebnem za takšno trženje ali storitve, a samo na podlagi
naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja (tretji
odstavek 104. člena ZEKom/09). Poleg pravne podlage, za
katero pritožnik navaja, da je identična razveljavljenim določbam ZEKom-1/13, je torej ZEKom/0999 vseboval tudi drugo,
Glej 31. točko obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča.
Ustavno sodišče se ne opredeljuje do ustavnosti
149.b člena ZKP, ker to ni predmet presoje v izpodbijanem primeru.
95 Prim. 261., 262. in 263. člen KZ-1.
96 Prim. 26. poglavje KZ-1 in M. Deisinger, nav. delo, str. 590.
97 Peti odstavek 107.a člena ZEKom/09.
98 V 107.a členu je bila splošna določena obveznost hrambe
podatkov o prometu v javnem komunikacijskem omrežju, določeno je bilo, kateri operaterji imajo dolžnost hrambe podatkov,
obdobje hrambe podatkov je bilo enako kot po razveljavljenem
ZEKom-1/13. Gl. tudi peti odstavek 107.a člena ZEKom/09.
99 Podobno kot ZEKom-1/13.
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splošnejšo pravno podlago za hrambo prometnih podatkov in
vsaj abstraktno opredeljeval tudi rok takšne hrambe.
55. V izpodbijanem primeru je sodišče, kot navedeno,
izdalo tri odredbe za pridobitev prometnih podatkov: št. III Kpd
94753/2010 z dne 16. 12. 2010 za obdobje od 1. 1. 2009 do
16. 12. 2010; št. Pp 27/2010 z dne 23. 12. 2010 za obdobje
od 1. 1. 2009 do 22. 12. 2010; ter št. Pp 27/2010 z dne 12. 1.
2011 za obdobje od 29. 10. 2009 do 12. 1. 2011. Na njihovi
podlagi je policija pripravila štiri analitične informacije s podatki
o gostoti komunikacij v posameznih obdobjih. Iz navedenih
sodnih odredb je sicer razvidno, da je sodišče zaprosilo za
podatke za obdobje od 1. 1. 2009 do 12. 1. 2011, vendar so
jih operaterji zaradi največ 14-mesečnega dopustnega roka
hrambe po petem odstavku 107.a člena ZEKom/09 posredovali
zgolj za obdobje od 16. 10. 2009 naprej. Prometni podatki so
bili torej zajeti oziroma pridobljeni približno pet oziroma tri leta
in pol pred objavo odločbe št. U-I-65/13 in pred trenutkom, ki
ga je Ustavno sodišče določilo za uničenje podatkov. Iz sodbe Okrožnega sodišča podobno izhaja, da so bili pridobljeni
prometni podatki za celotno obdobje od 1. 1. 2009 do 16. 12.
2010. Čeprav se je na številko pritožnika neposredno nanašala
le tretja sodna odredba, pa so vse štiri analitične informacije
vsaj posredno obremenilne za pritožnika; prva, tretja in četrta neposredno, druga pa izkazuje gostoto komunikacij med
Esadom Ramićem in Marjanom Salobirjem ter s tem celotno
komunikacijsko in tudi kriminalno mrežo.
56. Vendar se je Okrožno sodišče v okviru svoje dokazne
ocene oprlo le na ožji obseg prometnih podatkov. Na pridobljene prometne podatke se je namreč konkretno oprlo le v
zvezi s stališčem, da je Esad Čehajić prejel klic Esada Ramića
na dan seje izvenobravnavnega senata v zvezi z odpravo
mednarodne tiralice zoper njega; Okrožno sodišče je potrdilo
izpovedbo Čehajića o tem s podatki o medsebojni komunikaciji
Esada Ramića, Esada Čehajića, pritožnika in Marjana Salobirja v dnevih po seji, tj. 12. 11. 2010 ob 15.02, 12. 11. 2010 ob
13.35 in 12. 11. 2010 ob 15.00. Za potrditev izpovedbe Esada
Čehajića in za neupoštevanje zagovora pritožnika, da ni vedel,
kdo je partnerica Esada Čehajića oziroma na koga se nanaša
zdravstvena dokumentacija v zvezi s predlogom za odpravo
pripora, pa se je Okrožno sodišče sklicevalo na podatke analitične informacije o telefonskih stikih za dan 2. 11. 2010. Iz navedenega izhaja, da se Okrožno sodišče v izpodbijani sodbi ni
neposredno oprlo na prometne podatke iz celotnega obdobja,
za katero so bili pridobljeni, ampak zgolj na podatke o konkretnih telefonskih komunikacijah, ki so bile izvedene največ en
mesec in štiri dni pred izdajo prve sodne odredbe za pridobitev
teh podatkov oziroma dva meseca pred izdajo zadnje sodne
odredbe za pridobitev prometnih podatkov. Čeprav je torej peti
odstavek 107.a člena ZEKom/09 omogočal hrambo podatkov
za obdobje največ 14 mesecev, so sodišča neposredno oprla
izpodbijane sodbe zgolj na prometne podatke, ki so nastali in
se začeli hraniti v relativno kratkem obdobju pred izdajo sodnih
odredb, s katerimi so bili pridobljeni, oziroma v obdobju, ki je
bistveno krajše od obdobja hrambe prometnih podatkov, ki ga
je omogočal zakon. To izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča, ki je navedlo, da so se pridobili prometni podatki zgolj za
natančno določeno časovno obdobje, v katerem naj bi se po
navedbah oškodovanca izvrševalo kaznivo dejanje.
57. Glede na ureditev 104. člena ZEKom/09 in glede na
vsebino analitičnih informacij in sodnih odredb je tudi zelo verjetno, da so bili ti prometni podatki, ki so bili neposredno uporabljeni v sodbi Okrožnega sodišča in so bili hranjeni največ en
mesec in štiri dni pred izdajo prve sodne odredbe oziroma dva
meseca pred izdajo zadnje sodne odredbe, hranjeni tudi v obdobju, ki ga določa 104. člen ZEKom/09, tj. na podlagi pravne
podlage za t. i. komercialne baze, oziroma da so bili v trenutku
pridobitve na podlagi navedenih sodnih odredb hranjeni tudi še
na podlagi 104. člena ZEKom/09. Tudi to dejstvo je bistveno
za presojo sorazmernosti ukrepa, saj zmanjšuje težo posega v
pritožnikove pravice; tudi ob neupoštevanju določb ZEKom/09,
ki naj bi bile identične razveljavljenim določbam ZEKom-1/13,

Uradni list Republike Slovenije
bi v trenutku odreditve pridobitve podatkov določbe o hrambi
prometnih podatkov v 104. členu ZEKom/09 pomenile zakonito
pravno podlago za njihovo hrambo.
58. Glede na merila, da je dopusten dostop do podatkov
oseb, za katere obstaja sum, da nameravajo izvršiti ali da so
izvršile hudo kaznivo dejanje ali da so tako ali drugače povezane s tem kaznivim dejanjem, do podatkov drugih oseb, kadar
obstajajo objektivni elementi, na podlagi katerih je mogoče
šteti, da bi ti podatki lahko v konkretnem primeru učinkovito
prispevali k boju proti takim dejavnostim, je mogoče iz izpodbijanih sodb, sodnih odredb in analitičnih informacij ugotoviti, da
je Okrožno sodišče utemeljilo odreditev pridobitve prometnih
podatkov za telefonske številke, ki so jih uporabljali oškodovanec, njegova partnerica in soobdolženi Esad Ramić glede na
navedbe v kazenski ovadbi oškodovanca, pri čemer je sodišče
obrazložilo upoštevnost posameznih telefonskih številk. Druga
sodna odredba je bila odrejena zoper telefonski številki, ki ju
je uporabljal soobdolženi Marjan Salobir, ker sta se telefonski
številki odkrili pri izvajanju predhodnega ukrepa pridobitve prometnih podatkov po 149.a, 155. in 155.a členu ZKP/13. Tretja
sodna odredba pa je bila odrejena zoper službeno telefonsko
številko pritožnika, tudi v tem primeru zato, ker se je ta telefonska številka odkrila pri izvajanju predhodnih ukrepov. Okrožno
sodišče je tudi v izpodbijani sodbi obširno obrazložilo omejenost ukrepa na osebe, vpletene v izvršitev kaznivega dejanja;
navedlo je časovni potek ukrepov, razloge za širitev ukrepa iz
149.b člena ZKP/13 na podlagi izsledkov predhodnih ukrepov
ter namen potrditve navedb iz kazenske ovadbe, Vrhovno sodišče pa je to stališče potrdilo.
59. Iz navedenega izhaja, da so sodišča, zlasti pa Vrhovno sodišče, pri presoji sorazmernosti ukrepa upoštevala
merila iz ustaljene ustavnosodne presoje ter ustaljene prakse
ESČP in SEU za presojo posegov v komunikacijsko zasebnost
ter presojo posameznih meril obrazložila, tem stališčem pa ni
mogoče očitati, da iz njih ne izhaja razumno sorazmerje med
posegom v pritožnikovo pravico do komunikacijske zasebnosti
pritožnika kot uporabnika mobilne naprave in interesi kazenskega postopka, zato sodišča niso kršila pritožnikove pravice
iz 37. člena Ustave.
B. – IV.
Pravica do obrambe – zaslišanje obremenilnih prič
60. Sodišča naj bi pritožniku kršila tudi njegovo pravico
do obrambe, ker naj ne bi zaslišala tajnega policijskega sodelavca in naj pritožniku ne bi omogočila, da zasliši soobtoženca Esada Ramića in Marjana Salobirja kot obremenilni priči.
Ustavno sodišče je že postavilo zahteve, ki jih morajo sodišča
upoštevati, ko zavrnejo predlog za zaslišanje avtorja obremenilne izjave, bodisi tajnega policijskega sodelavca100 bodisi
soobdolženca,101 kot je bilo to v primeru pritožnika.
61. Pravico do obrambe obdolženec med drugim torej
izvršuje tudi z zaslišanjem obremenilnih prič. Ustaljena ustavnosodna presoja temelji na stališču, da je pravica do zaslišanja
obremenilnih prič tudi samostojni element pravice do obrambe,
ki jo varuje 29. člen Ustave.102 V skladu s tem jamstvom je
obdolžencu treba omogočiti, da izpodbija obremenilne izjave
in v zvezi z njimi neposredno zaslišuje njihovega avtorja.103
Kadar obdolženec v postopku ni mogel uveljaviti svoje pravice
do zaslišanja obremenilnih prič, se obsodilna sodba ne sme
Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-518/13 z dne
19. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 11/06, in OdlUS XV, 37).
101 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-719/03 z dne 9. 3.
2006 (Uradni list RS, št. 30/06, in OdlUS XV, 41)
102 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-719/03 in št. Up849/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 102/07, in OdlUS
XVI, 110).
103 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-207/99 z dne
4. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 266). Iz navedene odločbe med drugim izhaja, da mora imeti obdolženec v
kazenskem postopku možnost zasliševati priče v zvezi z izjavami,
ki so jih dale.
100
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izključno ali v odločilni meri opreti na njihove izjave. Za dokaz,
ki je bil v pomembni meri podlaga za obsodbo, gre tudi tedaj,
kadar sodišče presoja druge dokaze predvsem z vidika, ali
potrjujejo izjave obremenilnih prič. Nezmožnost uveljaviti to
procesno jamstvo, ki ga izrecno zagotavlja tudi d) točka tretjega
odstavka 6. člena EKČP, hkrati pomeni tudi kršitev pravice iz
29. člena Ustave.104
62. Pravica do zaslišanja obremenilnih prič je tudi eno od
jamstev poštenega postopka oziroma sestavni del zapovedi
poštenega sojenja, kot izhaja iz 6. člena EKČP.105 Za konvencijsko varstvo pravice do poštenega sojenja je prav tako
bistvena pravica obdolženca, da zaslišuje oziroma zahteva
zaslišanje obremenilnih prič. Tudi ESČP med drugim poudarja,
da mora imeti obdolženec možnost izpodbijati obremenilne
izjave in v zvezi z njimi zasliševati njihovega avtorja, bodisi v
trenutku, ko so bile dane, bodisi pozneje v postopku.106 Odločitev sodišč, da se predlog za zaslišanje tajnega policijskega
sodelavca »Mirsada« zavrne, temelji na ugotovitvi sodišč, da
do srečanja med njim in Esadom Ramićem sploh ni prišlo.107
Ko je tako, taka oseba pritožnika sploh ni mogla z ničimer obremeniti, zato odločitvi sodišč že iz tega razloga ni mogoče očitati
protiustavnosti. Sodišča so zavrnila tudi predlog pritožnika, naj
se v postopku kot priči zaslišita Esad Ramić in Marjan Salobir.
Zakaj temu dokaznemu predlogu niso ugodila, so sodišča
prepričljivo obrazložila. Pri tem pa je bistven poudarek ocene
sodišč predvsem ta, da se pravnomočna sodba izključno ali v
odločilni meri ne opira za zagovor Marjana Salobirja, poleg tega
pa se tudi drugi izvedeni dokazi naj ne bi presojali z vidika, ali
potrjujejo prej navedeni zagovor soobdolženca. Ob taki oceni,
ki ji tudi razumnosti ni mogoče odreči, sodiščem zato ni mogoče očitati, da so kršila pravico pritožnika do obrambe iz druge
alineje 29. člena Ustave.
B. – V.
Presoja drugih očitkov
63. Očitke o kršitvah pravic iz 22. člena, prvega odstavka 23. člena, prvega odstavka 28. člena, 29, 35., 36., 37. in
38. člena Ustave poskuša pritožnik utemeljiti s posameznimi v
nadaljevanju navedenimi sklopi navedb.
64. Pritožnik trdi, da pogoji za odreditev PPU niso bili
podani, zato sodišča na dokaze, pridobljene na njihovi podlagi,
naj ne bi smela opreti izpodbijanih sodb. Pri tem pritožnik posebej izpostavi, da državna tožilka ni opravila presoje nujnosti
izsledkov PPU. ZKP med temeljnimi načeli kazenskega postopka v drugem odstavku 18. člena določa, da sodišče ne sme
opreti sodne odločbe na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo
ustavno določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
kot tudi ne na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo določb
kazenskega postopka in je zanje v tem zakonu določeno, da
se sodna odločba nanje ne more opreti, ali ki so bili pridobljeni na podlagi takega nedovoljenega dokaza. Kršitev tega
načela pomeni absolutno bistveno kršitev določb kazenskega
postopka (8. točka prvega odstavka 371. člena ZKP). S tem je
ZKP uveljavil pravilo ekskluzije dokazov, pridobljenih s kršitvijo
človekovih pravic. Torej ne le zastrupljeno drevo – dokaz, pridobljen s kršitvijo človekovih pravic –, tudi sadovi tega drevesa,
torej dokazi, ki so pridobljeni na podlagi takega nedovoljenega
dokaza, se v kazenskem postopku ne smejo uporabiti za doPrim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-719/03.
Po točki d) tretjega odstavka 6. člena EKČP ima, kdor je
obdolžen kaznivega dejanja, pravico, da zaslišuje oziroma zahteva
zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnosti in zaslišanje
razbremenilnih prič ob enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne
priče.
106 Prim. sodbo v zadevi Kostovski proti Nizozemski,
št. 11454/85, z dne 20. 11. 1989. ESČP je v tej zadevi odločilo,
da je bila s tem, ko pritožniku ni bila dana možnost zaslišanja
anonimnih prič, kršena pravica iz tretjega odstavka 6. člena EKČP.
107 Glej 5. in 47. točko obrazložitve sodbe Okrožnega sodišča, 101. točko obrazložitve sodbe Višjega sodišča in 33. točko
obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča.
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kazovanje, da je obdolženec storilec kaznivega dejanja, in za
dokazovanje njegove krivde. Kot je Ustavno sodišče zapisalo v
sklepu št. Up-6/92 z dne 4. 11. 1996 (Uradni list RS, št. 75/96,
in OdlUS V, 205), je to načelo vsebovano že v četrtem odstavku 15. člena Ustave.108 Navedeno ne pomeni, da sodišča, ko
razlagajo ustavne in zakonske določbe, ki urejajo dopustnost
načina pridobivanja dokazov za potrebe kazenskega postopka,
ter prvi odstavek 18. člena ZKP, nimajo določenega razlagalnega polja, ki lahko pripelje do tega, da dokaz ne bo kot nedopusten izločen. Vendar pri razlagi teh zakonskih določb ne
smejo sprejemati stališč, ki so sama po sebi protiustavna, če
lahko vplivajo na odločitev. Tega pa sodiščem ni mogoče očitati.
65. Za pritožnika je sporno tudi to, da je del dokaznega
postopka potekal brez njegove navzočnosti. Sodišče naj bi odločilo, da narok za glavno obravnavo dne 17. 10. 2013 opravi
brez navzočnosti pritožnika, čeprav pogoji za to naj ne bi bili
izpolnjeni. Ta očitek je Ustavno sodišče preizkusilo z vidika
zahtev iz druge alineje 29. člena Ustave.
66. Ustava v drugi alineji 29. člena vsakomur, kdor je
obdolžen kaznivega dejanja, zagotavlja pravico, da se mu sodi
v njegovi navzočnosti. Postavitev te pravice v okvir 29. člena
Ustave kaže na poseben pomen, ki ga je ustavodajalec namenil tej pravici kot enemu izmed temeljnih pravnih jamstev, ki jih
ima obdolženec v kazenskem postopku. To pravico obdolžencu
zagotavlja tudi točka e) drugega odstavka 14. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni
list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92,
– v nadaljevanju MPDPP). Drugače kot v MPDPP pravica do
sojenja v navzočnosti v EKČP ni izrecno omenjena, kar pa
še ne pomeni, da je EKČP ne priznava. Evropsko sodišče za
človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) je v zadevi Colozza
proti Italiji109 odločilo, da je iz vsebine in namena 6. člena EKČP
razvidno, da ima vsakdo, kdor je obdolžen kaznivega dejanja,
pravico sodelovati na obravnavi, saj v nasprotnem primeru ne
bi mogel uveljavljati pravic, ki mu jih sicer zagotavlja 6. člen
EKČP. Pravico do sojenja v navzočnosti je zato skladno z ustaljeno presojo ESČP treba razumeti kot integralni del jamstev, ki
jih zagotavlja 6. člen EKČP.
67. Dejstvo, da sodišče izvede glavno obravnavo v obdolženčevi nenavzočnosti, sámo po sebi ni v nasprotju s pravico
do sojenja v navzočnosti iz druge alineje 29. člena Ustave. Popolna prepoved sojenja v nenavzočnosti bi namreč v nekaterih
primerih onemogočila vodenje kazenskih postopkov in vodila
k izginotju dokazov ter k poteku zastaralnih rokov.110 Sojenje
v nenavzočnosti pa je lahko dopustno le pod strogimi pogoji.
Eden111 izmed njih je ta, da se z izvedbo sojenja v nenavzočnosti obdolžencu ne odvzame pravica do izjave o obtožbi, ki
izhaja iz 22. člena Ustave v povezavi s pravico do obrambe iz
29. člena Ustave. Zato sojenje v nenavzočnosti ni dopustno, če
obdolžencu ni bila dana možnost zaslišanja po tem, ko mu je
bila znana obtožba zoper njega, s čimer se je imel tudi možnost
izjaviti o njej. Pritožnikov primer pa ni tak. Obravnavana situ108 Četrti odstavek 15. člena Ustave se glasi: »Zagotovljeni
sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
pravica do odprave posledic njihove kršitve.«
109 Sodba št. A 89 z dne 12. 2. 1985, točka 27 obrazložitve.
110 Enako tudi ESČP v zgoraj navedeni zadevi Colozza proti
Italiji. Tudi primerjalnopravni pregled pokaže, da velika večina ureditev kazenskega postopka sicer priznava osrednji pomen pravici
do sojenja v navzočnosti, a hkrati pod določenimi pogoji dopušča
sojenje v nenavzočnosti. Táko sojenje je takó dopustno po zakonski ureditvi avstrijskega, belgijskega, finskega, francoskega,
nemškega, nizozemskega, norveškega in švedskega kazenskega
postopka. Sojenje v nenavzočnosti izjemoma dopušča celo temu
tradicionalno nenaklonjeni pravni sistem Anglije in Walesa (sodba
Lordske zbornice v zadevi Regina v. Jones z dne 20. 2. 2002,
(2002) UKHL 5). Edina izmed primerjanih pravnih ureditev, ki
takšnega sojenja ne dopušča pod nobenim pogojem, je škotska.
111 Drugih pogojev, ki izhajajo iz pravice do sojenja v navzočnosti iz druge alineje 29. člena Ustave, Ustavno sodišče v tej odločbi ne obravnava, saj jih ustavna pritožba neposredno ne odpira.
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acija se nanaša na primer, ko je sodišče na enem od narokov
za glavno obravnavo, na katerega pritožnik ni pristopil, izvedlo
dokaz s poslušanjem avdioposnetka tajnega delovanja Esada
Čehajića v hotelu Hum v Laškem. Kot je pojasnilo Vrhovno
sodišče, oceni nižjih sodišč, da pritožnik s predloženimi dokazili
svojega izostanka ni opravičil, ni mogoče odreči utemeljenosti.
Poleg tega je bil na tem naroku, kot izhaja iz sodbe Vrhovnega
sodišča, prisoten tudi zagovornik pritožnika, ne pritožnik ne
njegov zagovornik pa v nadaljevanju postopka ponovne izvedbe tega dokaza nista zahtevala. Glede na navedeno očitek
pritožnika o kršitvi njegove pravice iz druge alineje 29. člena
Ustave ni utemeljen.
68. Pritožnik sodiščem nadalje očita, da so ga z uporabo
nedovoljene analogije zakonskega znaka »kako drugače zlorabi svoj položaj«, ki zahtev po lex certa naj ne bi izpolnjeval,
obsodila za kaznivo dejanje jemanja podkupnine po prvem
odstavku 216. člena KZ-1 in mu s tem kršila njegovo pravico iz
prvega odstavka 28. člena Ustave. Navedene očitke je Ustavno
sodišče preizkusilo z vidika zahtev, ki za sodišče izhajajo iz
prvega odstavka 28. člena Ustave.
69. Po prvem odstavku 28. člena Ustave nihče ne sme
biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je
kaznivo, in zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje
storjeno. S to določbo Ustava ureja načelo zakonitosti v kazenskem pravu, ki je v mednarodni skupnosti priznano tudi kot
splošno načelo mednarodnega prava (lex certa). Ustava ga
ureja kot materialnopravno112 jamstvo v kazenskem postopku
– kot človekovo pravico, katere spoštovanje naj državi prepreči
arbitrarno in samovoljno uporabo kazenskopravne represije
zoper posameznika. Ko zakonodajalec opredeljuje kaznivo
dejanje, mora ravnati do te mere določno (zakon »določil«),
da je mogoče povsem jasno razmejiti med ravnanji (storitvami
ali opustitvami), ki so kazniva, in tistimi, ki v polje kaznivosti
ne spadajo. To razmejitev naredi tako, da določno opredeli
znake posameznega kaznivega dejanja. Zahteva po določnosti
kazenskega zakona (lex certa) je specialna ustavna zahteva v
primerjavi z načelom določnosti in jasnosti kot enim od načel
pravne države iz 2. člena Ustave, ki se nanaša na vse predpise. Zakonodajalec sicer pri opredeljevanju kaznivih dejanj
lahko uporablja nedoločne113 in pomensko odprte114 pravne
pojme, če je mogoče z ustaljenimi metodami razlage jasno
ugotoviti vsebino prepovedanih ravnanj. Ne sme pa uporabljati
praznih, nedoločljivih ali nejasnih pojmov.115 Z načelom določnosti, ki jasno razmejuje polje kaznivega od polja nekaznivega,
je neposredno povezana tudi zahteva po prepovedi zakonske
in pravne analogije (lex stricta)116 že na ravni zakonodajalca.
Ustavnomaterialno jamstvo iz prvega odstavka 28. člena Ustave je namenjeno posamezniku, ki mora vnaprej vedeti, kaj je
kaznivo, saj le tako lahko prilagodi svoja ravnanja. Zanj mora
biti predvidljivo,117 kakšne posledice lahko ustvarja njegovo
112 Ustavno sodišče je že v sklepu št. Up-24/98 z dne 10. 7.
2002 navedlo, da je prvi odstavek 28. člena Ustave že po svojem
besedilu uporabljiv le za ustavnopravno upoštevne kršitve kazenskega materialnega prava.
113 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-220/98 z dne 16. 7.
1998 (OdlUS VII, 155) (velika količina, velika vrednost ali velika
nevarnost orožja ali razstrelilnih snovi).
114 Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-356/04, U-I-455/06
z dne 7. 12. 2006 (OdlUS XV, 107) (resna grožnja pri ogrožanju
varnosti).
115 Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-541/06 z dne 18. 1.
2008.
116 Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-190/97 z dne 18. 9.
1997 ter odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-213/98 z dne 16. 3.
2000 (Uradni list RS, št. 33/00 in 39/00 – popr., in OdlUS IX, 58) in
št. U-I-73/09 z dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS
XVIII, 33).
117 »Namen načela zakonitosti je v tem, da prepreči kazensko
obsodbo za dejanje, za katero posameznik ni mogel predvidevati,
da je kaznivo.« Glej sklepa Ustavnega sodišča št. Up-62/99 z dne
4. 7. 2000 in Up-437/00 z dne 27. 2. 2003.
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voljno ravnanje, vedeti mora, kje je meja, s katero je zakonodajalec zarisal polje kaznivosti in zunaj katere je polje njegove
splošne svobode ravnanja (35. člen Ustave), ki ni kaznivo. Od
tod logična prepoved retroaktivne določitve kaznivih dejanj
(lex praevia). Sodišče v kazenskem postopku je zavezano k
ustavnoskladni razlagi kazenskega materialnega prava enako,
kot je zavezano k taki razlagi zakona nasploh.118 Ali so sodišča
zakon razlagala ustavnoskladno, in sicer v skladu s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, je edini kriterij
ustavnosodnega nadzora Ustavnega sodišča nad sojenjem.
Da sodišča v primeru pritožnika tej zahtevi niso zadostila, pa
ni mogoče trditi. Namen inkriminacij, ki jih je zakonodajalec
uvrstil v poglavje kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva v 26. poglavju KZ-1, je med
drugim prav preprečevanje korupcije pri osebah, ki izvršujejo
pooblastila, ki so vezana na opravljanje njihove službe oziroma njihove funkcije. Eno od teh kaznivih dejanj je tudi kaznivo
dejanje jemanja podkupnine iz 261. člena KZ-1. Pritožnik je
bil obsojen, da je storil kaznivo dejanje jemanja podkupnine iz
prvega odstavka 261. člena KZ-1.119 Zaradi pestrosti dogajanj
v dejanskem življenju in raznolikosti življenjskih položajev, s
katerimi ni mogoče zajeti vseh pojavnih oblik zlorabe položaja
uradne osebe ali javnega uslužbenca, je zakonodajalec poleg
taksativno naštetih izvršitvenih ravnanj določil tudi, da se kaznivo dejanje jemanja podkupnine iz prvega odstavka 261. člena
KZ-1 lahko izvrši tudi z drugačno zlorabo položaja uradne
osebe. Gre za pomensko odprto tehniko določanja izvršitvenih
ravnanj posameznega kaznivega dejanja, ki pa sama po sebi
še ne pomeni, da je bilo s tem kršeno načelo zakonitosti iz prvega odstavka 28. člena Ustave.120 V takem primeru, ki je tudi
primer pritožnika, mora zato sodišče uporabiti analogijo intra
legem, kar so sodišča tudi storila. Kot izhaja iz obrazložitve
izpodbijanih sodb,121 so sodišča konkretno in argumentirano
navedla, katera so tista ravnanja pritožnika, ki napolnjujejo
zakonski znak »kako drugače zlorabi svoj položaj«. Da taka
ravnanja pritožnika, ki so jih sodišča štela kot ravnanja, ki napolnjujejo prej navedeni zakonski znak po svoji vsebini, smislu
in intenzivnosti, niso enakovrstna izvršitvenim ravnanjem, ki jih
je zakonodajalec taksativno določil, pa razumsko ni mogoče
trditi. Logično in izkustveno je namreč povsem sprejemljivo,
da ravnanja pritožnika, kot so jih navedla sodišča, napolnjujejo
zakonski znak »kako drugače zlorabi svoj položaj«.
70. Kršitev pravice iz prvega odstavka 28. člena Ustave
pritožnik utemeljuje tudi s trditvijo, da sodišča niso imela dokazov za sklepanje, da je pritožnik zase in skupaj s soobtoženima
prejel 9.000,00 EUR in nato še 18.000,00 EUR podkupnine.
Pritožnik s temi navedbami kršitve te pravice ne more izkazati,
saj po vsebini izraža nestrinjanje z ugotovljenim dejanskim
stanjem in dokazno oceno sodišč. Sodiščem tudi v tem delu ni
mogoče očitati, da svoje odločitve niso obrazložila in da njihova
presoja ni razumna.
71. Trditve pritožnika, da so sodišča brez obtožnice
spremenila opis kaznivega dejanja, pomenijo smiselni očitek
sodišču prve stopnje, da je prekoračilo obtožbo in s tem storilo
absolutno bistveno kršitev določb kazenskega postopka po
9. točki prvega odstavka 371. člena ZKP. Ustavno sodišče
118 O zahtevi po ustavnoskladni razlagi zakona glej M. Pavčnik v: M. Pavčnik in A. Novak (ur.), (Ustavno)sodno odločanje,
GV Založba, Ljubljana 2013, str. 73–75.
119 Prvi odstavek 261. člena KZ-1 se glasi: »Uradna oseba ali
javni uslužbenec, ki zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo
take koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno
dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi
ga morala ali smela opraviti ali kako drugače zlorabila svoj položaj,
ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let in denarno kaznijo.«
120 Prim. 8. točko obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča
št. U-I-220/98.
121 Glej npr. 9. in 10. točko na 7. in 8. strani obrazložitve
sodbe Vrhovnega sodišča.
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ni instanca rednim sodiščem in se v postopku z ustavno
pritožbo ne more spuščati v presojo nepravilnosti pri uporabi
zakonskega prava. Skladno s prvim odstavkom 50. člena
ZUstS Ustavno sodišče preizkusi izpodbijane akte le glede
kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Pritožnik pa
ne trdi, da zaradi zatrjevane prekoračitve obtožbe ni imel na
voljo primernega časa in možnosti za pripravo obrambe (prva
alineja 29. člena Ustave), niti vsebinsko ne utemelji, da mu je
bila s tem kršena katera druga človekova pravica ali temeljna
svoboščina. Sta se pa do teh očitkov pritožnika obrazloženo
opredelili tako Višje kot Vrhovno sodišče in pritožniku med
drugim pojasnili, da na podlagi upoštevnih okoliščin ocenjujeta, da je šlo pri vseh treh posegih sodišč le za spremembo
pravno neupoštevnih okoliščin oziroma za spremembo, ki mu
ni ne v škodo in ne v korist.
72. Pritožnik oporeka tudi kraju storitve kaznivega dejanja
in posledično pristojnosti slovenskih sodišč, kar pomeni, da
zatrjuje kršitev zakonskega prava, in sicer kršitev iz 3. točke
372. člena ZKP. Glede na navedeno zgoraj to sámo po sebi ne
more biti predmet presoje v postopku z ustavno pritožbo. Pritožnik pa tudi zgolj smiselno trdi, da je bila taka odločitev sodišč
napačna. Kot je Ustavno sodišče že večkrat poudarilo, pa je
ustavnopravno pomembno, če je izpodbijana odločitev sodišča zaradi take kršitve tako očitno napačna ali brez razumne
pravne obrazložitve, da jo je mogoče oceniti za samovoljno.122
Iz 22. člena Ustave namreč med drugim izhaja prepoved sodniške samovolje. To ustavno procesno jamstvo je po ustaljeni
ustavnosodni presoji kršeno tudi, kadar je sodna odločba očitno
napačna. Vendar pritožnikov primer ni tak. Sodišča so pritožniku na podlagi obrazložene presoje pojasnila, zakaj uporaba
14. člena KZ-1 (posebni pogoji za primer) ne pride v poštev.
Okoliščinam, na podlagi katerih so sodišča utemeljila svojo
oceno, pa razumnosti ni mogoče odreči.
73. Tudi s trditvami, da dovoljenje Državnega zbora ni
bilo dano oziroma da nima pravnega učinka, pritožnik zatrjuje
kršitev zakonskega prava po 5. in 8. točki prvega odstavka 371. člena ZKP ter kršitev drugega odstavka 134. člena
Ustave. Enako kot za predhodno povedano velja tudi za te
trditve pritožnika. Tudi do teh očitkov pritožnika so se sodišča
obrazloženo opredelila in razumno pojasnila, zakaj štejejo,
da je bilo dovoljenje Državnega zbora dano, zakaj je bilo
ob upoštevanju ločenosti neformalnega policijskega predkazenskega in formalnega sodnega kazenskega postopka
dovoljenje tudi pravočasno ter zakaj posledično štejejo, da
dokazi, pridobljeni na podlagi PPU, niso nezakoniti. Drugi
odstavek 134. člena Ustave pa določa procesno sodniško
imuniteto, ki po ustaljeni ustavnosodni presoji ni človekova
pravica, temveč privilegij, katerega namen ni varovanje sodnika kot posameznika, ampak preprečiti morebitno oviranje
dela sodne oblasti s sprožanjem očitno neutemeljenih kazenskih postopkov.123
74. Ustavni pritožbi sta neutemeljeni, zato ju je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
75. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko
Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik Marko
Šorli je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno sodišče
je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Jaklič.
Dr. Rajko Knez
predsednik
122 Glej npr. že odločbo Ustavnega sodišča št. Up-347/96 z
dne 13. 10. 1999 (OdlUS VIII, 296), 6. točka obrazložitve.
123 Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-689/11 z dne 24. 1.
2012.
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Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek
310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju
v neskladju z Ustavo

U-I-44/18-6
7. 11. 2019

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 7. novembra 2019

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) sta v neskladju z
Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke tega
izreka:
– prerekana izločitvena pravica ne preneha z opustitvijo
vložitve tožbe v roku iz prvega odstavka 310. člena ali opustitvijo predloga za nadaljevanje postopka v roku iz tretjega
odstavka 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, temveč ko upravitelj v skladu s tem zakonom proda premoženje, ki je predmet
izločitvene pravice;
– se sme prodaja premoženja, ki je predmet izločitvene
pravice, v primeru opustitve vložitve tožbe začeti po izteku roka
iz prvega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
– se sme prodaja premoženja, ki je predmet izločitvene
pravice, v primeru opustitve predloga za nadaljevanje postopka
začeti po izteku roka iz tretjega odstavka 311. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče vlaga zahtevo za oceno ustavnosti
tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(v nadaljevanju ZFPPIPP), ki določa, da mora upnik v enem
mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za
ugotovitev prerekane izločitvene pravice. Če upnik tožbe ne
vloži v navedenem roku, izločitvena pravica preneha. Tretji
odstavek 310. člena ZFPPIPP naj bi bil v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena in 33. členom Ustave. Predlagatelj meni,
da je zakonodajalec neutemeljeno razlikoval med bistveno
podobnimi položaji. Izločitvenim upnikom, ki izločitveno pravico prijavijo v trimesečnem roku po objavi oklica o začetku
stečajnega postopka,1 vendar po objavi sklepa o preizkusu
terjatev v enem mesecu ne vložijo tožbe za uveljavitev prerekane izločitvene pravice, izločitvena pravica preneha že s
potekom zakonskega roka za vložitev tožbe.2 Po drugi strani
lahko izločitveni upniki, ki do trenutka prodaje premoženja, ki
je predmet izločitvene pravice, ne opravijo nobenega pravnega dejanja za uveljavitev izločitvene pravice, izločitveno
pravico prijavijo v stečajnem postopku vse do prodaje nepre1
2

Prvi odstavek 299. člena ZFPPIPP.
Tretji odstavek 310. člena ZFPPIPP.
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mičnine (premoženja), ki je predmet izločitvene pravice.3
Meje ustavnoskladne razlage predlagatelj vidi v možnosti, da
bi izločitvenemu upniku tudi po prenehanju izločitvene pravice zaradi zamude zakonskega roka za vložitev tožbe priznal
pravico do plačila denarnega zneska, doseženega s prodajo
nepremičnine v stečajnem postopku. Ob opori na zakonodajno
gradivo4 opozarja, da so pravila o prijavi in preizkusu izločitvenih pravic namenjena uresničevanju načela koncentracije
postopka (227. člen ZFPPIPP). Zaradi izrecne določbe tretjega
odstavka 310. člena ZFPPIPP, ki v primeru zamude roka za
vložitev tožbe jasno določa prenehanje izločitvene pravice, po
mnenju predlagatelja izpodbijana ureditev ne dopušča razlage,
da bi lastnik nepremičnine po prenehanju izločitvene pravice
še vedno lahko varoval svojo lastninsko pravico (v razmerju do
stečajnega dolžnika) po splošnih pravilih stvarnega prava. Izločitveni upnik tako kljub dejstvu, da nepremičnina v stečajnem
postopku še ni prodana, izgubi izločitveno pravico že z iztekom
enomesečnega roka za vložitev tožbe.
2. Predlagatelj poudarja, da je lastninska pravica v civilnopravnem pomenu pravni temelj izločitvene pravice iz 2. točke
prvega odstavka 22. člena ZFPPIPP. Iz navedenega razloga
naj bi prenehanje izločitvene pravice, ki je posledica zamude enomesečnega roka v okviru tretjega odstavka 310. člena ZFPPIPP, posegalo tudi v pravico do zasebne lastnine iz
33. člena Ustave. Čeprav je zakonodajalec po mnenju predlagatelja zasledoval ustavno dopusten cilj v smislu uresničitve
načela hitrosti stečajnega postopka, ureditev naj ne bi bila
prestala testa sorazmernosti. Prenehanje izločitvene pravice
namreč naj ne bi bilo nujno za dosego navedenega cilja in
tudi naj ne bi prestalo testa sorazmernosti v ožjem pomenu. V
zvezi z nujnostjo predlagatelj poudarja, da bi bilo hitrost prodaje
mogoče doseči tudi na način, da bi ZFPPIPP v primeru zamude
roka iz tretjega odstavka 310. člena ZFPPIPP predvidel le dopustnost začetka prodaje nepremičnine, pri čemer bi izločitvena
pravica obstajala do trenutka prodaje.
3. Po mnenju predlagatelja bi bila sankcija prenehanja
izločitvene pravice sorazmerna v ožjem pomenu le, če bi bila
teža posledic posega v pravico do zasebne lastnine sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja. Sorazmernosti posega
v lastninsko pravico izločitvenega upnika naj ne bi bilo mogoče utemeljiti z zasledovanjem hitrosti stečajnega postopka,
temveč le z varovanjem istovrstne pravice tretjega (kupca),
ki v stečajnem postopku pridobi lastninsko pravico na tem
premoženju. Poseg v lastninski položaj izločitvenega upnika,
ki v stečajnem postopku ne prijavi izločitvene pravice, s čimer bi preprečil prodajo premoženja, ki je predmet izločitvene
pravice,5 je zaradi varovanja lastninskega položaja tretjega
po mnenju predlagatelja sorazmeren. Drugačen je po mnenju
predlagatelja obravnavani položaj, saj zakon predvideva, da
pride do posega v lastninskopravni položaj izločitvenega upnika
že z iztekom roka za vložitev tožbe za uveljavljanje prerekane
izločitvene pravice. Zgolj z iztekom tega roka po mnenju predlagatelja ni mogoče utemeljiti, da je kdorkoli na tem premoženju
pridobil lastninsko pravico. Strogost in nesorazmernost ukrepa
naj bi bila še bolj očitna zaradi relativno kratkega enomesečnega roka. Predlagatelj še opozarja, da enako sankcijo kot tretji
odstavek 310. člena ZFPPIPP predvideva tudi tretji odstavek
311. člena ZFPPIPP. Če izločitveni upnik v enem mesecu po
objavi sklepa o preizkusu terjatev ne predlaga nadaljevanja
prekinjenega pravdnega postopka ali tožbe ne razširi na drugega upnika, ki je prerekal izločitveno pravico, izločitvena pravica
namreč ravno tako preneha. Po mnenju predlagatelja mora
Ustavno sodišče zato opraviti tudi presojo tretjega odstavka
311. člena ZFPPIPP.
4. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril.
Četrti in peti odstavek 299. člena ZFPPIPP.
Predlog zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju – EVA 2006-2011-0010 z
dne 20. 6. 2007, str. 4.
5 309. člen v zvezi s tretjim odstavkom 330. člena ZFPPIPP.
3
4
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B. – I.
5. Člen 156 Ustave nalaga sodišču, ki pri odločanju v
konkretni zadevi oceni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti,
protiustaven, naj postopek prekine in začne postopek pred
Ustavnim sodiščem. Prekinitev postopka in mnenje sodišča
o nujnosti uporabe določenega zakona ali dela zakona v sodnem postopku sta kot pogoja za začetek postopka za oceno
ustavnosti določena tudi v prvem odstavku 23. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Predlagatelj
je zahtevi priložil sklep o prekinitvi postopka revizije v zadevi
št. III Ips 87/2016, saj je materialnopravni preizkus pravilnosti
odločitve sodišča druge stopnje pogojen s preizkusom, ali je
tretji odstavek 310. člena ZFPPIPP, na katerega je sodišče
druge stopnje oprlo svojo odločitev, v nasprotju z Ustavo. Tretji
odstavek 310. člena ZFPPIPP se glasi: »Če upnik v enem
mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev ne vloži tožbe v
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, njegova izločitvena pravica preneha.«
6. Prvi odstavek 310. člena ZFPPIPP za izločitvenega
upnika določa enomesečni rok za vložitev tožbe za uveljavitev
prerekane izločitvene pravice v primeru, ko stečajni postopek
ni prekinjen (311. člen ZFPPIPP) oziroma izločitvena pravica
ne temelji na izvršilnem naslovu (312. člen ZFPPIPP). Drugi
odstavek 310. člena ZFPPIPP s sklicevanjem na smiselno
uporabo drugega in tretjega odstavka 300. člena ZFPPIPP določa pasivno legitimacijo za vložitev tožbe izločitvenega upnika.
7. Predlagatelj zatrjuje, da je tretji odstavek 310. člena
ZFPPIPP v neskladju z Ustavo. Prav tako meni, da je razlaga zakona, ki v primeru zamude roka za vložitev tožbe za
uveljavitev prerekane izločitvene pravice pomeni prenehanje
izločitvene pravice, edina možna. Ustavno sodišče z navedenim stališčem predlagatelja soglaša in zato so izpolnjeni pogoji
za presojo skladnosti tretjega odstavka 310. člena ZFPPIPP
z Ustavo. Tudi razlaga zakona, ki bi izločitvenim upnikom, ki
zamudijo rok za vložitev tožbe do objave načrta prve splošne
razdelitve, priznala pravico do plačila denarnega zneska, doseženega s prodajo nepremičnine v stečajnem postopku, namreč
ne vpliva na prenehanje izločitvene pravice.
8. Ustavno sodišče pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisa ni vezano na predlog iz zahteve, temveč lahko
oceni tudi ustavnost in zakonitost drugih določb istega ali
drugega predpisa, katerih ocena ustavnosti ali zakonitosti ni
bila predlagana, če so te določbe v medsebojni zvezi ali če
je to nujno za rešitev zadeve (30. člen ZUstS). Predlagatelj
v zahtevi opozarja, da tretji odstavek 311. člena ZFPPIPP za
primer, ko izločitveni upnik v enem mesecu po objavi sklepa
o preizkusu terjatev ne predlaga nadaljevanja prekinjenega
pravdnega postopka in (ali) tožbe ne razširi na drugega upnika,
ki je izločitveno pravico prerekal, predvideva enako sankcijo
kot tretji odstavek 310. člena ZFPPIPP. Izločitvena pravica
tudi v tem primeru preneha. Po mnenju predlagatelja je zato
tretji odstavek 311. člena ZFPPIPP v taki medsebojni zvezi z
izpodbijanim tretjim odstavkom 310. člena ZFPPIPP, ki upravičuje postopanje po 30. členu ZUstS. Tretji odstavek 311. člena
ZFPPIPP se glasi:
»Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim
odstavkom 301. člena tega zakona v zvezi z drugim odstavkom
tega člena in v primeru iz petega odstavka 301. člena tega
zakona v zvezi z drugim odstavkom tega člena tožbe ne razširi
na drugega upnika, ki je prerekal izločitveno pravico, njegova
izločitvena pravica preneha.«
9. Ustavno sodišče ugotavlja, da je edina razlikovalna
okoliščina za uporabo tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP v
primerjavi s tretjim odstavkom 310. člena ZFPPIPP dejstvo, da
je pravdni postopek v primeru tretjega odstavka 311. člena že v
teku in je zaradi začetka stečajnega postopka prekinjen. Zaradi
ugotovljene tesne medsebojne zveze je Ustavno sodišče opravilo tudi presojo tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP. Glede
na to, da tretji odstavek 311. člena ZFPPIPP ne odpira novih
vprašanj ustavnosodne presoje in se njegova vsebina giblje
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v okviru navedb in zatrjevanj iz zahteve, je Ustavno sodišče
štelo, da je imel Državni zbor možnost pojasniti svoja stališča
že v odgovoru na zahtevo.
B. – II.
10. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita, da zaradi prenehanja izločitvene pravice, ki je posledica zamude enomesečnega roka, v nasprotju s 33. členom Ustave posega v lastninsko
pravico izločitvenih upnikov, ki zamudijo rok za vložitev tožbe
za uveljavitev izločitvene pravice (tretji odstavek 310. člena
ZFPPIPP) ali ne predlagajo nadaljevanja prekinjenega pravdnega postopka in (ali) tožbe ne razširijo na novega upnika
(tretji odstavek 311. člena ZFPPIPP).
11. Z jamstvom zasebne lastnine Ustava ne varuje le lastninske pravice, kot je opredeljena v civilnem pravu,6 temveč
vse pravne položaje, ki imajo za posameznika na podoben
način kot lastninska pravica premoženjsko vrednost in ki mu
omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem področju ter
s tem svobodno in odgovorno oblikovanje lastne usode.7 Navedena pravica varuje na eni strani konkreten položaj imetnika
pravice pred oblastnimi posegi v njegovo lastninsko sfero, na
drugi strani pa pravne položaje, s katerimi se uresničuje varovanje svobode na premoženjskem področju.8
12. Prvi odstavek 22. člena ZFPPIPP opredeljuje izločitveno pravico kot (i) pravico lastnika oziroma lastnice premične
stvari od insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči premično stvar, ki je v posesti insolventnega dolžnika, (ii) pravico
osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri kateri je kot lastnik
vpisan insolventni dolžnik, od insolventnega dolžnika zahtevati,
da prizna njeno lastninsko pravico na nepremičnini, (iii) pravico osebe, za račun katere insolventni dolžnik kot fiduciar na
podlagi prenosa lastninske pravice v zavarovanje ali drugega
mandatnega pravnega razmerja uresničuje lastninsko pravico
na stvari ali pravice zakonitega imetnika oziroma drugega
premoženja, od insolventnega dolžnika zahtevati, da izvede
razpolagalni pravni posel in druga pravna dejanja, potrebna za
prenos te pravice v dobro te osebe, in (smiselno ali) (iv) pravico lastnika blaga državnih blagovnih rezerv od insolventnega
dolžnika zahtevati, da mu izroči blago državnih blagovnih rezerv, ki je v posesti, hrambi ali uporabi insolventnega dolžnika.
Kadar je izločitvena pravica priznana, sodišče v izreku sklepa
o preizkusu terjatev to ugotovi in glede na naravo premoženja,
ki je predmet izločitvene pravice, ugotovi tudi obstoj lastninske pravice izločitvenega upnika oziroma odredi stečajnemu
dolžniku, da izvede ustrezni razpolagalni pravni posel v korist
izločitvenega upnika.9 Smiselno enako velja tudi v primeru
pravnomočne sodbe, s katero pravdno sodišče ugodi tožbenemu zahtevku izločitvenega upnika na podlagi 310. ali 311. člena
ZFPPIPP.10 Izločitvena pravica je torej pravica lastnika stvari ali
imetnika druge premoženjske pravice, da se iz stečajne mase
izloči premoženje, ki ne pripada stečajnemu dolžniku.11 Po
mnenju teorije pojem izločitvene pravice ne označuje posebne
vrste pravice, ki bi jo urejal ZFPPIPP, temveč se uporablja kot
skupni izraz za različne vrste pravic, ki vključujejo določeno
vrsto upravičenja, zaradi katerega se zanje v postopku zaradi insolventnosti uporabljajo pravila ZFPPIPP.12 Izločitvena
6 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-156/98 z dne 11. 2.
1999 (Uradni list RS, št. 17/99, in OdlUS VIII, 118), 8. točka obrazložitve.
7 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-770/06 z dne 27. 5.
2009 (Uradni list RS, št. 54/09), 4. točka obrazložitve, in J. Zobec
v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011,
str. 451–454.
8 J. Zobec v: L. Šturm, nav. delo, str. 451.
9 Prim. 309. člen ZFPPIPP.
10 Četrti odstavek 309. člena ZFPPIPP.
11 N. Plavšak, Komentar Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
Tax-Fin-Lex, Ljubljana 2017, str. 172.
12 Prav tam, str. 135.
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pravica torej služi varstvu ustrezne premoženjske (predvsem
lastninske) pravice v posebnih primerih, ko se zanje v postopkih zaradi insolventnosti uporabljajo pravila ZFPPIPP. Ker so
pravni položaji, ki jih izločitvena pravica varuje, varovani v
okviru pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, velja
enak zaključek tudi za izločitveno pravico, ki omogoča varstvo
navedenih položajev v primeru postopka insolventnosti.
13. Ob upoštevanju načela koncentracije stečajnega postopka iz 227. člena ZFPPIPP izločitveni upnik s prenehanjem
izločitvene pravice v razmerju do stečajnega dolžnika izgubi
tudi varstvo po splošnih pravilih civilnega (stvarnega) prava. S
tem torej izgubi tudi možnost, da doseže izločitev premoženja,
ki je predmet izločitvene pravice, iz stečajne mase. Zato pomeni prenehanje izločitvene pravice na podlagi tretjega odstavka
310. člena in tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP poseg v
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave.
14. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavnosodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je
zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer
s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege
države (splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi
t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega presojo treh
vidikov posega: (1) ali je poseg sploh nujen (potreben); (2) ali je
ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega cilja; (3)
ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo
pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma
koristim, ki bodo zaradi posega nastale (načelo sorazmernosti
v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Šele če
poseg prestane vse tri vidike testa, je ustavno dopusten.
15. Pravila o prijavi in preizkusu izločitvenih pravic so
namenjena uresničevanju načela koncentracije postopka.13
Prenehanje izločitvene pravice na podlagi tretjega odstavka 310. člena in tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP je na
podlagi 2. točke četrtega odstavka 330. člena ZFPPIPP tudi
predpostavka, ki dovoljuje začetek postopka prodaje premoženja, ki je predmet izločitvene pravice. Unovčenje premoženja stečajnega dolžnika z namenom poplačila upnikov je tudi
temeljni namen stečajnega postopka. Zakonodajalec je torej z
določbama o prenehanju izločitvene pravice v okviru tretjega
odstavka 310. člena in tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP
želel omogočiti začetek postopka za unovčenje premoženja, s
čimer je očitno zasledoval načelo hitrosti stečajnega postopka.14 Ker je dokončna ugotovitev obsega premoženja stečajnega dolžnika ter vrste in višine zahtevkov zoper stečajnega
dolžnika nujni pogoj za izpeljavo stečajnega postopka zoper
insolventnega dolžnika, je po oceni Ustavnega sodišča cilj
pospešitve in povečanja učinkovitosti v posebnem primeru
stečajnega postopka lahko ustavno dopusten cilj za omejitev
lastninske pravice iz 33. člena Ustave. Ker presojani poseg v
pravico zasebne lastnine zasleduje ustavno dopusten cilj in s
tega vidika ni nedopusten, je treba oceniti še, ali je zakonska
ureditev v skladu s splošnim načelom sorazmernosti.
16. Da bi bil poseg ustavno dopusten, mora biti nujen za
dosego cilja. Poseg v obravnavanem primeru zadosti kriteriju
nujnosti, če je zasledovani cilj učinkovitosti in hitrosti stečajnega postopka mogoče doseči le na zakonsko urejen način in
ne obstajata niti možnost dosega cilja brez posega niti blažji
način, ki bi v manjši meri posegel v pravico do zasebne lastnine
iz 33. člena Ustave. Po splošnem pravilu drugega odstavka
279. člena ZFPPIPP začetek stečajnega postopka ne vpliva
na izločitveno pravico. Upniki morajo izločitveno pravico prijaviti v roku treh mesecev po objavi oklica o začetku stečajnega
postopka (prvi odstavek 299. člena ZFPPIPP), a izločitvena
pravica v primeru zamude navedenega roka ne preneha (četrti
odstavek 299. člena ZFPPIPP). Upnik izgubi izločitveno pravi13
14

Tako v zakonodajnem gradivu nav. pod op. št. 4.
Glej 48. člen ZFPPIPP.
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co šele, če upravitelj v skladu z ZFPPIPP proda premoženje,
ki je predmet izločitvene pravice.15
17. Prenehanje izločitvene pravice torej na splošno ni
pogoj za začetek postopka prodaje premoženja. Upniki, ki izločitvene pravice ne prijavijo (v zakonskem roku treh mesecev),
tvegajo le, da bo premoženje prodano, s čimer bodo na podlagi
petega odstavka 299. člena ZFPPIPP izločitveno pravico izgubili. Po oceni Ustavnega sodišča ni razlogov, da zakonodajalec
ne bi mogel določiti smiselno enake ureditve tudi v primeru, ko
upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev
ne bi vložil tožbe, s katero bi uveljavljal izločitveno pravico v
pravdnem postopku (tretji odstavek 310. člena ZFPPIPP), ali v
enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev ne bi predlagal nadaljevanja prekinjenega pravdnega postopka oziroma
tožbe ne bi razširil na drugega upnika, ki je prerekal izločitveno
pravico (tretji odstavek 311. člena ZFPPIPP). Zakonodajalec bi
tako lahko zamudo roka za ustrezno uveljavljanje izločitvene
pravice v pravdi določil le kot predpostavko za dovoljenost
prodaje.16 Izločitvena pravica v tem primeru ne bi prenehala,
upniki pa bi jo, enako kot v primeru, ko izločitvene pravice sploh
ne prijavijo,17 izgubili šele, ko bi upravitelj v skladu z ZFPPIPP
prodal premoženje, ki je predmet izločitvene pravice. Z zamudo
roka za ustrezno uveljavitev izločitvene pravice v pravdi bi torej
izločitveni upniki, enako kot tisti, ki izločitvene pravice ne prijavijo, sprejeli le tveganje, da bo premoženje prodano. Pravna
posledica prenehanja izločitvene pravice torej ni nujen ukrep
za zagotovitev cilja hitrosti postopka. Iz navedenega razloga
pomeni izpodbijana zakonska ureditev prekomeren poseg v
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Ker bi razveljavitev tretjega odstavka 310. člena ZFPPIPP ob upoštevanju
obstoječe zakonske ureditve18 neizogibno sprožila vprašanja
v zvezi z možnostjo začetka postopka prodaje premoženja v
stečajnem postopku, je Ustavno sodišče na podlagi prvega
odstavka 48. člena ZUstS ugotovilo neskladje tretjega odstavka 310. člena ZFPPIPP z Ustavo (1. točka izreka). Iz enakih
razlogov je Ustavno sodišče ugotovilo tudi neskladje tretjega
odstavka 311. člena ZFPPIPP z Ustavo (1. točka izreka). V
skladu z drugim odstavkom 48. člena ZUstS bo zakonodajalec moral sprejeti ureditev, ki bo omogočala ustavnoskladno
uveljavitev pravice do zasebne lastnine. Ustavno sodišče je
zakonodajalcu določilo enoletni rok za odpravo ugotovljene
protiustavnosti (2. točka izreka). Ker je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijanih določb ZFPPIPP že zaradi
neskladja s 33. členom Ustave, ni opravilo presoje še z vidika
zatrjevane neskladnosti z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
18. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločitve o ugotovitvi protiustavnosti presojane ureditve, da bi zavarovalo lastninsko pravico izločitvenih upnikov ter omogočilo nadaljevanje postopkov prodaje, dokler se zakonodajalec ne odzove na
ugotovljeno protiustavnost. Ustavno sodišče je tako v primeru,
ko upnik ne vloži tožbe na ugotovitev prerekane izločitvene
pravice (tretji odstavek 310. člena ZFPPIPP) ali ne vloži predloga za nadaljevanje postopka v zakonsko predvidenem roku
enega meseca (tretji odstavek 311. člena ZFPPIPP), v načinu
izvršitve določilo, da izločitvena pravica v tem primeru preneha
šele, ko upravitelj v skladu z zakonom proda premoženje, ki
je predmet izločitvene pravice (prva alineja 3. točke izreka).
Tudi v tem primeru izločitveni upnik seveda ohrani obligacijsko
upravičenje na podlagi petega odstavka 299. člena ZFPPIPP.
Ker je zaradi ugotovljene protiustavnosti izpodbijanih določb
onemogočen začetek prodaje na podlagi 2. točke tretjega
odstavka 330. člena ZFPPIPP, je Ustavno sodišče tudi odlo15 Peti odstavek 299. člena ZFPPIPP. V primeru prodaje
premoženja, ki je predmet izločitvene pravice, lahko sicer izločitveni
upnik še vedno zahteva, da se mu plača denarni znesek, dosežen
s prodajo tega premoženja, zmanjšan za stroške v zvezi s prodajo.
16 Na primer v okviru obstoječega tretjega odstavka 330. člena ZFPPIPP.
17 Prim. četrti in peti odstavek 299. člena ZFPPIPP.
18 Prim. tudi 2. točko tretjega odstavka 330. člena ZFPPIPP.
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čilo, da je prodajo dopustno začeti po izteku rokov iz prvega
odstavka 310. člena in tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP
(druga in tretja alineja 3. točke izreka). To pomeni, da se v
navedenem obsegu ne uporablja prepoved začetka prodaje iz
tretjega odstavka 330. člena ZFPPIPP.
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
30. člena, 48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter
petega odstavka 46. člena v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko
Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik

3071.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju

Številka: Up-761/17-12
Datum: 4. 11. 2019

ODLOČBA
Senat Ustavnega sodišča je v postopku odločanja o
ustavni pritožbi družbe PROJEKT, d. d., Nova Gorica, ki jo
zastopa Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji, o. p.,
d. o. o., Ljubljana, na seji 4. novembra 2019

odločil:
1. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 121/2017 z
dne 12. 6. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju
št. SDn 9/2017 z dne 13. 2. 2017 se razveljavi in zadeva se
vrne Okrajnemu sodišču na Ptuju v novo odločanje.
2. Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka z ustavno
pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Zemljiškoknjižni sodniški pomočnik Okrajnega sodišča
na Ptuju je s sklepom št. Dn 113127/2016 z dne 21. 12. 2016
sklenil, da se na pritožničin predlog dovoli vknjižba lastninske
pravice na nepremičnino. Zoper navedeni sklep je nasprotni
udeleženec vložil ugovor. Okrajno sodišče na Ptuju je z izpodbijanim sklepom št. SDn 9/2017 z dne 13. 2. 2017 ugovoru
nasprotnega udeleženca ugodilo in sklep z dne 21. 12. 2016
spremenilo tako, da se predlagani vpis ne dovoli.
2. Višje sodišče v Kopru je z izpodbijanim sklepom
št. CDn 121/2017 z dne 12. 6. 2017 pritožničino pritožbo
zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Presodilo je,
da v obravnavanem primeru pritožnici ni bila kršena pravica
do izjave iz 22. člena Ustave, čeprav ji ugovor nasprotnega
udeleženca proti sklepu o dovolitvi vpisa res ni bil vročen. Kot
je pojasnilo, je bila določba Zakona o zemljiški knjigi (Uradni
list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11 in 69/17 – v nadaljevanju
ZZK-1) o vročanju ugovora in pritožbe drugim udeležencem
postopka z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 25/11 – v nadaljevanju
ZZK-1C) črtana. V konkretnem primeru je prvostopenjsko sodišče z izpodbijanim sklepom ugovornim argumentom nasprotnega udeleženca pritrdilo ter svojo odločitev v tej smeri tudi
obrazložilo. Pritožnici je bilo nato omogočeno, da se do teh
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argumentov opredeli in jih izpodbija v pritožbenem postopku,
kar je z vložitvijo pritožbe, v kateri je odločitev izpodbijala tudi
vsebinsko, izkoristila. Višje sodišče je pritrdilo tudi presoji prvostopenjskega sodišča, da listine, ki jih je pritožnica priložila
predlogu za vpis, ne izkazujejo identitete nepremičnine, glede
katere se predlaga vpis.
3. Pritožnica v ustavni pritožbi uveljavlja kršitvi 22. in
33. člena Ustave. Navaja, da je stališče, da pritožnici z opustitvijo vročitve ugovora nasprotnega udeleženca zoper sklep
o dovolitvi vpisa ni bila kršena pravica do izjave, v nasprotju
z načelom kontradiktornosti. Pritožnica poudarja, da tako iz
presoje Ustavnega sodišča kot iz prakse Evropskega sodišča
za človekove pravice izhaja, da mora, če zakonodajalec neko
pravno sredstvo dopusti, postopek s tem pravnim sredstvom
ustrezati ustavnim zahtevam. Zato morata tako zakonska ureditev kot ravnanje sodišča v postopku zagotoviti spoštovanje
ustavnih procesnih jamstev, med katerimi je tudi pravica do
enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Pritožnica navaja
še, da zakonska določba, ki ne predvideva vročanja ugovora
nasprotni stranki, sicer ustreza cilju ekonomičnosti in pospešitve postopka. Vendar pa bi moralo sodišče pred morebitno
odločitvijo o spremembi izpodbijane odločbe v škodo stranke,
ki ji je v specifičnem postopku z zakonom izjemoma odvzeta
možnost odgovora na ugovor, omogočiti, da se o svojih (tudi
pravnih) naziranjih v zvezi s tem izjavi. Sprememba ugodne
odločbe sodišča naj bi bila za stranko, ki zaradi pomanjkanja
interesa ni vložila ugovora, še posebej pereča in je zato nujno,
da se ji omogoči odgovor na ugovorne navedbe, četudi se
zaradi tega postopek nekoliko podaljša.
4. Po pritožničinem mnenju je zmotna tudi presoja Višjega
sodišča, da ni izkazana identiteta nepremičnine, glede katere
se predlaga vpis, saj naj bi temeljila na napačnih pravnih izhodiščih in v celoti negirala specifiko prenosov lastninske pravice
na nepremičninah, ki so bili opravljeni v polpretekli zgodovini,
obarvani s posttranzicijskimi predpisi. Zavrnitev vpisa pridobitve lastninske pravice iz obsoletnih razlogov naj bi glede na
danes veljavni zemljiškoknjižni načeli konstitutivnosti vpisa ter
zaupanja v zemljiško knjigo usodno vplivala na pritožničino
lastninsko pravico, takšno ravnanje pa naj bi pomenilo nedopusten poseg v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave
ter 1. člena Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – EKČP).
5. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-761/17 z
dne 9. 9. 2019 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu s
prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12
– v nadaljevanju ZUstS) je bilo o tem obveščeno Višje sodišče
v Kopru. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZUstS je bila
ustavna pritožba poslana nasprotnemu udeležencu v zemljiškoknjižnem postopku, ki nanjo ni odgovoril.
B.
6. Pritožnica zatrjuje, da ji ugovor nasprotnega udeleženca proti sklepu o dovolitvi vpisa pred odločitvijo prvostopenjskega sodišča o ugovoru ni bil vročen v odgovor, s čimer naj
bi ji bila kršena pravica do izjave iz 22. člena Ustave. Iz sklepa
Višjega sodišča izhaja, da pritožnici ugovor nasprotne udeleženke res ni bil vročen, saj 157. člen ZZK-1 od spremembe
ZZK-1C vročanja ugovora drugim udeležencem postopka ne
predvideva več.
7. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-969/13 z dne
17. 9. 2015 sprejelo stališče, da mora sodišče prve stopnje (tudi
v zemljiškoknjižnih postopkih, v katerih je bil zemljiškoknjižni
predlog vložen v času po uveljavitvi ZZK-1C) pred sprejetjem
odločitve o ugovoru nasprotnega udeleženca ugovor vročiti
predlagatelju, saj je temu le tako omogočeno, da sodeluje v
postopku pred sodiščem prve stopnje, to je, da navede svoja
pravna naziranja, dejstva in predlaga dokaze. Pojasnilo je, da
tako ravnanje sodišča prve stopnje terja ustavnoskladna razlaga določb ZZK-1 v zvezi s splošnimi določbami Zakona o ne-
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pravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86, 20/88 – popr. –
ZNP), ki se v zemljiškoknjižnem postopku smiselno uporabljajo.
S tem, ko je sodišče prve stopnje odločilo o ugovoru zoper
sklep o dovolitvi vpisa, ne da bi pritožniku vročilo ugovor, je bila
kršena pritožnikova pravica do izjave iz 22. člena Ustave. Ta
namreč ni le sredstvo za čim bolj popolno razjasnitev spornih
vprašanj, ampak (kot izraz spoštovanja človekove osebnosti
in zahteve po enakopravni obravnavi strank v postopku pred
sodiščem) tudi sredstvo, ki stranki omogoča, da se izjavi o vseh
upoštevnih vidikih zadeve, ki posega v njene interese,1 in ji s
tem daje možnost, da vpliva na odločitev sodišča.
8. V obravnavanem primeru gre za bistveno enak ustavnopravni primer. Kljub temu, da sta bila izpodbijana sklepa
izdana po odločitvi Ustavnega sodišča v zadevi št. Up-969/13,
sodišči stališč iz navedene odločbe pri svojem odločanju nista
upoštevali in pritožnici pred odločitvijo o ugovoru nasprotnega
udeleženca zoper sklep o vpisu nista zagotovili pravice, da
na ugovor odgovori. S tem sta ji kršili pravico do izjave, ki jo
zagotavlja 22. člen Ustave.
9. Ker so v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji iz
tretjega odstavka 59. člena ZUstS, je odločbo o tej ustavni
pritožbi sprejel senat Ustavnega sodišča. Izpodbijana sklepa
Višjega sodišča in sodišča prve stopnje je razveljavil in zadevo
vrnil sodišču prve stopnje v novo odločanje (1. točka izreka).
10. Ker je senat Ustavnega sodišča izpodbijani sodni odločbi razveljavil že zaradi kršitve 22. člena Ustave, mu očitkov
o drugih kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni
bilo treba presojati.
11. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške
postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena
določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z
ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih
razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče o predlogu
za povrnitev stroškov odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te
odločbe.
C.
12. Senat Ustavnega sodišča je sprejel to odločbo na
podlagi tretjega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto
in dr. Rok Čeferin. Odločbo je sprejel soglasno.
Dr. Špelca Mežnar
predsednica senata

3072.

Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka,
kolikor kategorizira lokalno cesto Godešič–
Reteče–Zgornja Senica (št. odseka 401170)
v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 920/3,
k. o. Reteče

Številka: U-I-401/18-9
Datum: 7. 11. 2019

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Ivana Jenka, Škofja Loka, na
seji 7. novembra 2019
1 A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 273–274. Enako tudi Ustavno sodišče v odločbi
št. Up-1352/11 z dne 9. 5. 2013 (Uradni list RS, št. 47/13), 14. točka
obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
odločilo:
Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11
in 49/11 – popr.), kolikor kategorizira lokalno cesto Godešič–
Reteče–Zgornja Senica (št. odseka 401170) v delu, ki poteka
po zemljišču parc. št. 920/3, k. o. Reteče, se razveljavi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik izpodbija 4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (v
nadaljevanju Odlok), kolikor kategorizira lokalno cesto v delu,
ki poteka po njegovem zemljišču parc. št. 920/3, k. o. Reteče
(ob vložitvi pobude parc. št. 923/1, 923/2, 920 in 919, vse k. o.
Reteče, med postopkom pred Ustavnim sodiščem združene v
parc. št. 920/3, k. o. Reteče). Trdi, da Občina Škofja Loka (v
nadaljevanju Občina) z njim ni sklenila nobenega pravnega
posla za pridobitev zemljišča niti ni izvedla postopka razlastitve.
Odlok naj bi bil zato v neskladju s 33. in 69. členom Ustave.
Da del kategorizirane lokalne ceste Godešič–Reteče–Zgornja
Senica (št. odseka 401170) poteka po njegovih zemljiščih, naj
bi izvedel v postopku evidentiranja urejene meje in izravnanega
dela meje na mejni obravnavi dne 7. 6. 2017.
2. Občina v odgovoru na pobudo navaja, da je bilo ob
gradbenih delih leta 2015 na spornem odseku lokalne ceste
Godešič–Reteče–Zgornja Senica, ki poteka po parceli 1050/2,
k. o. Reteče, in ima status javno dobro, ugotovljeno, da je cesta v določenih delih dejansko širša in deloma poteka tudi po
sosednjih zemljiščih, v lasti fizičnih oseb. Z namenom ureditve
lastniškega stanja naj bi Občina v letu 2016 naročila odmero
navedene ceste na celotni trasi. Veliko lastnikov zemljišč naj
bi podpis soglasja za parcelacijo ceste pogojevalo z različnimi
zahtevami. Kljub dolgotrajnim prizadevanjem, da bi se izvedla
vsaj parcelacija po trasi obstoječe ceste, kot poteka v naravi, naj
izdelava enotnega elaborata v konkretnem ne bi bila mogoča.
Zato je Občina nameravala iz elaborata izločiti zemljišča lastnikov, ki niso hoteli podati soglasja k parcelaciji (niso podpisali
elaborata), in na Geodetsko upravo Republike Slovenije oddati
elaborat za parcelacijo le za tista zemljišča, za katera je bilo soglasje lastnikov pridobljeno (podpisan elaborat). Med lastniki, ki
naj bi dali soglasje za parcelacijo, naj bi bil tudi pobudnik, vendar
je v vmesnem času izvajal spremembe v zemljiškem katastru
(združitev parc. št. 923/1, 923/2, 920 in 919, vse k. o. Reteče, v
parc. št. 920/3, k. o. Reteče), zato zaključek elaborata na delu,
ki se je nanašal na zemljišča v njegovi lasti, ni bil mogoč. Posledično naj tudi odkup zemljišč, iz razlogov na strani pobudnika,
ne bi bil mogoč. Občina navaja, da bo za odmero ceste treba
izdelati nov elaborat, ki se bo uskladil s spremembami, ki so nastale v vmesnem obdobju, nato pa bo izvedla odkupe zemljišč.
Vse navedeno naj bi pobudniku tudi pojasnila z dopisom z dne
12. 6. 2018, zato naj ne bi držala trditev pobudnika, da Občina ni
začela nobenega postopka za odkup zemljišč. Ker ima Občina
omejena proračunska sredstva, se odmere občinskih cest izvajajo skladno s planom, ki se pripravi ob sprejemanju proračuna.
Naročilo novega elaborata za odmero lokalne ceste Godešič–
Reteče–Zgornja Senica naj bi bilo povezano z dodatnimi stroški,
ki pa v proračunu za leto 2018 niso bila predvidena. Občina
pojasnjuje, da se namerava v čim krajšem času lotiti odmere
ceste, ki deloma poteka po parceli št. 920/3, k. o. Reteče, ki je v
lasti pobudnika, predvidoma še v letu 2019.
3. Pobudnik odgovarja, da vztraja pri pobudi. Poudarja,
da Občina ne zanika, da občinska cesta poteka po njegovi
nepremičnini. Meni, da ne drži trditev Občine, da zaključek
geodetskega elaborata ni bil mogoč in zato tudi ne odkup zemljišč, vse iz razlogov na njegovi strani. Splošno znano naj bi
bilo, da bi lahko Občina, če bi to želela in bi za to imela interes,
naročila pristojnemu geodetskemu podjetju, naj opravi potrebno
parcelacijo, torej parcelacijo (delitev nepremičnine) tistega dela
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njegove nepremične, po kateri v naravi poteka asfaltirana javna
cesta. Po parcelaciji pa bi lahko Občina ta del nepremičnine od
njega odkupila. Pojasnjuje, da so se opisani postopki vodili in
zaključili poleti 2018, Občina pa, kljub temu da ves čas poudarja,
da želi zemljišča, po katerih poteka občinska cesta, odkupiti, vse
do sedaj ni naredila prav ničesar (niti parcelacije niti ni ponudila
v podpis ustrezne pogodbe), čeprav v odgovoru na pobudo trdi
drugače in želi krivdo za svojo neaktivnost prevaliti nanj.
B.
4. Pobudnik izpodbija Odlok, kolikor kategorizira lokalno
cesto Godešič–Reteče–Zgornja Senica v delu, ki poteka po
zemljišču parc. št. 920/3, k. o. Reteče. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnik lastnik navedenega zemljišča, zato
izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijanega dela Odloka. Pobudnik je
za nastanek škodljivih posledic izvedel šele na mejni obravnavi
dne 7. 6. 2017, ko je bilo ugotovljeno, da del navedene lokalne
ceste poteka po njegovem zemljišču. Zato je njegova pobuda
glede na tretji odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju 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 njegove uveljavitve oziroma v enem letu od
dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic,
tudi pravočasna. Ustavno 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 Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18 – v
nadaljevanju ZCes-1). Javne 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 cestnega 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 pa v lasti občin. Občina
določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo
izkazana javna 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.
7. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so
bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo 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 razlastila. 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-
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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. 920/3, k. o. Reteče (prej parc. št. 923/1, 923/2, 920 in 919,
vse k. o. Reteče), po katerem poteka lokalna cesta Godešič–
Reteče–Zgornja Senica, ni pridobila pred sprejetjem Odloka.
Ko je Občina z izpodbijanim Odlokom kategorizirala navedeno
lokalno cesto, torej ni bila lastnica zemljišča, ki pripada pobudniku, in to tudi še ni v času odločanja Ustavnega sodišča o
tej pobudi. člen 4 Odloka, kolikor kategorizira lokalno cesto
Godešič–Reteče–Zgornja Senica (št. odseka 401170) v delu,
ki poteka po zemljišču parc. št. 920/3, k. o. Reteče, je zato v
neskladju z 69. členom Ustave. Ker 4. člen Odloka v tem delu
nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s
33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 4. člen Odloka,
kolikor kategorizira lokalno cesto Godešič–Reteče–Zgornja
Senica (št. odseka 401170) v delu, ki poteka po zemljišču
parc. št. 920/3, k. o. Reteče, razveljavilo.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko
Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik

3073.

Sklep o zadržanju izvrševanja Zakona
o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03),
kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov
za preprečitev parlamentarnih preiskav,
ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične
odgovornosti državnih tožilcev

Številka: U-I-214/19-17
Up-1011/19-16
Datum: 12. 11. 2019

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in
ustavne pritožbe Drage Šketa, Generalnega državnega tožilca,
Vrhovnega državnega tožilstva in Vrhovnega sodišča na seji
12. novembra 2019

sklenilo:
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93 in 33/03), kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih
zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev.
2. Odločitev iz prejšnje točke izreka se izvrši tako, da se
do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje točk
1 do vključno 71 Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za
Točke se glasijo:
»1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih
funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma
zlorabe uradnega položaja oziroma javne funkcije;
1
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ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj
bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega
pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in
člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja
in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in
nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika
ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), kolikor se nanašajo na državne tožilce.

Obrazložitev
A.
1. Drago Šketa, Generalni državni tožilec (v nadaljevanju
prvi pobudnik), in Vrhovno državno tožilstvo (v nadaljevanju
drugi pobudnik) vlagata pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti ter ustavno pritožbo zoper 1. člen Zakona o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju ZPPre) v zvezi
z aktom o odreditvi parlamentarne preiskave, ki je naveden v
2. točki izreka tega sklepa (v nadaljevanju Akt o odreditvi parlamentarne preiskave).
2. Pobudnika trdita, da je Akt o odreditvi parlamentarne
preiskave v zvezi s 1. členom ZPPre v neskladju s 1. in 2. členom, drugim odstavkom 3. člena, 8., 93., 125., 134., 135.,
136. in 153. členom Ustave. Akt naj bi bil v neskladju tudi z
2. členom in drugim pododstavkom prvega odstavka 19. člena
2. ugotovi, kolikšna je morebitna politična odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ter nosilcev uradnega položaja v drugih državnih organih oziroma organih v sestavi (policija,
inšpekcijske službe, itd.);
3. ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naročil pregon
Franca Kanglerja in drugih, saj tedanja državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru Elizabeta Györkös leta 2010
po tem, ko je od Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave
Maribor v skladu s 153. členom Zakona o kazenskem postopku (v
nadaljnjem besedilu: ZKP) zahtevala poročilo o uporabi ukrepov
po 150. členu ZKP, ni zahtevala kazenske ovadbe zoper Franca
Kanglerja;
4. ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naročil takratnemu vodji Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Dragu
Šketi, da na podlagi arhiviranih prikritih preiskovalnih ukrepov na
krajevno in stvarno pristojnem sodišču sproži postopke (predhodno je tedanja vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
Elizabeta Györkös od Policijske uprave Maribor dne 23. 7. 2010
prejela Poročilo o uporabi ukrepov v zadevi Franc Kangler in ga
dne 26. 7. 2010 predala preiskovalnemu sodniku na Okrožnem
sodišču v Mariboru dr. Janezu Žirovniku, v preizkus. Od tistega
trenutka dalje je bilo v skladu s prvim odstavkom 154. člena ZKP
mariborsko sodišče edino pristojno, da hrani izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov. Takratni vodja Okrožnega državnega tožilstva
v Mariboru Drago Šketa je 2011 zoper Franca Kanglerja in druge
na podlagi arhiviranih prikritih preiskovalnih ukrepov na sodišču
nezakonito sprožil postopke);
5. ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naročil Policijski upravi Maribor, da v nasprotju s 150. členom ZKP izdela več
kopij izsledkov, ki so bili v nasprotju s prvim odstavkom 153. člena
ZKP in internim navodilom policije št. 2340-108/2010/3 z dne 16. 9.
2010 poslani na različne naslove;
6. ugotovi, kdo je koordiniral dogovarjanje glede postopka
zoper Franca Kanglerja med takratnim državnim tožilcem Borisom
Marčičem in sodnikom dr. Boštjanom Polegekom, glede na to, da
so se na družbenih omrežjih teden dni pred odločitvami sodnika dr.
Boštjana Polegeka pojavljali različni pozivi na spremljanje sojenja
ter že vnaprej znane odločitve, ki jih je očitno sodnik dr. Boštjan
Polegek predhodno usklajeval s tožilstvom;
7. ugotovi, kako ravnajo s prikritimi preiskovalnimi ukrepi na
Policiji in Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru ter kdo in na
kakšen način je znotraj sistema odgovoren za zakonitost postopkov
ter hrambo prikritih preiskovalnih ukrepov«.
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Pogodbe o Evropski uniji (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6.
2016 – v nadaljevanju PEU), 47. členom Listine Evropske
unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016) ter s 6. in
13. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). V
neskladju naj bi bil tudi s 1. in 2. členom ZPPre in 2. členom
Poslovnika o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju PoPP).
Pobudnika med drugim navajata, da je Akt o odreditvi parlamentarne preiskave v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev državnotožilske in sodne funkcije
v zadevah političnega funkcionarja in člana Državnega sveta,
obtožnega več korupcijskih kaznivih dejanj, nesprejemljiv z
vidika temeljnih postulatov vladavine prava, načela delitve oblasti, neodvisnosti in samostojnosti pravosodja in pravosodnih
funkcionarjev, nosilcev državnotožilske in sodne funkcije ter v
zvezi s tem s temeljnimi pravicami do osebnega dostojanstva
nekdanjih in sedanjih državnih tožilcev na Vrhovnem državnem
tožilstvu. Menita, da gre za protiustavno in nezakonito vmešavanje v samostojnost in neodvisnost pravosodja.
3. Pobudnika Ustavnemu sodišču predlagata, naj zadevo
obravnava absolutno prednostno ter do končne odločitve zadrži
izvrševanje Akta o odreditvi parlamentarne preiskave in vseh
aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim.
4. Vrhovno sodišče je 23. 9. 2019 vložilo vlogo, v kateri
navaja, da se pridružuje pobudi za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti ter ustavni pritožbi prvega in drugega
pobudnika.
5. Dne 28. 10. 2019 sta prvi in drugi pobudnik vložila
dopolnitev in razširitev pobude in ustavne pritožbe, s katero
izpodbijata tudi ZPPre in PoPP, kolikor ne vsebujeta ustreznih
mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. Menita, da je obstoječa ureditev v neskladju z 2. členom,
drugo povedjo drugega odstavka 3. člena, prvim odstavkom
135. člena in s 136. členom Ustave.
6. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče do končne
odločitve zadrži izvrševanje navedenih predpisov v izpodbijanem obsegu. Predlagata tudi, da Ustavno sodišče odloči, da
se zadržanje predpisov izvrši tako, da se za čas zadržanja
prekine postopek parlamentarne preiskave, odrejen z Aktom
o odreditvi parlamentarne preiskave, v delu, ki se nanaša na
državne tožilce.
B.
7. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice. Pri tem tehta med škodljivimi posledicami,
ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane
določbe ne bi izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo.
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-42/12 z dne 7. 2.
2013 (Uradni list RS, št. 17/13, in OdlUS XX, 1) sprejelo stališče, da spadajo državni tožilci v izvršilno vejo oblasti in da se
ustavna zahteva po njihovi neodvisnosti utemeljuje v razmerju
do zakonodajne in sodne veje oblasti. Poleg tega je poudarilo,
da »vmešavanje nosilcev teh dveh vej oblasti v izvrševanje
tožilske funkcije tako ne bi bilo v neskladju samo s prvim odstavkom 135. člena Ustave, temveč neposredno tudi z drugo
povedjo drugega odstavka 3. člena Ustave.«2 V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje ustavne skladnosti ZPPre
in PoPP, ker naj ne bi vsebovala ustreznih mehanizmov za
preprečitev protiustavnih parlamentarnih preiskav, ki bi lahko
posegle v neodvisnost in samostojnost državnih tožilcev. Če bi
se izkazalo, da izpodbijana ZPPre in PoPP res ne vsebujeta
takih mehanizmov, pa bi jih po Ustavi morala vsebovati, bi
izvrševanje izpodbijanih predpisov do končne odločitve Ustav2 Točka 28 obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-42/12.
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nega sodišča v tej zadevi lahko že samo po sebi povzročilo
težko popravljive škodljive posledice. Izvajanje parlamentarne
preiskave, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti
konkretnih državnih tožilcev v konkretnih sodnih postopkih, namreč lahko do te mere trči v ustavno načelo delitve oblasti (druga poved drugega odstavka 3. člen Ustave) in samostojnost
državnih tožilcev (prvi odstavek 135. člena Ustave), da lahko
povzroči nepopravljivo škodo za neodvisnost in samostojnost
državnega tožilstva.
9. Navedene posledice je mogoče do končne odločitve
Ustavnega sodišča v tej zadevi preprečiti tako, da se začasno
zadrži izvrševanje Akta o odreditvi parlamentarne preiskave
v delu, ki se nanaša na državne tožilce. Takšno zadržanje po
oceni Ustavnega sodišča ne bi povzročilo hujših posledic. Edina posledica zadržanja bo, da bo izvedba preiskovalnih dejanj
na podlagi Akta o odreditvi parlamentarne preiskave odložena.
10. Glede na navedeno je Ustavno sodišče sklenilo, da
do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih ZPPre in
PoPP, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev (1. točka izreka).
Ustavno sodišče je na podlagi tretjega odstavka 39. člena
ZUstS sklenilo, da se ta odločitev izvrši tako, da se do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje Akta o odreditvi parlamentarne preiskave v delu, v katerem se nanaša na
državne tožilce (2. točka izreka).
11. Ustavno sodišče kljub izdaji sklepa o začasnem zadržanju pobude še ni sprejelo. Sprejem pobude bi namreč že
vseboval tudi odločitev o procesnih predpostavkah, kar pa je
glede na vsebino razširitve pobude z dne 28. 10. 2019 lahko
povezano z njeno vsebinsko presojo.
12. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
in tretjega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr.
Rajko Knez ter sodnice in sodnika dr. Dunja Jadek Pensa,
DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja
Šugman Stubbs. Sodnik dr. Rok Čeferin je bil pri odločanju o
tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo s štirimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli,
ki sta dala odklonilni ločeni mnenji. Sodnik Knez je dal pritrdilno
ločeno mnenje.
Dr. Rajko Knez
predsednik

3074.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
točke c) drugega odstavka v zvezi s petim
odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega
odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju

Številka: U-I-180/19-17
Datum: 7. 11. 2019

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe KPL, d. o. o., Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa odvetniška
družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 7. novembra 2019

sklenilo:
1. Pobuda Živorada Malijevića in Huseina Šarića za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka
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67. člena, točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom
67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) se zavrže.
2. Pobuda družbe KPL, d. o. o., za začetek postopka
za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena
Zakona o javnem naročanju se zavrže.
3. Pobuda družbe KPL, d. o. o., za začetek postopka za
oceno ustavnosti točke c) drugega odstavka v zvezi s petim
odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena
Zakona o javnem naročanju se sprejme.
4. Izvrševanje točke c) drugega odstavka v zvezi s petim
odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena
Zakona o javnem naročanju se zadrži do končne odločitve
Ustavnega sodišča.
5. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se točka b)
četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju uporablja tako, da lahko gospodarski subjekt tudi v tem položaju
naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s
katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza
plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami,
navedenimi v točki b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o
javnem naročanju, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi
za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih
za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki
jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in
posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih
je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega
subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik
oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje
utemeljitev takšne odločitve.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki vlagajo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c)
drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke
b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (v
nadaljevanju ZJN-3), kolikor se navedene določbe nanašajo na
kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki. Za izpodbijane določbe zatrjujejo neskladje z 2., 14., 28., 66., 74. in 155. členom
Ustave. Navajajo tudi, da Direktiva 2014/24/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28. 3. 2015,
str. 65–242) pri vseh izključitvenih razlogih določa možnost
izjem oziroma sanacije. ZJN-3 pa naj bi to možnost predvidel
zgolj pri izključitvenih razlogih, ki jih je prevzel po navedeni
direktivi (kazenskopravna odgovornost gospodarskih subjektov
in fakultativni izključitveni razlogi), ne pa tudi pri ostalih izključitvenih razlogih – tj. pri evidenci z negativnimi referencami in
delovnopravnih prekrških. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno
sodišče zadevo obravnava prednostno, do končne odločitve pa
naj zadrži izvrševanje izpodbijanih zakonskih določb.
2. Pobudnica družba KPL svoj pravni interes utemeljuje
z navedbami, da je ena izmed vodilnih slovenskih družb na
področju nizkih gradenj in vzdrževanja cest. Zaposluje 361 delavcev. V letu 2018 naj bi ustvarila nekaj manj kot 38 milijonov
EUR prihodkov, pri čemer naj bi bila skoraj v celoti odvisna od
javnih naročil. V juniju 2017 ji je bil izdan plačilni nalog za dve
kršitvi v zvezi s počitki in delovnim časom iz obdobja od sredine
januarja do konca maja 2016. Za obe kršitvi ji je bila izrečena
enotna globa v znesku 3.000,00 EUR. Izpodbijane določbe naj
bi zaradi izdanega plačilnega naloga v delu, v katerem se nanašajo na delovni čas in počitke, na pobudničin pravni položaj
učinkovale neposredno. Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 naj bi določala avtomatično izključitev gospodarskih
subjektov iz postopkov javnega naročanja v primeru obstoja
določenih okoliščin, kar naj bi pomenilo, da je pobudnici že na
podlagi zakona udeležba v postopkih javnega naročanja povsem
onemogočena. Posledično naj bi se obseg njenega poslovanja
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bistveno zmanjšal, kar naj bi pripeljalo do odpuščanja delavcev,
tudi pobudnikov Živorada Malijevića in Huseina Šarića, in končno
v propad družbe. Pobudnica še navaja, da sta 67. in 67.a člen
ZJN-3 logični posledici četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Če se
namreč gospodarski subjekt ne sme udeležiti postopkov javnega
naročanja, posledično tudi ne sme skleniti okvirnega sporazuma
in pogodbe o izvedbi javnega naročila. Protiustavnosti ureditve v
75. členu ZJN-3 naj tako ne bi bilo mogoče odpraviti brez posega
v izpodbijana 67. in 67.a člen ZJN-3.
3. Pobudnika Živorad Malijević in Husein Šarić navajata,
da sta v družbi KPL zaposlena za nedoločen čas in nista v
odpovednem roku. Izpodbijane določbe ZJN-3 naj bi imele
neposreden vpliv na obseg dela navedene družbe, s tem pa
tudi na obstoj njunih delovnih mest. Pobudnik Živorad Malijević navaja, da preživlja dva mladoletna otroka in nezaposleno
ženo. Oba pobudnika skrbi za njun osebni dohodek in dohodek
ostalih delavcev, saj ne bodo imeli dovolj dela, ker se družba
ne more več prijavljati na javne razpise.
4. Pobuda je bila poslana v odgovor Državnemu zboru, ki
je nanjo odgovoril in se opredelil tudi do predloga za zadržanje
izvrševanja izpodbijanih določb ZJN-3. Državni zbor navaja,
da pobudniki pavšalno navajajo škodljive posledice in zmotno
izhajajo iz predpostavke, da je škoda, ki nastane, ker subjekt
ne more nastopati v postopku oddaje javnega naročila, enaka
znesku tega javnega naročila. Nobenega zagotovila ni, da bi
prva pobudnica v postopku oddaje javnega naročila uspela,
zato Državni zbor meni, da lahko škodo predstavlja kvečjemu
negativni pogodbeni interes (stroški sodelovanja v postopku).
Prva pobudnica naj ne bi navedla nobenega argumenta, zakaj bi upad poslovanja, celo če bi do njega prišlo, imel hude
posledice. Po drugi strani pa je po mnenju Državnega zbora
treba upoštevati, da bi v primeru zadržanja izpodbijanih določb
še naprej veljale ohlapne določbe prej veljavnega besedila
ZJN-3, ki pravic delavcev ne varujejo učinkovito. Gospodarski
subjekti bi lahko še naprej kršili delovnopravno zakonodajo in
sodelovali v postopkih oddaje javnih naročil. Državni organi in
drugi javni naročniki pa bi tako še naprej financirali delovanje
gospodarskih subjektov, ki kršijo pravice delavcev. Zato Državni zbor meni, da bi bile škodljive posledice zadržanja izvajanja
izpodbijanih določb ZJN-3 bistveno hujše od morebitnih škodljivih posledic njihovega izvajanja, še posebej, ker te zadenejo
kršitelje delovnopravne zakonodaje.
5. O pobudi je mnenje podala Vlada, v katerem izrecno
navaja, da se do predloga za začasno zadržanje ne opredeljuje.
6. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana pobudnici, ki je na navedbe Državnega zbora glede
predloga za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb ZJN-3
odgovorila. Pobudnica zavrača očitke o pavšalnem zatrjevanju
škodljivih posledic, ki naj bi nastale z izvrševanjem izpodbijane
ureditve. Poudarja, da je konkretizirano zatrjevala in dokazala,
da bo izpodbijana ureditev povzročila drastičen upad njenega
poslovanja, odpuščanje delavcev ter zelo verjeten propad pobudnice. Navaja še, da bodo škodljive posledice izvrševanja
izpodbijane ureditve najbolj občutili prav delavci, ki naj bi jih
izpodbijana ureditev ščitila. Poleg tega naj bi obvezna izključitev gospodarskih subjektov pomenila manjšo konkurenco v
postopkih oddaje javnih naročil in posledično višje ponudbene
cene ter večjo obremenitev državnega proračuna.
B. – I.
7. Izpodbijane določbe ZJN-3 na pravni položaj pobudnikov Živorada Malijevića in Huseina Šarića ne učinkujejo
neposredno. Nemožnost sodelovanja delodajalca (družbe KPL)
na javnih razpisih sama po sebi še ne pomeni neposrednih
škodljivih posledic za pravni položaj njenih delavcev. Ker pobudnika za izpodbijanje spornih določb ZJN-3 ne izkazujeta
pravnega interesa, je Ustavno sodišče njuno pobudo zavrglo
(1. točka izreka).
8. Pobudnica KPL, d. o. o, za izpodbijanje tretje alineje
četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 nima pravnega interesa, saj
ni izkazala, da bi bila v položaju, v katerem bi se ta določba
nanjo neposredno nanašala. Razvezni pogoj se po navedeni določbi ZJN-3 uresniči v dveh primerih: 1) s seznanitvijo
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naročnika, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo
kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 in 2) s
seznanitvijo naročnika, da je pristojni državni organ pri izvajalcu
pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega
prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek. Pobudnica ni izkazala, da je v njenem primeru sodišče
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, saj je iz priloženega plačilnega
naloga št. PN 710-1422/2017 z dne 21. 6. 2017 razvidno, da
je upoštevni kršitvi ugotovil Inšpektorat Republike Slovenije za
delo. Prav tako ni izkazala, da bi pristojni državni organ pri njej
ugotovil najmanj dve upoštevni kršitvi v času izvajanja pogodbe.
Izpodbijana tretja alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 se
uporablja od 1. 11. 2018 in ob smiselni razlagi 7. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3A) učinkuje zgolj na pogodbe, ki so sklenjene in se začnejo izvajati po tem datumu.1 Ker
morata biti upoštevni kršitvi za uresničitev razveznega pogoja
po tretji alineji četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 ugotovljeni v
času izvajanja pogodbe, bi morala pobudnica za izkaz pravnega
interesa za izpodbijanje navedene določbe izkazati, da je pristojni državni organ pri njej ugotovil najmanj dve kršitvi po 1. 11.
2018. S sklicevanjem na dva prekrška, ugotovljena že junija
2017, ki prenehanja pogodb, sklenjenih po 1. 11. 2018, ne moreta povzročiti, pa pobudnica pravnega interesa za izpodbijane
navedene določbe ZJN-3 ni izkazala. Zato je Ustavno sodišče
njeno pobudo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).
B. – II.
9. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti točke c) drugega odstavka v zvezi s petim
odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena
ZJN-3 sprejelo (3. točka izreka).
10. Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev
zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča
o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta
med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje
morebiti protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se morebiti ustavnoskladne izpodbijane
določbe začasno ne bi izvrševale.
11. Izpodbijana ureditev vzpostavlja zapoved, po kateri
morajo naročniki (pod grožnjo prekrška) iz postopka javnega
naročanja med drugim izločiti subjekte, ki izpolnjujejo pogoje iz
točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. To pomeni, da so
gospodarski subjekti do izteka treh let, odkar je pristojni organ
pri njih ugotovil dve upoštevni kršitvi, za kateri jim je bila pravnomočno izrečena globa, brez možnosti uporabe popravnega
mehanizma izločeni iz vseh postopkov javnega naročanja. Če
bi pogodbo v posameznem postopku javnega naročila sklenili,
pa bi lahko taka pogodba z uresničitvijo razveznega pogoja iz
petega odstavka v zvezi s točko c) drugega odstavka 67.a člena
ZJN-3 prenehala. Ustavno sodišče ob predpostavki, da bi se v
ustavnosodni presoji izkazala neskladnost izpodbijanih določb
z Ustavo, ocenjuje, da bi izvrševanje teh določb lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice. Gospodarski subjekti,
obremenjeni z dvema upoštevnima kršitvama delovnopravne
zakonodaje, namreč ne morejo konkurirati v postopkih javnega
naročanja in se tako izpostaviti konkurenčnemu boju med ponudniki. Pri gospodarskih subjektih, kot je pobudnica, pri katerih je
poslovanje v pretežni meri odvisno od nastopanja v postopkih
javnih naročil, nemožnost sodelovanja v postopkih javnega na1 Izjema je določena le za 67.a člen ZJN-3, ki se po četrtem
odstavku 7. člena ZJN-3A uporablja tudi za pogodbe, ki so bile
sklenjene pred uveljavitvijo ZJN-3A.
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ročanja lahko pomeni, da bo njihov obseg dela bistveno upadel,
s tem pa tudi potreba po delavcih. Zaradi tega lahko pride do
odpuščanja delavcev, saj je razumljivo, da ohranjanje vseh delovnih mest v takem položaju ne bi bilo finančno vzdržno. Poleg
tega je treba upoštevati, da lahko morebitno prekomerno omejevanje sodelovanja gospodarskih subjektov v postopkih javnega
naročanja poseže v načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) in posledično tudi v načela gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3).
12. Težko popravljive škodljive posledice bi po drugi strani
lahko nastale tudi z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb, če bi se izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo. Namen
izpodbijane ureditve je zagotoviti spoštovanje delovnih in socialnih pravic pri izvajanju javnih naročil. Zadržanje izvrševanja
izpodbijanih določb ZJN-3 bi pomenilo, da izključitev gospodarskih subjektov, ki so bili že kaznovani za najmanj dve upoštevni kršitvi delovnopravne zakonodaje, iz postopka javnega
naročanja ne bi bila obvezna. Pogodbe, ki bi bile sklenjene s
takimi gospodarskimi subjekti, pa na podlagi točke c) drugega
odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 ne bi bile
razvezane. Javni naročniki bi tako lahko še naprej financirali
delovanje gospodarskih subjektov, ki kršijo pravice delavcev.
13. Ustavno sodišče ocenjuje, da so škodljive posledice,
ki bi nastale v primeru izvrševanja morebiti protiustavnih izpodbijanih določb na način, kot se glasijo, hujše od posledic,
ki bi nastale z začasnim zadržanjem izvrševanja izpodbijanih
določb. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo, da v pravnem
sistemu že obstajajo številni pravni instituti, katerih namen je
odvračanje gospodarskih subjektov od kršitev pravic delavcev
(primerjaj na primer XXII. poglavje Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr.,
54/15, 38/16 in 27/17 – KZ-1), IX. poglavje Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16 –
ZDR-1), XII. poglavje Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS,
št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 – ZUTD) ter VI. poglavje
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni
list RS, št. 32/14 in 43/19 – ZPDZC-1)), kar je bil med drugim
temeljni cilj, ki ga je zasledoval zakonodajalec z izpodbijano
ureditvijo izključitvenega razloga in razveznega pogoja. Poleg
tega je že ob uporabi ostalih določb ZJN-3 mogoče doseči,
da naročnik ponudnika, ki krši delovno zakonodajo, ne izbere.
Uporaba fakultativnega izključitvenega razloga iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 namreč omogoča izključitev ponudnika,
če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. člena tega zakona, med katerimi so tudi
kršitve delovne zakonodaje. Ponudnika je mogoče izključiti tudi
z izločanjem ponudb, ki so neobičajno nizke (lahko tudi zaradi
kršitev delovne zakonodaje). Na podlagi 86. člena ZJN-3 mora
naročnik, če meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu,
preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da
pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Zakonodajni cilj spodbujanja
socialno odgovornega javnega naročanja je torej v določeni meri
že mogoče doseči tudi brez izpodbijane ureditve. Zato je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje točke c)
drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke
b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (4. točka izreka).
14. Poleg tega je Ustavno sodišče glede točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3 škodljive posledice zadržanja omililo
tako, da je na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS določilo način izvršitve odločitve o zadržanju izvrševanja. Do končne
odločitve Ustavnega sodišča se točka b) četrtega odstavka
75. člena ZJN-3 še naprej uporablja, in sicer tako, da se gospodarskemu subjektu tudi v primeru upoštevnih delovnopravnih
kršitev, ki bi povzročile njegovo izključitev iz postopka javnega
naročanja, omogoči, da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost
kljub obstoju razlogov za izključitev (5. točka izreka).
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 26. člena ter prvega in
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tretjega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik

SODNI SVET
3075.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 25. seji 5. 9. 2019 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Albina Šmid se z dnem 5. 9. 2019 imenuje na sodniško
mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3076.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o delovnem področju in notranji organizaciji
službe državne volilne komisije

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) je Državna volilna komisija
na 79. seji dne 14. novembra 2019 sprejela

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o delovnem
področju in notranji organizaciji službe državne
volilne komisije
1. člen
(1) V drugem odstavku, 2. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije
(Uradni list RS, št. 18/13) se šesta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– sodeluje pri pripravi in medresorskem usklajevanju ter
daje mnenja službe k predlogom zakonov in drugih predpisov
s področja volilne in referendumske zakonodaje,«
(2) Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– daje DVK predloge mnenj k predlogom zakonov in
drugih predpisov s področja volilne in referendumske zakonodaje.«
(3) Sedma alineja postane osma alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2019-8
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
Peter Golob
predsednik

Stran

8264 /

Št.

69 / 22. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BREZOVICA
3077.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s
60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 –
popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 17. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 17/12) sprejemam

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1. člen
Župan Občine Brezovica odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje BR-27 vzhodni del, območje za gradnjo
trgovskega centra.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 15. novembra do 15. decembra 2019 javno razgrnjeno:
– v prostorih Občine Brezovica, Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni
osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in
pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge
se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na
mestu javne razgrnitve;
– pisno na Občino Brezovica, ali na elektronski naslov:
info@brezovica.si.;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo v sredo, dne 20. novembra 2019 ob 16.30, v prostorih
Občine Brezovica. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in
izdelovalec o vsebini OPPN BR-27-vzhodni del podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani Občine Brezovica (http://www.brezovica.si) in na oglasni deski Občine Brezovica. Javno naznanilo
začne veljati z dnem podpisa župana Občine Brezovica.
Št. 350-6/2019
Brezovica, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

BREŽICE
3078.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Brežice

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,

št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), VI. poglavja Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr.,
33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97
– ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218. in 218.a
do 218.d člena Zakona o graditvi objektov, 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,
19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet
Občine Brežice na 9. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Brežice
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v
Občini Brežice.
(2) Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča na celotnem območju občine.
2. člen
(1) Za zazidana 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.
(2) Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče je površina stavbe, ki se uporablja za stanovanjski,
zasebni počitniški ali poslovni namen.
(3) Pri stanovanjski stavbi ter zasebni stavbi s počitniškim
namenom je osnova za določitev površine za odmero nadomestila čista tlorisna površina vseh stanovanjskih prostorov (sobe,
predsobe, hodniki, kuhinja, kopalnica, shrambe in drugi zaprti
prostori stanovanja ter čista tlorisna površina prostostoječe
garaže ali garaže za osebne avtomobile, če so del objekta
stanovanjske hiše).
(4) Pri poslovni stavbi je osnova za določitev površine
za odmero nadomestila čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice
na prostem, igrišča in druge površine namenjene opravljanju
poslovne dejavnosti).
(5) V primeru, da gre za zazidano parcelo, na kateri
stoji stavba in je preostanek nepozidane površine zemljišča,
ko odštejemo površino fundusa takšne stavbe, pomnožene s
faktorjem 1,5, večji od 600 m², se takšen preostanek zemljišča
šteje kot nezazidano stavbno zemljišče.
3. člen
(1) Nezazidano stavbno zemljišče ali zazidljiva gradbena
parcela je tisto zemljišče, za katero je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njem 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 gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekt javne gospodarske
infrastrukture.
(2) Za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje nadomestilo od celotne površine zazidljive gradbene parcele, ki je
po prostorskem aktu določena za gradnjo in so zanjo sprejeti
izvedbeni pogoji.
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(3) Za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje nadomestilo, če je komunalno opremljeno.
4. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali uporabnik stavbnega zemljišča.
(2) Lastnik ali uporabnik je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali kraja registracije, ki je neposredni uporabnik stavbnega
zemljišča ali ima pravno ali dejansko možnost neposredne
uporabe stavbnega zemljišča.
5. člen
(1) Nadomestilo se ne plačuje za:
– zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe registriranih verskih skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost.
(2) Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki ob vložitvi vloge dokažejo, da so prejemniki denarne socialne pomoči
kot edinega vira preživljanja. Oprostitev na tej podlagi se odobri
za čas trajanja odločbe pristojnega organa.
(3) Plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
se na lastno 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 komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča.
Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve
v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
(4) Občina Brežice lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezni v družini, invalidnost itd.) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrozilo socialno varnost zavezanca in njegove
družine. Oprostitev velja eno leto.
6. člen
(1) Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila
so uradne evidence o stavbah in zemljiščih na območju občine,
ki jo vodi pristojna geodetska uprava.
(2) Evidenco podatkov za odmero nadomestila vodi pristojni občinski organ Občine Brežice. Na podlagi podatkov iz te evidence pristojni davčni organ izda odločbo o odmeri nadomestila.
7. člen
(1) Območja, kjer se plačuje nadomestilo se delijo na štiri
območja, in sicer:
– I. območje: Brežice;
– II. območje: del naselja Bizeljsko (ulice: Sodarska pot,
Pot na Žalce, Vinarska cesta, Mizarska pot, Vidova pot, Kumrovška cesta, Hribček, Florjanova pot, Bizeljska cesta), Bukošek, Cundrovec, Dobova, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki,
Krška vas, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Obrežje,
Nova vas pri Mokricah;
– III. območje: del naselja Bizeljsko (ulice: Župjek, Pišeška cesta), Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Pišece, Brezovica
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na Bizeljskem, Gregovce, Stara vas-Bizeljsko, Dramlja, Bojsno,
Mali vrh, Župelevec, Piršenbreg, Arnovo selo, Dečno selo, Artiče, Dolenja vas pri Artičah, Slogonsko, Globoko, Spodnja Pohanca, Glogov brod, Vrhje, Trebež, Zgornji Obrež, Jereslavec,
Sela pri Dobovi, Kapele, Podvinje, Rakovec, Gorenje Skopice,
Veliki Obrež, Mali Obrež, Gornji Lenart, Dolenje Skopice, Gabrje pri Dobovi, Zasap, Hrastje pri Cerkljah, Mostec, Črešnjice pri
Cerkljah, Župeča vas, Rigonce, Račja vas, Mihalovec, Boršt,
Loče, Velike Malence, Dvorce, Mrzlava vas, Gazice, Prilipe,
Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Podgračeno, Bušeča vas,
Ribnica, Velika dolina, Sromlje;
– IV. območje: del naselja Bizeljsko (ulice: Vrhovnica,
Janeževa gorca, Okrogi, Nimnik, Bošt, Drameljšek, Gradišče),
Orešje na Bizeljskem, Bizeljska vas, Bukovje, Drenovec pri
Bukovju, Podgorje pri Pišecah, Pečice, Pavlova vas, Križe,
Silovec, Vitna vas, Zgornja Pohanca, Blatno, Dednja vas, Curnovec, Volčje, Brezje pri Bojsnem, Oklukova Gora, Cerina, Žejno, Cirnik, Dobeno, Stankovo, Sobenja vas, Globočice, Kraška
vas, Brvi, Poštena vas, Stojanski vrh, Vrhovska vas, Izvir, Gaj,
Koritno, Mali Cirnik, Vinji vrh, Ponikve, Brezje pri Veliki dolini,
Kamence, Laze, Perišče, Čedem, Mala dolina, Rajec.
8. člen
Za določitev števila točk za potrebe odmere nadomestila
se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve
na te objekte in naprave,
– namembnost stavbnega zemljišča,
– smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.
9. člen
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
a) vodovod
20 točk
b) električno omrežje
20 točk
c) javna razsvetljava
20 točk
d) javna kanalizacija
40 točk
e) plinovod
40 točk.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:
a) makadamska cesta
20 točk
b) asfaltna cesta
40 točk.
10. člen
(1) Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča
se štejejo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje;
– za zasebni počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah;
– za nepridobitni poslovni namen se štejejo objekti, ki jih
uporabljajo nevladne organizacije za opravljanje nepridobitne
dejavnosti ali za delovanje v javnem interesu;
– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se štejejo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti.

(2) Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost
Stanovanjski namen
Zasebni počitniški namen
Poslovni namen – nepridobitni
Poslovni namen – pridobitni
Nezazidano stavbno zemljišče

I. območje
50
50
300
600
50
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II. območje
30
30
200
500
40

III. območje
20
20
100
400
20

IV. območje
5
10
100
200
10
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11. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za
stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto objekta z naslednjimi točkami:
Vrsta objekta
Samostojna hiša
Vrstna hiša
Hiša z gospodarskim poslopjem
Večstanovanjska gradnja

I. območje
50
30
30
20

12. člen
(1) Višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk iz 9., 10. in 11. člena tega odloka pomnoži s površino
stanovanjske ali poslovne površine ali površino nezazidanega
stavbnega zemljišča, določene v 2. in 3. členu tega odloka in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.
(2) Za nepokrite poslovne površine iz tretjega odstavka
2. člena tega odloka se ugotovi število točk po 9., 10. in 11. členu tega odloka in pomnoži s faktorjem 0,5 in z vrednostjo točke
za izračun nadomestila.
13. člen
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Brežice je 0,002808 EUR.
(2) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice na predlog
župana določi občinski svet s sklepom najkasneje do 31. 12.
za naslednje leto. Če občinski svet ne sprejme novega sklepa
o vrednosti točke, se upošteva vrednost iz preteklega leta.
14. člen
(1) Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v
trimesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili predpisov o
davčnem postopku.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila zavezancu izda pristojni
davčni organ, ki vodi postopke odmere, pobiranja nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi
neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
15. člen
(1) Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Brežice posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma
sodelovati pri vzpostavitvi evidence, ki jo vodi Občina Brežice.
(2) Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi Občine Brežice nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku
in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer
v 30 dneh po nastanku.
(3) Evidenco podatkov občina enkrat letno posodablja z
uradno evidenco o stavbah in zemljiščih na območju občine, ki
jo vodi pristojna geodetska uprava ter s podatki, ki jih pridobi od
pristojne finančne uprave, agencije pristojne za javne prihodke
in registra prebivalstva. Če se evidenca in podatki, ki jih dostavijo zavezanci razlikujejo se upoštevajo podatki iz evidence.
(4) Podatke za odmero nadomestila je občinski organ dolžan dostaviti davčnemu organu najkasneje do 31. 12. tekočega
leta za naslednje leto.
16. člen
Zbrana sredstva nadomestila v Občini Brežice so prihodek občinskega proračuna.
17. člen
(1) Z denarno kaznijo 1.200 € se kaznuje pravna oseba
ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali
ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb.

II. območje
30
20
20
10

III. območje
20
10
10
10

IV. območje
5
10
5
10

(2) Z denarno kaznijo 250 € se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi
pravilnih površin oziroma sprememb.
(3) Z denarno kaznijo 100 € se kaznuje fizična oseba, ki
ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin
oziroma sprememb.
18. člen
Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata pristojni upravni organ in Medobčinski inšpektorat
– Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 73/01), ki se uporablja do vključno
31. 12. 2019.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1.
2020.
Št. 007-0008/2019
Brežice, dne. 12. novembra 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

3079.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 –
skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14,
37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE), 21., 29., 61. in 62. 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, 30/18), 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11),
6. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl.
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro),
3. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet
Občine Brežice na 9. seji dne 11. 11. 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Brežice.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonu in podzakonskih predpisih s področja
varstva okolja ter v zakonu in podzakonskih predpisih s področja zdravstvene ustreznosti živil in drugih snovi.
II. JAVNA SLUŽBA
2. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine Brežice.
3. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe,
to je javni vodovodi in zunanja hidrantna omrežja za gašenje
požarov, ki so del vodovodov, zajetja in rezervna zajetja za
pitno vodo, so gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe,
so grajeno javno dobro.
(2) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje
cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav
(objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in
prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v
sekundarno, primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov
naselij.
(3) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z
zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja
vsakdo.
(4) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni
sistemi za oskrbo s pitno vodo.
(5) Izvajalec javne službe mora z Občino Brežice (v nadaljevanju občina) skleniti najemno pogodbo za vso potrebno
infrastrukturo – objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru javne službe, in sicer tako
obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali obnovljeno v času trajanja
izvajanja javne službe, ki je v lasti občine, zanjo plačevati najemnino in skleniti ustrezne zavarovalne pogodbe, vinkulirane
v korist občine.
(6) Redno vzdrževanje objektov in naprav javne službe
bremeni izvajalca javne službe in je sestani del cene storitve.
(7) Investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte in
naprave javne službe zagotavlja občina.
(8) Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve
oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda, ki ne štejejo za
javno službo v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja
oskrbo s pitno vodo in ki jih izvajalec javne službe opravlja in
pri tem uporablja javno infrastrukturo. Izvajalec javne službe z
infrastrukturo iz tega člena lahko izvaja posebne storitve, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– izvajalec pri izvajanju posebnih storitev ne ustvarja
negativne razlike v ceni,
– razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode in ni ogrožena javna služba,
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– je zagotovljeno merjenje izvedenih posebnih storitev,
– se s prihodki posebnih storitev upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena javne službe.
4. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Javno službo zagotavlja občina preko javnega podjetja
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji določenimi
s podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo in s
tem odlokom.
(2) Izvajalec javne službe je upravljavec javnih vodovodov
v Občini Brežice.
5. člen
(uporabnik javne službe)
(1) Uporabniki storitev so vsi uporabniki storitev javne
službe.
(2) Uporabniki javne službe so lastniki ali upravljalci stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je
priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(3) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini ali ima več upravljalcev, lahko obveznosti uporabnikov javne službe na podlagi doseženega pisnega dogovora
med njimi prevzame eden od solastnikov oziroma upravljalcev,
za prevzem obveznosti uporabnikov javne službe lahko solastniki oziroma upravljalci pisno pooblastijo tudi tretjo osebo, če
je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(4) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(5) Uporabniki javne službe iz prve in druge alineje drugega odstavka 6. člena tega odloka so izvajalci državnih ali
občinskih javnih služb ali upravljavci javnih površin, za katere
se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(6) Uporabnik javne službe iz tretje in četrte alineje drugega odstavka 6. člena tega odloka je občina.
6. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
(2) Kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega
vodovoda, za javno službo šteje tudi:
– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
– oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m3.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za javno
službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih
inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz
javnega vodovoda, če:
– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom,
ki ureja vode,
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– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
7. člen
(pristojnosti)
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave,
stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju:
pristojni organ), ki opravlja tudi strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, skrbi za koordinacijo
med občino in izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad
izvajanjem javne službe.
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za
odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom
ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno,
Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter imata
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe.
(4) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz
1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se
uporabljajo zakon in podzakonski predpisi s področja varstva
okolja ter v zakon in podzakonski predpisi s področja zdravstvene ustreznosti pitne vode.
8. člen
(zagotavljanje oskrbe s pitno vodo)
(1) Oskrba s pitno vodo na območju Občine Brežice se
zagotavlja:
1. s storitvami javne službe,
2. kot lastna oskrba.
(2) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je Priloga 1 in sestavni del tega odloka.
(3) Občina zagotavlja vodenje evidence upravljavcev javnih vodovodov in vodenje evidence zasebnih vodovodov in
njihovih upravljavcev na svojem območju.
9. člen
(opremljenost naselij)
(1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim
prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s
stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim
vodovodom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali
enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen
če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
– da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim vodovodom,
če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali
drugega odstavka tega člena.
(4) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je sestavni del tega odloka.
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10. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) Znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja
javna služba, ni dovoljena lastna oskrba s pitno vodo in je
priključitev na javni vodovod obvezna.
(2) Zajetja za pitno vodo, ki oskrbuje pitno vodo za javni
vodovod, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo
ali druge rabe pitne vode.
III. STORITVE JAVNE SLUŽBE
11. člen
(naloge javne službe)
Upravljalec javnega vodovoda v okviru storitev javne službe zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih javnih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc o javnih vodovodih, s katerimi upravlja,
in območjih javnih vodovodov, o uporabnikih javne službe,
o priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih, o zajetjih
za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo ter o vodnih
pravicah za ta zajetja, o vodni bilanci javnega vodovoda, o
vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe, o stroških in cenah obveznih storitev javne
službe v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s
pitno vodo,
– najpozneje do 31. marca tekočega leta predložitev
letnega poročila o izvajanju javne službe za preteklo leto, v
skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih
straneh, ki mora vsebovati tudi podatke iz evidenc iz prejšnje
alineje, podatke o monitoringih kemijskega in mikrobiološkega
stanja vode iz zajetij s pitno vodo ter druge podatke v skladu
s podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, ministrstvu in občini,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode
v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo
in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo
rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju javnega vodovoda in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se
zagotavlja trajna in zanesljiva oskrba z zdravstveno ustrezno
pitno vodo.
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(3) Izvajalec javne službe je dolžan izvajati tudi druge
naloge v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom in tem
odlokom.

(5) Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s
projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

(vzdrževanje in posegi na vodovodnem priključku)

12. člen
(dolžnost priključitve na javni vodovod)
(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na območju poselitve, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo
s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe
oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni
vodovod.
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi
stroški.
(3) Občina v programu komunalnega opremljanja naselij
opredeli območja poselitve oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni
vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.
13. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Na predvidenem območju poselitve upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih
objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(2) Na obstoječem ali predvidenem območju poselitve
upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
če lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba
pridobiti vodno dovoljenje.
14. člen
(vodovodni priključek)
(1) Priključek na javni vodovod je cevovod od javnega
vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek
na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne
infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni deli priključka na javni
vodovod.
(2) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
(3) Vodovodni priključek se izvede za vsako odjemno
mesto posebej. Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom. Odjemno mesto
je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda v
skladu z drugim odstavkom 6. člena tega odloka. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno tudi več porabnikov
pitne vode.
(4) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se njihova priključitev na obratujoči sekundarni
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod
in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.

15. člen
(1) Uporabnik brez predhodnega pisnega soglasja izvajalca ne sme prestaviti, zamenjati, popravljati, ukiniti ali na kakršenkoli drug način posegati ali dopustiti nepooblaščen poseg
oziroma drugačno nepooblaščeno ravnanje v vodovodni priključek, vključno z obračunskim vodomerom. Vsa dela v zvezi z
nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem obračunskega
vodomera izvaja izvajalec javne službe.
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu javne
službe.
(3) Redno vzdrževanje priključkov v okviru javne službe
obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje in
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare
obračunskega vodomera in podobno).
(4) Uporabnik lahko zahteva izredno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če
se pri izredni kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta
izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem
primeru pa uporabnik.
(5) Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube;
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda;
– iz drugih razlogov, ki so določeni s pogodbo o dobavi
pitne vode.
(6) Lastnik ali uporabnik stavbe mora dopustiti izvedbo ali
preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka
stavbe na sekundarni vodovod ali njegovo vzdrževanje.
16. člen
(postopek priključitve na javni vodovod)
(1) Priključitev na javni vodovod ali sprememba obstoječega priključka sta dovoljena ob izpolnitvi pogojev iz
soglasja k priključitvi, ki ga izda izvajalec javne službe.
Priključitev na javni vodovod lahko izvede le izvajalec javne
službe, izdano soglasje in priključitev pa sta podlaga za
vpis uporabnika v kataster javnega vodovoda, v register
priključkov in hidrantov ter v evidenco uporabnikov javnega
vodovoda in prevzem vodovodnega priključka v upravljanje
izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je
priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu
določiti pogoje za priključitev.
(3) Če se dobava vode zagotavlja večstanovanjski stavbi
ali drugi stavbi z več posameznimi enotami ne glede na vrsto
rabe teh enot, v kateri ni tehnično izvedena možnost individualne odmere porabljene vode, morajo, če s posebnim predpisom
ni drugače določeno, uporabniki medsebojna razmerja v zvezi
s priključkom urediti s pogodbo, v kateri se med drugim določi
tudi delitev porabljene količine vode, ki pripada posamezni
enoti v takšni stavbi in upravljalec priključka, en izvod pogodbe
pa morajo pred priključitvijo izročiti izvajalcu.
(4) Izvajalec javne službe sklepa pogodbe za priključitev
in izvede priključitev na javni vodovod na podlagi vloge in predložene obvezne dokumentacije, in sicer za:
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a) Pogodbo za priključitev na javno vodovodno omrežje:
1. za priključitev novega objekta:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– projekt PZI,
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
2. za priključitev obstoječega objekta:
– odločba o odmeri komunalnega prispevka,
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,
– izjava lastnika, da bo imel objekt ob priključitvi na javni
vodovod zagotovljeno urejeno odvajanje odpadnih voda.
b) Pogodbo za začasni priključek (za gradbišče, javno
prireditev ali začasni objekt) za določen čas do največ dveh let:
– dokazilo o pravici graditi in odločbo upravnega organa
o začasnem objektu,
– prijava prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod (uporaba vode
za izvedbo javnih prireditev, za namen športne ali turistične
dejavnosti, za potujoče zabavne skupine, cirkuse, zabavišča
in podobne namene),
– dokazilo o pravici razpolagati z zemljiščem oziroma
objektom,
– situacija objekta v merilu 1:500 ali 1:1000,
– projekt predvidene priključitve na javno omrežje,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode (za
gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja),
– pogodba o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodna odločitev,
ki nadomesti soglasje.
c) Pogodbo za ukinitev priključka:
– dokazilo o lastništvu objekta, kateremu se priključek
ukinja,
– situacija z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom v
merilu 1:500 ali 1:1000.
d) Kmetijski priključek:
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem in o vrsti
rabe zemljišča,
– katastrska situacija z vrisano traso predvidenega priključka v merilu 1:500 ali 1:1000,
– subvencijska vloga za tekoče leto,
– pogodba o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v vodooskrbnem sistemu, kar velja za večje uporabnike,
– izjava ustrezne strokovne institucije o vplivu kmetijske
dejavnosti na podtalnico in vodne vire v primeru, da se predvidoma dejavnost nahaja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov.
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reditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po
priključitvi na javni vodovod. Izvajalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično
izvedljiva. Pogoj za začasno priključitev na javni vodovod je po
navodilih izvajalca urejeno začasno odjemno mesto. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora izvajalec o tem
pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev
stalnega priključka.
(4) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda največ
za dobo enega leta, lahko pa se ga podaljša za dobo največ
enega leta.
(5) Začasni priključek lahko izvajalec omogoči brez mnenja pristojnega organa, če je njegova uporaba predvidena za
čas krajši od šest mesecev v primerih in pod pogojem, da gre:
– za začasni priključek na gradbišču v primeru, da za
gradbeni poseg obstoja pravnomočno gradbeno ali ustrezno
upravno dovoljenje;
– za uporabo vode za izvedbo javnih prireditev, ki so priglašene na predpisan način;
– za namen športne ali turistične dejavnosti,
– za potujoče zabavne skupine, cirkuse, zabavišča in
podobne namene.
(6) Začasni priključek in oskrba s pitno vodo preko njega
je posebna storitev ki se lahko izvede, če so izpolnjeni pogoji
iz osmega odstavka 3. člena tega odloka.
18. člen
(kmetijski priključek)
(1) Kmetijski priključek je namenjen izključno za kmetijske
namene pri opravljanju takšne kmetijske dejavnosti, za katere
opravljanje je nujno potrebna neprekinjena dobava vode, in
sicer dejavnost živinoreje na prostem ter potrebe izvajanja
zaščite rastlin pred boleznimi in škodljivci v intenzivnem vinogradništvu in intenzivnem sadjarstvu. Skupna površina trajnih
nasadov na enem mestu ne sme biti manjša od 500 m2.
(2) Priključitev objektov na kmetijski priključek ni dovoljena.
(3) Uporaba kmetijskega priključka za zalivanje, namakanje ali oroševanje in vsakršno drugo rabo je na osnovi vodne
pravice za posebno rabo vode ter na osnovi mnenja izvajalca,
da tak obseg trenutnega in letnega odvzema ne vpliva na
izdatnost in kakovost vodnega vira javne službe in omrežje to
omogoča, dovoljena.
(4) Če se voda, dobavljena po priključku iz prvega odstavka tega člena, uporablja deloma ali v celoti za namene, ki
so s soglasjem ali tem odlokom prepovedani, izvajalec prekliče
soglasje iz prvega odstavka in kmetijski priključek trajno ukine
brez povrnitve stroškov priključitve.
(5) Kmetijski priključek in oskrba s pitno vodo preko njega
je posebna storitev ki se lahko izvede, če so izpolnjeni pogoji iz
osmega odstavka 3. člena tega odloka.

17. člen
(začasni priključek)
(1) Začasni priključek je možen, kadar za objekt niso
izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka 6. člena tega
odloka ali za zemljišče, na katerem ni objekta, pod pogojem,
da to ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječega vodovodnega sistema in da zaradi takega priključka ni ogrožena raba
vode za oskrbo s pitno vodo. Za izvedbo začasnega priključka
je potrebno soglasje izvajalca, izdano v upravnem postopku na
podlagi pozitivnega mnenja pristojnega organa in ob upoštevanju njegovih morebitnih dodatnih pogojev.
(2) Če se voda, dobavljena po priključku, pridobljenem na
način iz prvega odstavka tega člena, uporablja deloma ali v celoti za namene, ki s soglasjem niso dovoljeni, izvajalec prekliče
soglasje iz prvega odstavka in začasni priključek trajno ukine
brez povrnitve stroškov priključitve.
(3) Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo pri-

V. PRENOS VODOVODNEGA OMREŽJA V PRIMERU
NJEGOVE IZGRADNJE PO POGODBI O OPREMLJANJU
19. člen
(prenos objektov vodovoda)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju, ki se sklepa na
podlagi zakona, ki določa pravila urejanja prostora, določeno,
da bo novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti
obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih
vodovodnih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s
pogodbo le-te predati v last občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij javnega vodovoda iz
prvega odstavka tega člena in zasebnih vodovodov mora biti
predložena naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster,
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– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov,
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in pitne vode, ter meritve hidrantnega omrežja,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javnega vodovoda.
(3) V primeru, ko gre za prevzem v upravljanje vodovoda,
ki ga je do tedaj upravljal upravljalec, ki ni bil organiziran v
skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in odlokom, ki ureja
oskrbo z vodo, so dovoljena odstopanja od zahtev drugega
odstavka tega člena in mora imeti tak vodovod, ki se predaja:
1. izdelan kataster vodovoda: elaborat geodetskega posnetka vodovoda s podatki o cevovodih in ostalih objektih
vodovoda (material, premer, leto izgradnje), potrebnimi za vpis
vodovoda v kataster javnega vodovoda,
2. dokumentacijo in podatke o priključkih in uporabnikih,
3. izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),
4. izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju vodovoda.
(4) Analizo in mnenje iz 3. in 4. točke tretjega odstavka
tega člena izdela izvajalec javne službe, pri čemer mu mora
upravljalec, ki želi predati vodovod, omogočiti pregled vodovoda in posredovati vse potrebne podatke.
VI. LASTNA OSKRBA S PITNO VODO
20. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na
katerem v skladu z merili iz zakona in podzakonskih predpisov,
ki ureja oskrbo s pitno vodo, priključitev na javni vodovod ni
obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne
oskrbe prebivalcev, če so izpolnjeni pogoji, kot jih določajo
zakon in podzakonski predpisi.
21. člen
(določitev upravljavca)
(1) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje s pitno vodo eno ali več
stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj,
v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem, eno ali več
stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih
stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti,
stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij,
industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega
pomena ali eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(2) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo, razen če imajo stavbe enega lastnika,
ki je hkrati upravljavec zasebnega vodovoda.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda morajo o upravljavcu
zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino. Lastnik, ki je hkrati
upravljavec zasebnega vodovoda mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti občino. Lastniki so dolžni o spremembi
upravljavca pisno obvestiti občino v roku 30 dni od nastanka
spremembe.
(4) Evidenco zasebnih vodovodov na območju Občine
Brežice in njihovih upravljavcev vodi organ občinske uprave,
stvarno pristojen za gospodarske javne službe.
(5) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev, mnenj in soglasij k projektnim rešitvam ter
smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
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22. člen
(poročanje o porabi pitne vode)
Upravljalci vodovodov morajo izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Brežice v roku 5 dni od opravljenih meritev porabe pitne
vode, najmanj pa enkrat letno, sporočiti podatke o količinah
porabljene pitne vode in druge podatke, potrebne za obračun
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode pri uporabnikih.
VII. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
23. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo
skladno s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, s programom
oskrbe s pitno vodo, ki mora vsebovati podatke, določene s
podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo in tem
odlokom in zagotavljati skladnost s standardi in zdravstveno
ustreznost pitne vode in ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno ustreznost pitne vode.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati izvajanje
javne službe ob vsakem času, 24 ur dnevno, vse dni v letu.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte javne službe. Vse
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki
pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ali
varnosti ljudi ali premoženja ali varstva okolja in ne povzročajo
vodnih izgub, mora odpraviti čimprej, najkasneje pa v roku 7 dni
od prejema obvestila o napaki oziroma od ugotovitve napake.
Izvajalec mora začeti postopek odprave napake nemudoma,
najkasneje pa v roku 24 ur od ugotovitve napake oziroma
prejema obvestila o napaki. Napake, okvare ali pomanjkljivosti
na napravah, opremi ali objektih, ki ogrožajo preskrbo s pitno
vodo, zdravje ali varnost ljudi, premoženje, varstvo okolja,
infrastrukturo ali vplivajo na cestni promet, mora odpraviti nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur od pojava okvare oziroma
identifikacije napake. V primeru, da okvara in njena sanacija
posegata v cestno telo, je izvajalec javne službe dolžan zagotoviti varnost cestnega prometa in udeležencev v prometu,
napako sanirati v roku iz prejšnjega stavka in v tem roku tudi
vzpostaviti pogoje za normalen promet, to je zasuti in utrditi
mesto sanacije. Sanacijo vozišča, vključno z asfaltiranjem,
pa mora izvesti najkasneje v roku 60 dni od pojava napake.
V primeru, da vremenske razmere ne dopuščajo asfaltiranja,
ga mora izvesti takoj, ko razmere to dopuščajo.
(4) Izvajalec javne službe je dolžan obveščati pristojni
organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe
ter občini vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti
odprave napak.
(5) Izvajalec javne službe je odgovoren za škodo, ki jo
povzroči pri opravljanju javne službe, odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci
občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
(6) Izvajalec javne službe je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne
vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki
jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne
službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali tretjim osebam.
24. člen
(evidence)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
– javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih javnih
vodovodov,
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– uporabnikih javne službe,
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih,
– zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
– vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje alineje,
– vodni bilanci javnega vodovoda,
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe, in
– stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
(2) Vodna bilanca se vodi v podzakonskim predpisom, ki
ureja oskrbo s pitno vodo.
(3) Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o evidencah hraniti najmanj deset let.
(4) Predpisane evidence s področja javne službe se vodijo
v obliki informatizirane baze podatkov.
(5) Izvajalec javne službe mora pristojnemu organu brezplačno posredovati podatke iz evidenc iz prve alineje prvega
odstavka tega člena s stanjem na 31. december preteklega leta
najkasneje do 31. januarja v tekočem letu.
(6) Izvajalec javne službe mora na poziv občine najpozneje v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno
posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi.
25. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
(1) Izvajalec javne službe mora pripraviti predlog programa oskrbe s pitno vodo v Občini Brežice. Predlog programa
oskrbe se pripravlja za obdobje štirih koledarskih let.
(2) Program oskrbe s pitno vodo se izdela na podlagi
evidenc iz 24. člena in vsebuje naslednje sklope:
1. osnovne podatke, ki so podatki o:
– izvajalcu javne službe,
– občini izvajanja javne službe,
– predpisih in drugi pravnih aktih, ki urejajo izvajanje javne
službe, vključno z določitvijo izvajalca javne službe in
– območjih javnih vodovodov, kjer se izvaja javna služba;
2. podatke o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih opravljanju javne službe, ki so podatki o:
– javnih vodovodih in zunanjih hidrantnih omrežjih za
gašenje požarov, ki so del javnega vodovoda,
– zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo
in njihovih zmogljivostih za oskrbo s pitno vodo,
– vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje alineje,
– vodovarstvenih območjih, njihovem označevanju in izvajanju drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja, in
– cenah obveznih storitev javne službe;
3. podatke o načinu izvajanja javne službe, ki so podatki o:
– številu priključkov in odjemnih mest na javnem vodovodu,
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe,
– ukrepih za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne
vode v javnih vodovodih,
– ukrepih za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih,
– ukrepih za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo,
– režimih obratovanja rezervnih zajetij za pitno vodo,
– režimu nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo v
skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– načinu obveščanja uporabnikov javne službe,
– izvajanju posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture in
– javnih površinah, za katere se iz javnega vodovoda
zagotavlja pitna voda za pranje, namakanje ali oskrbo s pitno
vodo, ki je namenjena splošni rabi.
(3) Izvajalec javne službe pripravi program in ga posreduje pristojnemu organu v uskladitev najpozneje do 31. oktobra
v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je
program usklajen z občino, ga odgovorna oseba izvajalca
javne službe potrdi.
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(4) Izvajalec javne službe pošlje potrjen program oskrbe s pitno vodo ministrstvu najpozneje do 31. decembra v
letu pred začetkom njegove veljavnosti na način, objavljen
na spletni strani ministrstva.
(5) Programi oskrbe s pitno vodo, ki jih izvajalec javne
službe pošlje ministrstvu, niso javno dostopni, neposreden
dostop do njih pa je omogočen ministrstvu, pristojnemu za
zdravje, ministrstvu, pristojnemu za obrambo, in uradu, pristojnemu za državno statistiko. Izvajalec javne službe mora
uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v potrjen program oskrbe s pitno vodo na sedežu izvajalca javne službe.
V programu oskrbe s pitno vodo morajo biti podatki, ki so
poslovna skrivnost v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, ustrezno označeni.
(6) Za sprejem sprememb programa oskrbe s pitno
vodo se smiselno uporabljajo tretji do peti odstavek tega
člena, pri čemer se ne sme spreminjati obdobje njegove
veljavnosti.
(7) Ne glede na določbo prvega, četrtega in petega
odstavka tega člena mora izvajalec javne službe v okviru
izpolnjevanja svojih obveznosti po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno besedilo), pripraviti
letni program izvajanja javne službe, ki mora poleg podatkov,
navedenih v prejšnjih odstavkih, vsebovati tudi podatke o
številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe, osnovnih sredstvih izvajalca,
namenjenih izvajanju javne službe, stroškovno ovrednoten
načrt rednega vzdrževanja hidrantnega omrežja, opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju
javnega vodovoda in njihovo dokumentiranje, opis sistema
za odpravljanje napak v delovanju javnega vodovoda in
dokumentiranje odpravljanja napak, pogoje in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe iz
11. člena tega odloka.
26. člen
(poročilo o izvajanju javne službe)
(1) Izvajalec javne službe pošlje ministrstvu najpozneje
do 31. marca tekočega leta letno poročilo o izvajanju javne
službe za preteklo leto, način, ki je v skladu z zakonom in
podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
(2) Sestavni del letnega poročila o izvajanju javne službe so tudi podatki iz evidenc 24. člena tega odloka, podatki
o monitoringih kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz
zajetij s pitno vodo ter drugi podatki v skladu s podzakonskim
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
(3) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne
službe omogočiti vpogled v letno poročilo iz prvega odstavka
tega člena na sedežu izvajalca javne službe.
(4) Podatki iz poročil, ki jih izvajalec javne službe pošlje
ministrstvu, niso javno dostopni, neposreden dostop do podatkov pa je omogočen ministrstvu, pristojnemu za zdravje,
ministrstvu, pristojnemu za obrambo, in uradu, pristojnemu
za državno statistiko. V poročilu morajo biti podatki, ki so poslovna skrivnost v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske
družbe, ustrezno označeni.
(5) V roku iz prvega odstavka je izvajalec javne službe
dolžan kopijo poročila o izvajanju javne službe za preteklo
leto v elektronski obliki predložiti tudi pristojnemu organu.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
mora izvajalec javne službe v okviru izpolnjevanja svojih
obveznosti po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15
– uradno prečiščeno besedilo), v letno poročilo poleg podatkov, navedenih v prejšnjih odstavkih, navesti tudi podatke
realizaciji letnega programa sedmega odstavka 25. člena
in obrazložiti in utemeljiti morebitna odstopanja od letnega
programa.
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27. člen
(vodne izgube)
(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci v skladu s
podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe
s pitno vodo.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki
nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda, v skladu
s programom ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub iz drugega
odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pri načrtovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi za zmanjšanje vodnih izgub, ki nastanejo pri obratovanju
javnega vodovoda. Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih
izgub mora izvajalec javne službe vodne izgube zmanjšati do
dopustne ravni, določene z metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub, predpisano v Operativnem programu
oskrbe s pitno vodo, ki ga pripravi pristojno ministrstvo.
(5) Občina zagotavlja izvedbo investicij in investicijskega
vzdrževanja javnih vodovodov v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub.
28. člen
(vodenje katastra)
(1) Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina.
Vodenje katastra se podeli v izvajanje izvajalcu javne službe
oskrbe s pitno vodo. Vodenje katastra javnega vodovoda obsega tudi posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev
objektov, geodetsko dejavnost in oskrbo s pitno vodo. Stroški
se krijejo iz proračunskih sredstev občine.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki v
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev
objektov, geodetsko dejavnost in oskrbo s pitno vodo.
(3) Kataster se vodi v obliki informatizirane baze podatkov. Podrobnejša vsebina se določi v tehničnem pravilniku.
(4) Občina za vodenje katastra javne službe, posredovanje podatkov iz katastra in njihov prikaz na terenu za potrebe
občine in občinskih investicij, izvajalcu javne službe prizna
strošek v višini stroška 80 odstotkov delovnega mesta vodje
katastra in 15 odstotkov stroška delovnega mesta pomočnika
za vodenje katastra.
29. člen
(vpogled v uradne evidence)
(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec javne službe prosilcem dolžan
omogočiti vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zahtevanih podatkov iz uradnih evidenc iz 24. člena tega odloka.
(2) Vpogled v zahtevane podatke je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane
informacije lahko izvajalec prosilcu zaračuna materialne stroške v skladu občinskim aktom, ki ureja stroške za posredovanje
informacij javnega značaja.
VIII. JAVNA POOBLASTILA UPRAVLJALCA JAVNEGA
VODOVODNEGA OMREŽJA
30. člen
(javna pooblastila)
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah
izdaje pogojev, mnenj in soglasij v postopkih izdaje dovoljenj
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za izdajanje
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mnenj, smernic, podatkov in strokovnih podlag po predpisih o
urejanju prostora za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj k predlogom prostorskih aktov v skladu s predpisi,
ki urejajo prostorsko načrtovanje, soglasij za vse posege v
prostor, kjer poteka javni vodovod, za vodenje evidenc v skladu
z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno
vodo in za vodenje katastra.
(2) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja v
postopkih izdelave prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu:
smernice in mnenja), projektne in druge pogoje (v nadaljnjem
besedilu: pogoje), mnenja in soglasja k projektnim rešitvam in
mnenja oziroma soglasja za priključitev (v nadaljnjem besedilu:
soglasja). Smernice in mnenja, pogoje in soglasja izdaja na
podlagi predložene dokumentacije, in sicer za:
1. Smernice in mnenja:
– dokumentacija, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.
2. Projektne in druge pogoje:
– dokumentacija, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– idejna zasnova, ki mora vsebovati: opis posega, kopijo
katastrskega načrta, situacijo z vrisanim objektom, podatke o
komunalni opremljenosti zemljišča in podatke o predvidenem
količinskem odvzemu pitne vode.
3. Mnenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam:
– dokumentacija, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki
mora vsebovati: vodilno mapo, zunanjo ureditev, strojne instalacije in arhitekturo.
4. Mnenja oziroma soglasja za priključitev:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o
legalnosti gradnje objekta,
– situacija objekta v merilu 1:500 ali 1:1000 z vrisano
traso predvidenega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek,
– pogodba o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodna odločitev,
ki nadomesti soglasje,
– izjava lastnika, da bo imel objekt ob priključitvi na javni
vodovod zagotovljeno urejeno odvajanje odpadnih voda.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(4) Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih
objektov, če je tako določeno s predpisi.
(5) Občina Brežice za izvajanje nalog iz naslova prenesenih javnih pooblastil in drugih nalog iz tega člena izvajalcu
javne službe prizna strošek v višini 60 odstotkov delovnega
mesta referenta za soglasja in 15 odstotkov delovnega mesta
enakovrednega referenta s področja izvajanja te javne službe.
Stroški se krijejo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
31. člen
(zagotavljanje skladnosti in zdravstvene
ustreznosti pitne vode)
(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z zakonom in
podzakonskimi predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in
zdravstveno ustreznost pitne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor
nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi,
ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
32. člen
(neskladnosti)
(1) Ne glede na prejšnji člen tega odloka se šteje, da je
izvajalec javne službe izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaže,
da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo
vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za
oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode.

Stran

8274 /

Št.

69 / 22. 11. 2019

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora izvajalec javne službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja in/ali
2. ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi
tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
3. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti,
ki bi jih morali sprejeti.
(3) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik
ali upravljavec javnega objekta.
33. člen
(prekinitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora prenehati z dobavo pitne
vode, ali omejiti njeno uporabo, ali pa sprejeti ukrep, ki je potreben za varovanje zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov
mora upoštevati tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila
prekinitev dobave ali omejitev dobave uporabe pitne vode, o
čemer poda mnenje inštitucija, pristojna za varovanje zdravja
(v nadaljevanju: IVZ).
(2) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
mora izvajalec javne službe takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna priporočila, ki jih pripravi Inštitut za varovanje
zdravja. V primeru prekinitve dobave, ki traja več kot 24 ur, mora
izvajalec javne službe zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo.
(3) Kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov, določenimi s predpisi o pitni vodi, mora izvajalec javne službe prek
sredstev javnega obveščanja obveščati uporabnike, razen če
IVZ oceni, da je neskladnost z mejnimi vrednostmi parametrov
nepomembna.
34. člen
(omejitev odvzema vode iz javnega vodovoda)
(1) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec javne
službe omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred
rabo voda za druge namene.
(2) V primerih iz prvega odstavka se predvsem omeji ali
prepove uporaba pitne vode za zalivanje, pranje tlakovanih
površin ali vozil, za polnjenje bazenov in tehnično rabo vode.
Izvajalec o omejitvah ali prepovedi rabe vode uporabnike obvesti na svoj krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
(3) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine ali omeji
oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del na
javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod.
(4) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del na javnem vodovodu mora izvajalec javne službe o predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne
službe obvestiti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na
način, določen v podzakonskem predpisu, ki ureja pitno vodo.
(5) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del na javnem
vodovodu mora izvajalec javne službe trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvestiti
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(6) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, mora izvajalec javne službe
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvestiti na krajevno običajen
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.
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(7) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora izvajalec javne službe uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, pri čemer se za
nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode
za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za
delo in življenje na območju javnega vodovoda.
35. člen
(prekinitev oskrbe s pitno vodo uporabniku javne službe)
(1) Izvajalec javne službe lahko uporabniku javne službe
prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem
ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe.
(2) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo pitne
vode posameznemu uporabniku na podlagi predhodnega obvestila, v katerem mu mora navesti kršitev in način njene
odprave ter dati primeren rok za odpravo vzroka prekinitve ter
ga opozoriti, da bo v primeru, da vzrok ne bo odpravljen v roku
in na ustrezen način, posledica prekinitev dobave pitne vode:
– če je vodovodni priključek izveden brez soglasja ali ni
izveden v skladu s soglasjem izvajalca javne službe ali pa je
priključek ali priključitev izvedla nepooblaščena oseba;
– če hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom;
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega priključka;
– če uporabnik ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževanja vodovodnega priključka pod pogoji iz tega odloka in
pogodbe o dobavi pitne vode;
– če uporabnik posega v vodovodni priključek ali v obračunski vodomer v nasprotju z določbami tega odloka;
– če uporabnik krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov
neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode;
– če z odvodom odpadne komunalne in padavinske vode
ogroža vodne vire ali dobavo vode;
– če uporabnik kljub pisnemu opominu ne poravna dveh
zaporednih računov za dobavljeno pitno vodo;
– na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja;
– če uporabnik ne zagotovi oziroma ne omogoči dostopa
za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera;
– iz drugih razlogov, ki lahko ogrozijo nemoteno izvajanje
dejavnosti javne službe, če se dobava vode ne bi prekinila.
(3) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave
vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve
oskrbe s pitno vodo plača uporabnik.
(4) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo iz razlogov po
prvem in drugem odstavku tega člena se uporabnikom javne
službe ne zagotavlja pitne vode niti za nujni obseg porabe.
36. člen
(vodomer v interni napeljavi)
(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni
za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne
vzdržuje in ne odčitava.
(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta pogodbo o
odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.
(3) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim
uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da uporabniki
odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.
IX. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE
37. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega
in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
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(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode.
38. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in
drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del
na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova uporabnika, spremembi lastništva objekta, ki je priključen na vodovodno omrežje oziroma o drugih okoliščinah,
ki vplivajo na status uporabnika ali obračun javne službe,
– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem
na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v več stanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka
v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže
vodovodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi
z vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
X. POGOJI ZA NAČRTOVANJE POSEGOV V PROSTOR
TER ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
39. člen
(dostopnost do javnega vodovoda in priključka)
(1) Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim
mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu. V primeru, da je
vodovodni priključek z vodomernim mestom znotraj objekta,
mora lastnik oziroma uporabnik na poziv izvajalca brez odlašanja omogočiti dostop izvajalcu.
(2) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnega vodovoda in vodovodnega priključka mora lastnik
nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do
vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.
(3) V javni vodovod ali vodovodni priključek z vodomernim mestom ni dovoljeno posegati, na ali ob njih karkoli
postaviti ali zgraditi ali oteževati dostop do njih brez soglasja
izvajalca ali v neskladju s pogoji, določenimi v dovoljenju
oziroma soglasju.
(4) Vsa dela ali ravnanja se smejo v območju javnega
vodovoda izvajati le na podlagi dovoljenja ter pod pogoji in na
način, določenim z dovoljenjem pristojnega organa oziroma
pooblaščenega soglasodajalca.
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40. člen
(odvzem vode)
(1) Na podlagi soglasja izvajalca javne službe in sklenjene
pogodbe z izvajalcem javne službe je mogoč odvzem vode
iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga
gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje
občinskih cest, za polnjenje cistern in podobno.
(2) Izvajalec javne službe lahko izda soglasje za odvzem
pitne vode po prvem odstavku tega člena le, če razmere na
vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode in z odvzemom ni ogrožena oskrba s pitno vodo. Izvajalec javne službe
z uporabnikom sklene posebno pogodbo.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti merjenje količin
odvzete vode s števcem. Uporabnik plača porabljeno vodo na
podlagi izstavljenega računa.
(4) V primerih, ko se voda ne odvzema za storitve, ki
sodijo med storitve javne službe po drugem odstavku 6. člena
tega odloka, gre za posebno storitev, ki se lahko izvede, če
so izpolnjeni pogoji iz osmega odstavka 3. člena tega odloka.
41. člen
(obračun odvzete vode)
(1) Voda iz hidranta na javnem vodovodu se sme ne glede
na določbo 40. člena tega odloka brez predhodnega soglasja
izvajalca in sklenjene pogodbe uporabiti za gašenje požarov ali
izvajanje drugih intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. V teh
primerih mora uporabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe,
času odvzema vode, količini porabljene vode in morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih v roku 3 dni od dejanskega odvzema.
(2) Stroški odvzete vode iz hidrantov in stroški za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvidijo v programu iz
sedmega odstavka 25. člena tega odloka in na podlagi oddanega in potrjenega poročila pokrivajo iz sredstev požarne takse v
proračunu Občine Brežice.
(3) Porabljena voda za potrebe iz prvega odstavka tega
člena se obračuna po ceni javne službe.
42. člen
(dopustnost posega v javno vodovodno omrežje
ali v varovani pas javnega vodovoda)
(1) Izvajalci del vzdrževanja ali gradnje objektov ali infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, v katerih poteka
javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali
gradnji objektov ali infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb vodovoda in vodovodnih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec ali naročnik del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda
in soglasje s pogoji za izvedbo del ter izvajalca javne službe o
pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo
pod nadzorom izvajalca javne službe.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda pri
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del
dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne službe in
poravnati vse stroške popravila.
(5) Naročnik, lastnik ali uporabnik zemljišča, v katerega korist
se izvaja gradnja ali vzdrževalna dela, so solidarno odgovorni za
izpolnitev obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
XI. VIR FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE TER SREDSTVA
ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE
43. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz komunalnega prispevka,
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– iz proračuna občine,
– iz proračuna države,
iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
44. člen
(vir financiranja ter način določitve cene storitev javne
službe)
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– iz sredstev proračuna Občine Brežice in
– iz drugih virov v skladu s predpisi.
(2) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s
predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom. Pri oblikovanju cen storitev javne službe se upoštevajo
standardi in ukrepi za opravljanje javne službe, kakor jih opredeljujejo zakon, podzakonski predpisi in ta odlok, načrtovane
količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki
izvajalca za prihodnje obdobje. Cena storitve javne službe je
sestavljena iz cene javne infrastrukture (omrežnina) in cene,
ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.
(3) V kalkulaciji cene storitve javne službe se lahko
upoštevajo samo upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati
z izvajanjem javne službe. Pri presoji upravičenosti stroškov
se upoštevajo podatki iz potrjenih dokumentov iz sedmega
odstavka 25. člena in šestega odstavka 26. člena tega odloka,
pri čemer mora izvajalec javne službe pri stroških materiala
in storitev ravnati gospodarno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri določanju upravičenih stroškov dela pa se ne
upoštevajo stroški dela, ki presegajo sistem nagrajevanja v
skladu z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Stroški,
ki niso opredeljeni z veljavno metodologijo o oblikovanju cen
ali drugim predpisom, niso kalkulativni element cene storitev
javne službe.
(4) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in
varnosti izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen
storitev javne službe zagotovi donos na vložena poslovno
potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne
službe potrebuje za izvajanje te javne službe. Obseg in vrednost poslovno potrebnih sredstev izvajalec javne službe opredeli in predlaga občini v potrditev v okviru poslovnega načrta.
XII. SUBVENCIONIRANJE CENE OMREŽNINE
45. člen
(subvencije)
Cena omrežnine se lahko subvencionira. Subvencije
se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za
oblikovanje cen storitev javne službe. Občinski svet z aktom,
s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi
višino in vir subvencij.
46. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, ki se prične
1. januarja in traja do vključno 31. decembra.
(2) V primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih okoliščin lahko na predlog izvajalca javne službe občinski
svet s sklepom na podlagi tega odstavka določi drugačno
obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe o postopkih v
zvezi z elaborati uporabljajo smiselno.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
mora izvajalec javne službe takoj, ko zazna tveganje za
pomembnejše povišanje stroškov storitev javne službe med
poslovnim letom predložiti občini nov elaborat in začeti z
ukrepi racionalizacije.
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47. člen
(obračunski elaborat)
(1) Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje
izdela obračunski elaborat do 31. 3. tekočega leta in ugotovi
razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev.
(2) Če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno
preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino
opravljenih storitev manjša od 10 %, se upošteva v elaboratu
pri izračunu cene za prihodnje obračunsko obdobje.
(3) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno in
obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja se ugotovljena razlika, v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih
treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje. Za postopke
v zvezi z elaboratom ter potrditvijo ugotovljene razlike in cen se
smiselno uporabijo pravila iz 48. člena.
(4) Razlike iz prvega in drugega odstavka tega odstavka
se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne storitve
javne službe.
(5) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih
razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter
subvencijah odloča občinski svet.
(6) Poračun z vračilom subvencij občini se izvede, če
je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij.
V nasprotnem primeru se celotna razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev javne službe.
(7) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz drugega odstavka 46. člena tega odloka odloči občinski svet pri
določitvi obračunskega obdobja.
XIII. NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
48. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o
ceni storitve javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi,
ki določajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem
odlokom. Elaborat izvajalec javne službe posreduje občini v
tekočem letu najpozneje do 31. 3., ne glede na višino potrebnih
sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe cene
oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec
javne službe opredeli in vsebinsko argumentira upravičene
stroške izvajanja javne službe po veljavnih računovodskih standardih in metodologiji za oblikovanje cen. Občinska uprava
elaborat pregleda in v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov
zahteva dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 20 dni od
prejema. Izvajalec javne službe mora na zahtevane dopolnitve
ali spremembe odgovoriti v roku 20 dni od prejema le-teh.
(3) Občina mora o cenah na podlagi elaborata iz prvega in
drugega odstavka tega člena odločiti najkasneje v roku 60 dni od
dneva prejema elaborata. V primeru, da je zahtevana dopolnitev
ali sprememba elaborata, začne teči ta rok naslednji dan po prejemu popolnega (dopolnjenega ali spremenjenega) elaborata.
(4) Pri pregledu elaborata občinska uprava upošteva potrjene dokumente iz sedmega odstavka 25. člena in šestega
odstavka 26. člena tega odloka, primerjalno analizo izvajanja
javne službe s primerljivimi izvajalci, analizo zunanjih neodvisnih strokovnih organizacij ali na drug strokovno utemeljen
način presodi upravičenost stroškov.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec javne
službe v primeru iz drugega odstavka 46. člena tega odloka
pripravi elaborat skladno z obdobjem, ki ga določi občinski svet.
49. člen
(upravičenost izvajalca javne službe do povračila morebitne
izgube iz naslova izvajanja javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je upravičen do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe iz sredstev
proračuna občine, če so kumulativno izpolnjeni pogoji:
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– izvajalec je v skladu s predpisi pravočasno občini predložil pripravljeno predračunsko ceno za izvajanje javne službe,
vključno s poročilom o izvedenih ukrepih racionalizacije poslovanja, izvedenih s ciljem zmanjševanja stroškov in njihovih
rezultatih,
– predložena predračunska cena je bila s strani občine
pregledana in potrjena in
– predložena predračunska cena ni bila potrjena s strani
občinskega sveta.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena je izvajalec
upravičen do povračila tistega dela izgube, ki se nanaša na
dejansko nastale stroške, ne pa tudi do povračila izgubljenega
dobička oziroma donosa na vložena sredstva, za katerega
izkazuje primanjkljaj v poslovanju.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan vsako tromesečje preveriti ustreznost oblikovane predračunske cene. Če izvajalec
ob tem ugotovi, da je njegova predračunska cena oblikovana
neustrezno, to pomeni odstopanje, ki je večje od 10 %, je dolžan izvesti analizo za ugotovitev razlogov za odstopanje in nemudoma izvesti ustrezne ukrepe za racionalizacijo poslovanja.
V primeru neuspešnosti izvedenih ukrepov za racionalizacijo
poslovanja je izvajalec javne službe dolžan izvesti postopek v
skladu z drugim odstavkom 46. člena tega odloka.
(4) Če izvajalec ob koncu poslovnega leta ugotovi dobiček
iz naslova izvajanja javne službe varstva okolja, ki ne dosega
višine, potrebne za začetek postopka spreminjanja cene, je o
tem dolžan obvestiti občino.
50. člen
(izstavitev računa za storitev javne službe)
Izvajalec na računu za storitve javne službe ločeno prikazuje omrežnino, stroške izvajanja storitev ter stroške dajatev,
račun pa mora vsebovati tudi druge elemente, določene z
zakonom in podzakonskimi predpisi. Račun za storitve javne
službe se izstavlja mesečno, račun za opravljene posamezne
posebne storitve ali za enkratno storitev javne službe pa po
opravljeni storitvi.
51. člen
(dolžnost plačila storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe ali
uporabniku vode.
(2) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom vode na podlagi
pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem
skupnosti lastnikov stanovanj.
(3) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo,
kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom vode, če več kot
polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer,
podpiše delilno razmerje oziroma račune izstavlja v skladu s
pogodbo, ki jo uporabniki sklenejo v skladu s četrtim odstavkom
16. člena tega odloka.
(4) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri
obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju
dvanajstih (12) mesecev pred nastankom okvare.
(5) Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem
na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči upravljalcu
pisni ugovor na obračun v osmih dneh po prejemu računa ali
položnice, najkasneje pa do zapadlosti računa. Upravljalec je
dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh.
52. člen
(objekti in naprave potrebni za izvajanje javne službe)
(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe,
ki so v lasti uporabnika so:
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1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto;
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim
omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključnimi
ventili in pripadajočo garnituro,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje,
dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni
za obračunski vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
(2) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega
odstavka tega člena ravnati tako, da je omogočena nemotena
oskrba s pitno vodo.
53. člen
(stroški vzdrževanje vodovodnega priključka)
(1) Priključevanje na javni vodovod in redno vzdrževanje
priključkov opravlja izvajalec javne službe v skladu s predpisi,
ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
(2) Redno kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo vodomerov
opravlja upravljavec v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo in meroslovje.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka popravilo
in zamenjava vodomera, poškodovanega zaradi zmrzali ali
mehanskih poškodb, bremeni uporabnika.
(4) Stroški vzdrževanja vodovodnega priključka se financirajo v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo in
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(5) Pri oblikovanju cene vzdrževanja se upošteva:
– življenjska doba vgrajenega materiala
– predpisana amortizacijska doba
– povprečna dolžina vodovodnega priključka
– faktor omrežnine glede na velikost vodomera.
(6) Cena za vzdrževanje priključka se oblikuje vsako leto,
oziroma skladno z gibanjem cen materiala in gradbenih storitev,
v kolikor bi se te cene med letom spremenile za več kot 10 %.
(7) Kot osnovni normativ se vzame vodovodni priključek
dolžine 22 m z vgrajenim vodomerom DN 20 s faktorjem omrežnine 1. Pri izračunu stroškov vzdrževanja vodovodnih priključkov večjih DN od normativa se upošteva faktor omrežnine po
naslednji tabeli:
VODOMER
FAKTOR OMREŽNINE
DN ≤ 20
1
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
10
50 ≤ DN < 65
15
65 ≤ DN < 80
30
80 ≤ DN < 100
50
100 ≤ DN< 150
100
150 ≤ DN
200
(8) Stroški vzdrževanja priključka se izračunajo po formuli:
»Letni stroški vzdrževanja = amortizacijska osnova/življenjska doba + izredno vzdrževanje«,
pri čemer posamezni izrazi pomenijo:
– Amortizacijska osnova – dejanski stroški izgradnje vodovodnega priključka povprečne dolžine z vgrajenim vodomerom faktorja omrežnine 1,
– Življenjska doba–predpisana amortizacijska doba in
– Izredno vzdrževanje – stroški izrednega vzdrževanja
v višini 10 % letnega stroška vzdrževanja vodovodnega priključka.

Stran

8278 /

Št.

69 / 22. 11. 2019

XIV. TEHNIČNI IN TARIFNI PRAVILNIK
54. člen
(tehnični in tarifni pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe pripravi in sprejme Tehnični
pravilnik z navodili, normativi in standardi o javnih vodovodih
in storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju:
Tehnični pravilnik) najkasneje do 15. 12. 2019. Tehnični pravilnik potrdi župan po predhodni potrditvi strokovnih služb
občine.
(2) Izvajalec javne službe pripravi Tarifni pravilnik o storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik). Tarifni pravilnik sprejme občinski svet. Tarifni pravilnik
mora pričeti veljati najkasneje dne 31. 12. 2019.
XV. DOLOČBE O GLOBAH
55. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 1500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
– se znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja
javna služba, oskrbuje s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo
ali se ne priključi na javni vodovod (prvi odstavek 10. člena),
– zajetje za pitno vodo, ki oskrbuje pitno vodo javni vodovod, uporabi za lastno oskrbo s pitno vodo ali drugo rabo pitne
vode (drugi odstavek 10. člena),
– brez predhodnega pisnega soglasja izvajalca prestavi,
zamenja, popravlja, ukine ali na kakršenkoli drug način poseže
ali dopusti nepooblaščen poseg oziroma drugačno nepooblaščeno ravnanje v vodovodni priključek, vključno z obračunskim
vodomerom (prvi odstavek 15. člena),
– ne dopusti izvedbe ali preverjanja izvedbe in delovanja
cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod
ali njegovega vzdrževanja (šesti odstavek 15. člena),
– ne obvesti pisno občine o upravljavcu zasebnega vodovoda oziroma o njegovem upravljanju ali o spremembi upravljalca (tretji odstavek 21. člena),
– kot upravljalec vodovoda izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Brežice v roku 5 dni od opravljenih meritev porabe pitne
vode, najmanj pa enkrat letno, ne sporoči podatkov o količinah
porabljene pitne vode in drugih podatkov, potrebnih za obračun
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode pri uporabnikih (22. člen),
– ne spoštuje omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
za zalivanje, pranje tlakovanih površin ali vozil, za polnjenje
bazenov in tehnično rabo vode (drugi odstavek 34. člena),
– ne dopusti ali ne omogoči dostopa izvajalcu do javnega
vodovoda ali vodovodnega priključka z vodomernim mestom
(prvi odstavek 39. člena),
– ne dovoli prehoda preko nepremičnine, ki je potreben
zaradi nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnega vodovoda in vodovodnega priključka (drugi odstavek 39. člena),
– poseže v javni vodovod ali vodovodni priključek z vodomernim mestom, na ali ob njih karkoli postavi ali zgradi ali
oteži dostop do njih brez soglasja izvajalca ali v neskladju s
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pogoji, določenimi v dovoljenju oziroma soglasju (tretji odstavek
39. člena),
– del ali ravnanja v območju javnega vodovoda izvaja
brez dovoljenja ali v nasprotju s pogoji in načinom, določenim
z dovoljenjem pristojnega organa oziroma pooblaščenega soglasodajalca (četrti odstavek 39. člena),
– brez pridobljenega soglasja izvajalca javne službe in
sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe odvzema vodo
iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga
gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje
občinskih cest, za polnjenje cistern, bazenov in podobno (prvi
odstavek 40. člena),
– pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji objektov ali
infrastrukture ne zagotovi, da ne pride do poškodb vodovoda in
vodovodnih priključkov (prvi odstavek 42. člena),
– pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka 42. člena pri izvajalcu javne službe ne pridobi podatkov o poteku javnega vodovoda in soglasja s pogoji za izvedbo
del ali izvajalca javne službe o pričetku del pisno ne obvesti
(drugi odstavek 42. člena),
– kot izvajalec del iz prvega odstavka 42. člena po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje ne vzpostavi javnega vodovoda v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom
izvajalca javne službe (tretji odstavek 42. člena).
(2) Z globo 1000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
(1) Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s
pitno vodo zahtevam podzakonskih predpisov, ki urejajo oskrbo
s pitno vodo in tega odloka.
(2) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina
zagotavljati opravljanje storitev javne službe, niso opremljena
ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne
vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod.
57. člen
(začetek in prenehanje veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega odloka preneha
veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11 in 61/16).
Št. 007-0011/2019
Brežice, dne 11. novembra 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Brežice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl.
US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE), 21., 29., 61. in 62. 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, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl.
US, 27/17 – ZPro) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na
9. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na
območju Občine Brežice.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonu in podzakonskih predpisih s področja
varstva okolja.
(3) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki
niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakon in
podzakonski predpisi s področja varstva okolja
II. JAVNA SLUŽBA
2. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine Brežice.
3. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe,
to je primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, komunalne
čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in male
čistilne naprave, ki so v lasti Občine Brežice (v nadaljevanju
občina), so gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so
grajeno javno dobro.
(2) Objekte za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja
vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna.
(4) Izvajalec javne službe mora z občino skleniti najemno
pogodbo za vso potrebno infrastrukturo – objekte in naprave,
nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru
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javne službe, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali
obnovljeno v času trajanja izvajanja javne službe, ki je v lasti
občine, zanjo plačevati najemnino in skleniti ustrezne zavarovalne pogodbe, vinkulirane v korist občine.
(5) Redno vzdrževanje objektov in naprav javne službe
bremeni izvajalca javne službe in je sestani del cene storitve.
(6) Investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte in
naprave javne službe zagotavlja občina.
(7) Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki
niso obvezna storitev javne službe v skladu s podzakonskim
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode, vendar jih izvajalec javne službe izvaja z uporabo javne
infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne
oziroma padavinske odpadne vode in pri tem uporablja javno
infrastrukturo. Izvajalec javne službe z infrastrukturo iz tega
člena lahko izvaja posebne storitve, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– izvajalec pri izvajanju posebnih storitev ne ustvarja
negativne razlike v ceni,
– razmere na kanalizacijskem omrežju to dopuščajo ni
ogrožena javna služba,
– je zagotovljeno merjenje izvedenih posebnih storitev,
– se s prihodki posebnih storitev upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena javne službe.
4. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Javno službo zagotavlja občina preko javnega podjetja
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji določenimi z
zakonom, podzakonskimi predpisi in s tem odlokom.
(2) Izvajalec javne službe je upravljavec objektov in naprav iz prvega odstavka 3. člena.
5. člen
(uporabnik javne službe)
(1) Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela
objekta in upravljavec javnih površin, iz katerih se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko obveznosti uporabnika javne službe izvaja:
– eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je
med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, za prevzem obveznosti uporabnikov javne službe lahko solastniki oziroma
upravljalci pisno pooblastijo tudi tretjo osebo, če je med njimi o
tem dosežen pisni dogovor,
– eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen
pisni dogovor in
– upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če gre
za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.
(3) Porazdelitev stroškov med lastnike objekta ali delov
objekta se zagotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom oziroma
v skladu s pisnim dogovorom solastnikov objekta oziroma
lastnikov posameznih delov večstanovanjske stavbe, ki nima
upravnika.
6. člen
(pristojnosti)
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave,
stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju:
pristojni organ), ki opravlja tudi strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, skrbi za koordinacijo
med občino in izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad
izvajanjem javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim
načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za
odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom
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ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno,
Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter imata
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe.
7. člen
(naloge javne službe)
(1) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne
odpadne vode v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se
zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo
ter njeno čiščenje,
4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode,
5. obdelava blata,
6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
8. odvajanje in čiščenje padavinske 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 odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo,
9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso
večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
10. obveščanje uporabnikov javne službe,
11. izdelava programa izvajanja javne službe,
12. vodenje evidence o izvajanju javne službe,
13. poročanje o izvajanju javne službe in
14. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali
površine iz 9. točke prvega odstavka tega člena,
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo.
Izvajalec lahko izvaja posebne storitve, če so izpolnjeni pogoji
iz sedmega odstavka 3. člena tega odloka.
8. člen
(obvezne storitve za objekte, ki so priključeni
na javno kanalizacijo)
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni
na javno kanalizacijo, so:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijsko omrežje,
– čiščenje in dodatna obdelava komunalne odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, v skladu s
podzakonskim predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se v
skladu s 7., 8. in 9. točko prvega odstavka 7. člena zagotavlja
odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe,
– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje
v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni
napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo
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za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje
padavinske odpadne vode predpisano in
– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave,
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.
9. člen
(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo)
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in za objekte kmetijskega gospodarstva se izvajajo v rokih, pod pogoji in na način, določen v
podzakonskem predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
10. člen
(obdelava blata)
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati obdelavo
blata na način, določen v podzakonskem predpisu, ki ureja
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
11. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo
skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in tem odlokom.
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati izvajanje javne
službe ob vsakem času, 24 ur dnevno, vse dni v letu.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte javne službe. Vse
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki
pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo izvajanja
javne službe, zdravja ali varnosti ljudi ali premoženja ali varstva okolja, mora odpraviti najkasneje v roku 7 dni od prejema
obvestila o napaki oziroma od ugotovitve napake. Izvajalec
mora začeti postopek odprave napake nemudoma, najkasneje
pa v roku 24 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila o napaki. Napake, okvare ali pomanjkljivosti na napravah,
opremi ali objektih, ki lahko ogrozijo zdravje ali varnost ljudi,
premoženje, varstvo okolja, infrastrukturo ali vplivajo na cestni
promet, mora odpraviti nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur
od pojava okvare oziroma od identifikacije okvare. V primeru,
da okvara in njena sanacija posegata v cestno telo, je izvajalec
javne službe dolžan zagotoviti varnost cestnega prometa in
udeležencev v prometu, napako sanirati v roku iz prejšnjega
stavka in v tem roku tudi vzpostaviti pogoje za normalen promet, to je zasuti in utrditi mesto sanacije. Sanacijo vozišča,
vključno z asfaltiranjem pa mora izvesti najkasneje v roku
60 dni od pojava napake. V primeru, da vremenske razmere
ne dopuščajo asfaltiranja, ga mora izvesti takoj, ko razmere to
dopuščajo.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan obveščati pristojni
organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe
ter občini vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti
odprave napak.
(4) Izvajalec javne službe je odgovoren za škodo, ki jo
povzroči pri opravljanju javne službe, odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci
občini, uporabnikom ali tretjim osebam. Izvajalec javne službe
je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam.
(5) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
1. naseljih, kjer izvaja storitve javne službe,
2. opremljenosti z javno kanalizacijo v aglomeracijah, kjer
izvaja storitve javne službe,
3. objektih, za katere izvaja storitve javne službe, načinu,
vrsti in obsegu njenega izvajanja,
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4. uporabnikih storitev javne službe,
5. javnih kanalizacijskih sistemih, s katerimi upravlja,
6. iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov, in sicer za
vsak posamezni iztok:
– podatke o lokaciji iztoka v državnem koordinatnem
sistemu za raven merila 1:5.000 in
– podatke o tem, ali gre za iztok v drug javni kanalizacijski
sistem ali za iztok v vode,
7. dolžini javnega kanalizacijskega omrežja po kanalizacijskih sistemih,
8. odvajanju padavinske odpadne vode,
9. komunalnih čistilnih napravah in čistilnih napravah padavinske odpadne vode, ki so namenjene izvajanju javne službe,
10. kanalizacijskih priključkih,
11. nepretočnih greznicah in malih komunalnih čistilnih
napravah v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
12. izjavah lastnikov in malih komunalnih napravah, na
katere se izjave nanašajo v skladu s podzakonskim predpisom,
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
13. cestnih motornih vozilih ter opremi za prevzem in
prevoz komunalne odpadne vode in blata ter drugih osnovnih
sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe,
14. delovnih mestih, na katerih se izvajajo naloge, povezane z izvajanjem javne službe,
15. napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v
javno kanalizacijo,
16. javnih površinah, zasebnih utrjenih površinah iz 9. točke prvega odstavka 7. člena tega odloka in strehah, s katerih se
odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo,
17. bilanci količin in obremenitev odpadne vode v posameznem javnem kanalizacijskem sistemu v skladu s podzakonskim predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode,
18. prevzemu komunalne odpadne vode iz nepretočnih
greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata,
19. poročilih o prvih meritvah odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
in malih komunalnih čistilnih napravah, na katere se nanašajo
ta poročila,
20. poročilih o pregledih malih komunalnih čistilnih naprav
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
21. količinah prevzetega, obdelanega in odstranjenega
blata iz komunalnih čistilnih naprav ter načinu njegovega odstranjevanja,
22. količinah komunalne odpadne vode, ki se ponovno
uporabi, čistilnih napravah, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, ki se ponovno uporabi, in namenu njene uporabe,
23. vzdrževanju in čiščenju javne kanalizacije ter
24. stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
(6) V evidenci o malih komunalnih čistilnih napravah z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz 11. točke prvega odstavka
tega člena mora izvajalec javne službe voditi podatke o:
– lastniku in upravljavcu male komunalne čistilne naprave,
– zmogljivosti male komunalne čistilne naprave in načinu
čiščenja komunalne odpadne vode v njej,
– objektih, za katere se zagotavlja čiščenje komunalne
odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi,
– lokaciji male komunalne čistilne naprave in lokaciji iztoka komunalne odpadne vode v vode, opredeljenima s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila
1:5.000,
– načinu odvajanja odpadne vode iz male komunalne
čistilne naprave (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v tla),
– ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave,
– datumu začetka obratovanja male komunalne čistilne
naprave,
– rezultatih prvih meritev in rezultatih pregledov male komunalne čistilne naprave v skladu s podzakonskim predpisom,
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in
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– datumu vpisa male komunalne čistilne naprave v evidenco.
(7) Sestavni del evidence iz prvega odstavka tega člena
so tudi:
– poročila o prvih meritvah za male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– poročila o pregledih malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– evidenčni listi o oddaji obdelanega blata v odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, in
– letna poročila o uporabi obdelanega blata v kmetijstvu
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu.
(8) Izvajalec javne službe mora evidenco iz petega odstavka tega člena hraniti najmanj pet let.
12. člen
(program izvajanja javne službe)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom
izvajanja javne službe (v nadaljevanju: program).
(2) Program mora biti pripravljen na podlagi evidenc iz
11. člena tega odloka ter v skladu z zakonom in podzakonskim
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode in mora vsebovati podatke, določene v podzakonskem
predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode.
(3) Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca
javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev
najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom
njegove veljavnosti.
(4) V primeru sprememb v času veljavnosti programa
izvajalec javne službe pripravi spremembo programa in spremenjeni program po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne
službe, da so spremembe v skladu s predpisi, pošlje občini v
potrditev.
(5) Občina potrdi program iz tretjega oziroma četrtega
odstavka tega člena, če je v skladu s predpisi.
(6) Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca
javne službe in občina, mora izvajalec javne službe predložiti
ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo),
v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletni
strani ministrstva, najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti oziroma v roku 30 dni po njegovem
sprejemu, če gre za spremembo programa v skladu s četrtim
odstavkom tega člena.
(7) Program, razen podatkov, ki so poslovna skrivnost v
skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, kar mora biti
v programu posebej označeno, k programu pa mora biti priložen sklep gospodarske družbe, da gre za poslovno skrivnost,
mora izvajalec javne službe javno objaviti na svoji spletni strani
in uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v tiskani izvod
na sedežu izvajalca javne službe.
(8) Ne glede na določbe tretjega, šestega in sedmega
odstavka tega člena mora izvajalec javne službe v okviru
izpolnjevanja svojih obveznosti po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno besedilo), pripraviti
letni program izvajanja javne službe za prihodnje leto, ki mora
vsebovati vse zahtevane podatke iz podzakonskega predpisa
iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
(poročanje o izvajanju javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora vsako leto izdelati poročilo
o izvajanju javne službe v skladu s v podzakonskim predpisom,
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(2) Poročilo mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu na način in v rokih, ki jih določa podzakonski predpis,
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ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v
enakem roku mora izvajalec izvod poročila predložiti tudi pristojnemu organu.
(3) Med letom je izvajalec javne službe dolžan obveščati
občino oziroma drug pristojni organ o vseh dejstvih in pojavih,
ki pomembneje vplivajo na izvajanje javne službe.
(4) Izvajalec javne službe mora na poziv občine najpozneje v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno
posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora
izvajalec javne službe v okviru izpolnjevanja svojih obveznosti
po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno
besedilo), v letno poročilo poleg podatkov, navedenih v prejšnjih odstavkih, navesti tudi podatke realizaciji letnega programa iz osmega odstavka 12. člena in obrazložiti in utemeljiti
morebitna odstopanja od letnega programa.
III. JAVNA POOBLASTILA UPRAVLJALCA JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
14. člen
(javno pooblastilo za vodenje katastra javne kanalizacije)
(1) Vodenje zbirke podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: kataster javne
kanalizacije) zagotavlja občina. Kataster javne kanalizacije z
vsemi zbirkami podatkov je last občine. Vodenje katastra se
podeli v izvajanje izvajalcu javne službe.
(2) Občina izvajalcu javne službe prizna za vodenje katastra javne službe, posredovanje podatkov iz katastra in njihov
prikaz na terenu za potrebe občine in občinskih investicij,
strošek v višini stroška 15 odstotkov delovnega mesta vodje
katastra in 5 odstotkov stroška delovnega mesta pomočnika
za vodenje katastra. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev
občine.
(3) Kataster javne kanalizacije se vodi skladno s predpisi,
ki urejajo prostorsko načrtovanje in vsebino katastra javne
infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture. Kataster se vodi v obliki informatizirane baze podatkov.
(4) Vpogled v podatke katastra javne kanalizacije je
javen. Do podatkov katastra javne kanalizacije se dostopa v
skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način računalniškega
dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in
registra prostorskih enot, ki jih vodi in vzdržuje geodetska
uprava.
15. člen
(javno pooblastilo za izdajo projektnih pogojev,
mnenj in soglasij)
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah
izdaje projektnih pogojev, mnenj in soglasij v postopkih izdaje dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
za izdajanje mnenj, smernic, podatkov in strokovnih podlag
po predpisih o urejanju prostora za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve in mnenj k predlogom prostorskih aktov v
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, soglasij za
vse posege v prostor, kjer poteka javna kanalizacija, za vodenje evidenc v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za
vodenje katastra.
(2) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja v
postopkih izdelave prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu:
smernice in mnenja), projektne in druge pogoje (v nadaljnjem
besedilu: pogoje), mnenja in soglasja k projektnim rešitvam in
mnenja oziroma soglasja za priključitev (v nadaljnjem besedilu:
soglasja). Smernice in mnenja, pogoje in soglasja izdaja na
podlagi predložene dokumentacije, in sicer za:
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1. Smernice in mnenja:
– dokumentacija, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.
2. Projektne in druge pogoje:
– dokumentacija, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– idejna zasnova, ki mora vsebovati: opis posega, opis
specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno
potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode, kopijo
katastrskega načrta, situacijo z vrisanim objektom, podatke o
komunalni opremljenosti zemljišča.
3. Mnenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam:
– dokumentacija, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki
mora vsebovati: vodilno mapo, zunanjo ureditev, strojne instalacije in arhitekturo,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v sistemu odvajanja in čiščenja,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne
vode,
– izjavo ustrezne strokovne institucije o vplivu predvidene
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da se predvidena
gradnja nahaja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih
vodnih virov,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprave za predčiščenje odpadne
vode (če je predvidena).
4. Mnenja oziroma soglasja za priključitev:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o
legalnosti gradnje objekta,
– situacija objekta v merilu 1:500 ali 1:1000 z vrisano
traso predvidenega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal kanalizacijski priključek,
– pogodba o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodna odločitev, ki
nadomesti soglasje,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v sistemu odvajanja in čiščenja,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne
vode,
– izjavo ustrezne strokovne institucije o vplivu predvidene
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da se predvidena
gradnja nahaja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih
vodnih virov,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprave za predčiščenje odpadne
vode (če je predvidena).
5. Pogodbo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje:
a. za priključitev novega objekta:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– projekt PZI,
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
b. za priključitev obstoječega objekta:
– odločba o odmeri komunalnega prispevka,
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
6. Pogodbo za ukinitev priključka:
– dokazilo o lastništvu objekta, kateremu se priključek
ukinja,

Stran

8284 /

Št.

69 / 22. 11. 2019

– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom
v merilu 1:1000 ali 1:500 in
– dokazilo, da na objektu komunalna in padavinska odpadna voda ne nastaja.
(3) Izvajalec javne službe lahko s ciljem racionalizacije
postopkov po lastni strokovni presoji za konkretne primere
zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk 3 in 4 drugega
odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(5) Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih
objektov, če je tako določeno s predpisi.
(6) Občina izvajalcu javne službe prizna strošek za izvajanje nalog iz naslova prenesenih javnih pooblastil iz tega člena
v višini 35 odstotkov delovnega mesta referenta za soglasja
in 5 odstotkov delovnega mesta enakovrednega referenta s
področja izvajanja te javne službe. Stroški se krijejo iz sredstev
proračuna občine.
IV. TEHNIČNI IN TARIFNI PRAVILNIK
16. člen
(tehnični in tarifni pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe pripravi in sprejme Tehnični
pravilnik z navodili, normativi in standardi o javni kanalizaciji in
storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik) najkasneje do 15. 12. 2019. Tehnični pravilnik
potrdi župan po predhodni potrditvi strokovnih služb občine.
(2) Izvajalec javne službe pripravi Tarifni pravilnik o storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik). Tarifni pravilnik sprejme občinski svet. Tarifni pravilnik
mora pričeti veljati najkasneje dne 31. 12. 2019.
V. PRENOS KANALIZACIJE V PRIMERU NJENE
IZGRADNJE PO POGODBI O OPREMLJANJU
17. člen
(prenos objektov kanalizacije)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajeno kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti
obravnavano kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te
predati v last občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij iz prvega odstavka
tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture,
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov.
(3) V primeru, ko gre za prevzem v upravljanje kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljal upravljalec, ki ni bil organiziran v
skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in odlokom, ki ureja
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
so dovoljena odstopanja od zahtev drugega odstavka tega
člena in mora imeti taka kanalizacija, ki se predaja:
– izdelan kataster kanalizacije: elaborat geodetskega posnetka kanalizacije s podatki o cevovodih in ostalih objektih
kanalizacije (material, premer, leto izgradnje), potrebnimi za
vpis kanalizacije v kataster javne kanalizacije,
– dokumentacijo in podatke o priključkih in uporabnikih,
– izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),
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– izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju kanalizacije.
(4) Analizo in mnenje iz 3. in 4. točke tretjega odstavka
tega člena izdela izvajalec javne službe, pri čemer mu mora
upravljalec, ki želi predati kanalizacijo, omogočiti pregled kanalizacije in posredovati vse potrebne podatke.
VI. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
18. člen
(dolžnost priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
(2) Lastniki objektov morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s podzakonskim
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode in tem odlokom.
(3) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se opremljanje z
malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico lahko
zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne
kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne
poteka sočasno z gradnjo objekta.
19. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in lastnik objekta, za katerega je
možna priključitev na javno kanalizacijo, mora zagotoviti, da
je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s
kanalizacijskim priključkom.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega
priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.
(3) Občina mora obvestiti bodočega uporabnika, da je
priključitev njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Uporabnik se mora v roku šest mesecev
od prejema obvestila o obvezni priključitvi priključiti na javno
kanalizacijo.
(4) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije,
ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala
odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo,
se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na
svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo
očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
20. člen
(postopek priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe oziroma na podlagi sklenjene pogodbe za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje, ob upoštevanju pogojev iz podzakonskega predpisa, ki
ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in tega odloka, po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti.
(2) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali
racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko skupnega
kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi
lastniki takega priključka, ki morajo pred priključitvijo medsebojna razmerja v zvezi s priključkom urediti s pogodbo, v kateri
morajo tudi določiti upravljalca priključka, en izvod pogodbe pa
morajo izročiti izvajalcu javne službe.
(3) Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega
mesta in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak
način kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
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21. člen
(izvedba kanalizacijskega priključka)
(1) Uporabnik mora izvajalca javne službe pravočasno obvestiti o začetku del za priključitev stavbe na javno kanalizacijo.
(2) Vsa dela na kanalizaciji in priključkih na javno kanalizacijo lahko izvede samo za to usposobljen in registriran
izvajalec pod nadzorom upravljalca.
(3) Priključevanje novih uporabnikov izvede izvajalec javne službe.
(4) Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
22. člen
(revizijski jašek kanalizacijskega priključka)
(1) Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zasebnega zemljišča in javne lastnine.
(2) Če revizijskega jaška ni mogoče postaviti na zemljišču,
ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu javne službe dovoljenje
lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski
jašek.
(3) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
zunaj stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati kontrolo odpadne vode.
(4) Izvajalcu javne službe mora biti omogočen dostop do
revizijskega jaška.
23. člen
(ukinitev kanalizacijskega priključka)
Kanalizacijski priključek se lahko ukine le ob ukinitvi vodovodnega priključka, na podlagi pisnega zahtevka uporabnika,
ki nosi tudi stroške ukinitve. Izvajalec javne službe po ukinitvi
priključka ne izbriše uporabnika iz evidence, ampak ga ohrani
v evidenci uporabnikov kot neaktivnega uporabnika.
VII. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
24. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali
padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, določeno v podzakonskem predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode pisno obveščati:
– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna
odpadna voda iz nepretočne greznice,
– na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in
– o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in
drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih
po sprejetju ali spremembi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo
pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe
iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu dejanske izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj 15 dni
pred predvideno izvedbo storitve.
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(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko
zahtevajo spremembo datuma izvedbe obveznih storitev javne
službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V
tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30
dneh od skupaj dogovorjenega datuma izvedbe obvezne storitve.
VIII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJU, KI NI OPREMLJENO Z JAVNO
KANALIZACIJO IN NA KATERIH SE NE PREDVIDEVA
SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE
25. člen
(dolžnost upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav)
Upravljavci malih komunalnih čistilnih naprave z zmogljivostjo, ki jo določa podzakonski predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, morajo izvajalcu javne službe
omogočiti prevzem in odvoz blata, pregled naprave oziroma mu
predložiti analizne izvide, hraniti dokumentacijo in mu jo predložiti na vpogled pod pogoji in na način, ki ga določa predpis, ki
ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
26. člen
(objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijo)
(1) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo,
mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave ali predvidenem začetku
uporabe nepretočne greznice v rokih in z vsebino, ki jo določa
podzakonski predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode.
(2) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo zbira
v nepretočni greznici, mora izvajalcu javne službe omogočiti
prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice v rokih in na način, kot ga določa podzakonski predpis, ki
ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
(3) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabljene komunalne odpadne vode hraniti
najmanj pet let in jo mora izvajalcu javne službe na njegovo
zahtevo predložiti najpozneje v 15 dneh, hkrati pa mora dostaviti kopijo subvencijske vloge oziroma ustrezno drugo potrdilo,
ki ga pridobi na kmetijsko svetovalni službi in iz katerega bo
razvidno, da je dosežen kriterij 1 GVŽ na 1 PE v gospodinjstvu.
IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE
V JAVNO KANALIZACIJO
27. člen
(prekinitve zaradi izvajanja vzdrževalnih del)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, da prekine odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda za krajši čas
zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije ter za čas, ki je potreben, da se odpravijo
okvare na objektih in napravah javne kanalizacije.
(2) V primeru prekinitve odvajanja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, ki traja več kot 24 ur, mora izvajalec javne
službe zagotoviti nadomestno odvajanje s premičnimi napravami.
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi iz zgornjega
odstavka pravočasno obvestiti uporabnike o času, vzroku in
predvidenem trajanju prekinitve.
X. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE
28. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
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(2) Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se
zagotavlja zlasti z dolžnostjo izvajalca javne službe, da opravlja
storitve gospodarske javne službe, možnostjo vložitve pritožbe
na župana občine zoper odločitve izvajalca javne službe, ki
jih ta izda pri izvajanju javnih pooblastil, možnostjo zahtevati
varstvo pri Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini
Brežice zaradi odločitev, dejanj ali opustitev izvajalca javne
službe, ki so v nasprotju z določbami tega odloka in drugih
predpisov, ki urejajo to javno službo in ukrepi, določenimi z
zakonodajo o varstvu potrošnikov.
29. člen
(odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo)
(1) Uporabnikom se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati
samo odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda.
(2) Uporabnikom je prepovedano:
– izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, malih
komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih
priključkov ali internih kanalizacij;
– izpuščati ali odvajati odpadno komunalno vodo, vsebino
greznic, gnojišč, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov
čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij v okolje, razen kmetijskim gospodarstvom, ki komunalno odpadno
vodo zbirajo v nepretočni greznici in jo uporabljajo v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu;
– odvajati odpadne vode neposredno v podzemne vode,
celinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode ali kopalne vode;
– komunalno in industrijsko odpadno vodo ali mešanico
obeh odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati;
– odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno
kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo.
(3) Če izvajalec javne službe ugotovi, da je uporabnik
odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, obvesti o dogodku prekrškovni organ, opravi preiskave in tehnološke meritve,
ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja ter druge posledice.
(4) Uporabnik krije stroške odprave posledic ravnanja v
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena ter stroške
preiskav in meritev iz tretjega odstavka tega člena.
30. člen
(odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo)
(1) Uporabnik lahko na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvaja v
javno kanalizacijo, če je to tehnično možno in je za čiščenje
industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne
ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo, v skladu z veljavnimi predpisi
in pod pogoji, določenimi v soglasju za priključitev, kontrolirati
sestavo odpadne industrijske vode in rezultate dostavljati izvajalcu javne službe, poročati v skladu s predpisi o monitoringu
za industrijsko odpadno vodo.
(3) Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega
monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane
evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti izvajalcu javne službe vedno na razpolago.
(4) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva
na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere je
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti
soglasje izvajalca javne službe.
(5) Storitev iz prvega odstavka tega člena je posebna
storitev in jo izvajalec javne službe lahko izvaja, če so izpolnjeni
pogoji iz sedmega odstavka 3. člena tega odloka.
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31. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– priključiti se na javno kanalizacijo v skladu z izdanim
mnenjem oziroma soglasjem izvajalca javne službe, v rokih in
na način, kot je določen v tem odloku,
– ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo
interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja
izvajalca javne službe,
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in kanalizacijski priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim
mnenjem oziroma soglasjem izvajalca javne službe,
– omogočati izvajalcu javne službe pregled stanja priključka na javno kanalizacijo in stalen dostop in nadzor nad
kanalizacijskim priključkom in revizijskim jaškom,
– redno vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami in zagotoviti njihovo
vodotesnost,
– omogočiti izvajalcu javne službe dostop za izvedbo
praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– po izvedeni storitvi odvoza gošče na lastne stroške
nadomesti izčrpano količino, da v primeru visoke podtalnice ne
pride do dviga posode,
– javljati izvajalcu javne službe vse okvare na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku ter vse pojave, ki bi utegnili
imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo
vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
– prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo okoliščin, ki bistveno vpliva na količino in kvaliteto odpadne vode,
– spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev
odvajanja odpadne ali padavinske vode,
– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko
odpadno vodo, morajo izvajalcu javne službe predložiti letno
poročilo o emisijskem monitoringu,
– odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi
z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo izvajalca javne službe pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje
zahtevanih učinkov predčiščenja,
– uporabniki ne smejo otežiti, onemogočiti ali prekiniti
odvoda odpadne vode drugemu uporabniku,
– odgovarjati za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji,
na lastnem ali tujem priključku, ki jo povzročijo,
– odgovarjati za škodo, povzročeno z drugim ravnanjem,
ki pomeni kršitev določb tega odloka.
XI. POGOJI ZA NAČRTOVANJE POSEGOV V PROSTOR
32. člen
(dostopnost do javne kanalizacije in priključka)
(1) Javna kanalizacija in kanalizacijski priključek morata
biti vedno dostopna izvajalcu. Na njih ni dovoljeno postaviti in
zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
(2) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka mora
lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop, dovoliti prehod.
33. člen
(dopustnost posega v javno kanalizacijo ali v varovani pas
javne kanalizacije)
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov ter lastniki
ali uporabniki zemljišč, po katerih poteka javna kanalizacija
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in kanalizacijski priključki, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javne
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del pri izvajalcu javne
službe priskrbeti podatke o poteku javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov in mnenje oziroma soglasje s pogoji za
izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javno kanalizacijo in kanalizacijske priključke v prvotno
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne
službe.
(4) V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije pri
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del
dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne službe in
poravnati vse stroške popravila.
XII. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
34. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Objekti in naprave uporabnikov so:
– interna kanalizacija,
– kanalizacijski priključek,
– greznice,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki so v zasebni lasti.
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena niso
objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim
pripadajo. Z njimi upravlja upravljavec stavbe ali lastniki stavbe
in jih vzdržujejo na lastne stroške.
(3) Lastniki ali upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo
na svoje stroške zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in
kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje greznic ter malih komunalnih čistilnih
naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov.
(4) Uporabniki so dolžni z objekti in napravami iz prvega
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske vode.
XIII. VIR FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE TER SREDSTVA
ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE
35. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz komunalnega prispevka,
– iz proračuna občine,
– iz proračuna države,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
36. člen
(vir financiranja ter način določitve cene storitev javne službe)
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– iz sredstev proračuna občine in
– iz drugih virov v skladu s predpisi.
(2) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu
s predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem
odlokom. Pri oblikovanju cen storitev javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje javne službe, kakor jih
opredeljujejo zakon, podzakonski predpisi in ta odlok, načrto-
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vane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki
izvajalca za prihodnje obdobje. Cena storitve javne službe je
sestavljena iz cene javne infrastrukture (omrežnina) in cene, ki
se nanaša na opravljanje storitev javne službe.
(3) V kalkulaciji cene storitve javne službe se lahko upoštevajo samo upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z
izvajanjem javne službe. Pri presoji upravičenosti stroškov
se upoštevajo podatki iz potrjenih dokumentov iz osmega odstavka 12. člena in petega odstavka 13. člena tega odloka,
pri čemer mora izvajalec javne službe pri stroških materiala
in storitev ravnati gospodarno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri določanju upravičenih stroškov dela pa se ne
upoštevajo stroški dela, ki presegajo sistem nagrajevanja v
skladu z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Stroški,
ki niso opredeljeni z veljavno metodologijo o oblikovanju cen
ali drugim predpisom, niso kalkulativni element cene storitev
javne službe.
(4) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna
osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za izvajanje te javne službe. Obseg in vrednost poslovno
potrebnih sredstev izvajalec opredeli in predlaga občini v potrditev v okviru poslovnega načrta.
XIV. SUBVENCIONIRANJE CENE OMREŽNINE
37. člen
(subvencije)
Cena omrežnine se lahko subvencionira. Subvencije se
določijo v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe. Občinski svet z aktom, s
katerim se odloči o subvencioniranju cene, določi tudi višino
in vir subvencij.
38. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, ki se prične
1. januarja in traja do vključno 31. decembra.
(2) V primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih
okoliščin lahko na predlog izvajalca javne službe občinski svet
s sklepom na podlagi tega odstavka določi drugačno obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe o postopkih v zvezi z
elaborati uporabljajo smiselno.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
mora izvajalec takoj, ko zazna tveganje za pomembnejše
povišanje stroškov storitev javne službe med poslovnim
letom predložiti občini nov elaborat in začeti z ukrepi racionalizacije.
39. člen
(obračunski elaborat)
(1) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje izdela obračunski elaborat do 31. 3. tekočega leta in ugotovi razliko med
potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev.
(2) Če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno
preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino
opravljenih storitev manjša od 10 %, se upošteva v elaboratu
pri izračunu cene za prihodnje obračunsko obdobje.
(3) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno in
obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja se ugotovljena razlika, v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih
treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se
takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje. Za postopke v zvezi z elaboratom ter potrditvijo ugotovljene razlike in cen
se smiselno uporabijo pravila iz drugega odstavka 38. člena.
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(4) Razlike iz prvega in drugega odstavka tega odstavka
se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne storitve
javne službe.
(5) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih
razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter
subvencijah odloča občinski svet.
(6) Poračun z vračilom subvencij občini se izvede, če je
občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V
nasprotnem primeru se celotna razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev javne službe.
(7) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz drugega odstavka 38. člena tega odloka odloči občinski svet pri
določitvi obračunskega obdobja.

(3) Izvajalec javne službe je dolžan vsako tromesečje preveriti ustreznost oblikovane predračunske cene. Če izvajalec
ob tem ugotovi, da je njegova predračunska cena oblikovana
neustrezno, to pomeni odstopanje, ki je večje od 10 %, je dolžan izvesti analizo za ugotovitev razlogov za odstopanje in nemudoma izvesti ustrezne ukrepe za racionalizacijo poslovanja.
V primeru neuspešnosti izvedenih ukrepov za racionalizacijo
poslovanja je izvajalec javne službe dolžan izvesti postopek v
skladu z drugim odstavkom 38. člena tega odloka.
(4) Če izvajalec ob koncu poslovnega leta ugotovi dobiček
iz naslova izvajanja javne službe varstva okolja, ki ne dosega
višine, potrebne za začetek postopka spreminjanja cene, je o
tem dolžan obvestiti občino.

XV. NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE

(oblikovanje cene storitev javne službe)

40. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve
javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki določajo
metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem odlokom.
Elaborat izvajalec posreduje občini v tekočem letu najpozneje
do 31. 3., ne glede na višino potrebnih sprememb cene storitve
javne službe glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec
opredeli in vsebinsko argumentira upravičene stroške izvajanja
javne službe po veljavnih računovodskih standardih in metodologiji za oblikovanje cen. Občinska uprava elaborat pregleda in
v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov zahteva dopolnitve
ali spremembe le-tega v roku 20 dni od prejema. Izvajalec
mora na zahtevane dopolnitve ali spremembe odgovoriti v roku
20 dni od prejema le-teh.
(3) Občina mora o cenah na podlagi elaborata iz prvega in
drugega odstavka tega člena odločiti najkasneje v roku 60 dni od
dneva prejema elaborata. V primeru, da je zahtevana dopolnitev
ali sprememba elaborata, začne teči ta rok naslednji dan po prejemu popolnega (dopolnjenega ali spremenjenega) elaborata.
(4) Pri pregledu elaborata občinska uprava upošteva potrjene dokumente osmega odstavka 12. člena in petega odstavka 13. člena tega odloka, primerjalno analizo izvajanja javne
službe s primerljivimi izvajalci, analizo zunanjih neodvisnih
strokovnih organizacij ali na drug strokovno utemeljen način
presodi upravičenost stroškov.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec v
primeru iz drugega odstavka 38. člena tega odloka pripravi
elaborat skladno z obdobjem, ki ga določi občinski svet.
41. člen
(upravičenost izvajalca javne službe do povračila morebitne
izgube iz naslova izvajanja javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je upravičen do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe iz sredstev
proračuna občine, če so kumulativno izpolnjeni pogoji:
– izvajalec je v skladu s predpisi pravočasno občini predložil pripravljeno predračunsko ceno za izvajanje javne službe,
vključno s poročilom o izvedenih ukrepih racionalizacije poslovanja, izvedenih s ciljem zmanjševanja stroškov in njihovih
rezultatih,
– predložena predračunska cena je bila s strani občine
pregledana in potrjena in
– predložena predračunska cena ni bila potrjena s strani
občinskega sveta.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena je izvajalec
upravičen do povračila tistega dela izgube, ki se nanaša na
dejansko nastale stroške, ne pa tudi do povračila izgubljenega
dobička oziroma donosa na vložena sredstva, za katerega
izkazuje primanjkljaj v poslovanju.

42. člen
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe oblikovati v skladu z določbami zakona in podzakonskih
predpisov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja ter odloka, ki ureja gospodarsko
javno službo.
(2) Izvajalec javne službe račun za storitve izstavlja mesečno in ločeno prikazuje omrežnino, stroške izvajanja storitev
javne službe, stroške okoljske dajatve, račun pa mora vsebovati tudi druge elemente, določene z zakonom in podzakonskimi
predpisi.
(3) Uporabnik plačuje odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske vode v kubičnih metrih v enaki količini in v enakih
razdobjih kot za porabljeno pitno vodo. Podatke o porabljeni
pitni vodi in druge potrebne podatke za obračun mora upravljavec vodovoda v roku 5 dni od opravljenih meritev porabe pitne
vode, najmanj pa enkrat letno, posredovati izvajalcu.
(4) Če izvajalcu javne službe podatkov iz tretjega odstavka tega člena ne sporoči upravljavec vodovoda, jih mora v roku
15 dni od prejema poziva izvajalca uporabnik sam posredovati
izvajalcu. Če uporabnik izvajalcu v prej določenem roku ne
posreduje zahtevanih podatkov, se mu obračuna pavšalna količina 150 litrov vode na osebo na dan, po pridobitvi podatkov
o dejanskih količinah pa se v roku 30 dni od prejema podatkov
opravi obračun.
43. člen
(dolžnost plačila storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe
ali uporabniku.
(2) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom vode na podlagi
pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem
skupnosti lastnikov stanovanj.
(3) Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem
na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči upravljalcu
pisni ugovor na obračun v osmih dneh po prejemu računa
ali položnice, najkasneje pa do zapadlosti računa. Izvajalec
javne službe je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika
v petnajstih dneh.
44. člen
(odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode)
(1) Za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s
streh in utrjenih površin se obračunava cena v m3 odvedene
vode. Količina odvedene vode v m3 se izračuna na podlagi
enoletne količine padavin, ki pade na tlorisno površino vseh
streh in vseh utrjenih površin, s katerih se meteorna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi,
upošteva se pa povprečje padavin v zadnjih petih letih, ki so
izmerjene pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj.
Posameznemu uporabniku se obračuna odvedena voda na
podlagi ugotovljenih tlorisnih površin strehe na njegovih objek-
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tih in ostalih utrjenih površin na njegovem zemljišču, s katerih
se meteorna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(2) Za višino prihodkov iz obračunanega odvajanja in
čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin
se znižajo stroški in na ta način tudi cena odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske vode z javnih površin.
(3) Pri uporabnikih javne kanalizacije, pri katerih pri uporabi vode zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti nastaja
industrijska odpadna voda, se ugotavlja enoto obremenitve
onesnaženosti industrijske odpadne vode. Enota obremenitve
onesnaženosti (v nadaljevanju EO) je razmerje med onesnaženostjo odpadne vode uporabnika in onesnaženostjo komunalne
odpadne vode. Za vsakega prekomernega povzročitelja se za
tekoče leto izračuna cena čiščenja kubičnega metra njegove
industrijske odpadne vode na osnovi porabe vode za preteklo
koledarsko leto in cene čiščenja na osnovi enot obremenitve
EO, dobljene iz predloženega monitoringa za preteklo koledarsko leto ali rezultatov analiz odvzetega vzorca.
(4) Število EO se določi po interni metodologiji na podlagi
podatkov o obremenjenosti odpadne vode iz obratovalnega
monitoringa.
(5) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo čiščenje industrijske odpadne vode v enaki količini in
v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo. Uporabniki, ki z
lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, plačujejo
čiščenje industrijske odpadne vode v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.
(6) Industrijski uporabnik, ki dnevno proizvede več kot
5 m3 industrijske odpadne vode, ali ko ta vsebuje nevarne snovi, je pred vsakim priključkom na javno kanalizacijsko omrežje,
dolžan urediti stalno merilno mesto za odvzem vzorcev industrijske odpadne vode. Merilno mesto mora biti urejeno v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
Ureditev in vzdrževanje stalnega merilnega mesta zagotovi
investitor, lastnik ali upravljavec naprave ali objekta.
45. člen
(oblikovanje cene za prevzem in ravnanje z vsebino
iz nepretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav)
(1) Pri načrtovanju, vgradnji in obratovanju MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, je treba upoštevati veljavne predpise in standarde za to področje. Kapaciteta vgrajene MKČN
mora biti skladna z vsoto obremenitev vanjo stekajočih se
komunalnih odpadnih vod iz priključenih objektov. V MKČN
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, je prepovedano odvajati
industrijsko ali padavinsko odpadno vodo.
(2) Za izračun predračunske lastne cene prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema
blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa "MKČN"
se upoštevajo kalkulativni elementi kot so skupni volumen blata
v m3, število potrebnih odvozov, skupni čas odvozov, skupni
čas praznjenja greznic in MKČN, čas izpusta na KČN, delo ob
črpanju in praznjenju, delo in stroški ob izvajanju monitoringa
MKČN ter stroški čiščenja blata na komunalni čistilni napravi.
Cena v EUR/m3 se določi po naslednji formuli:

CENA =

LETNI STROŠKI (ODVOZA BLATA+
MONITORINGA MKČN + ČIŠČENJA BLATA)
SKUPNA LETNA KOLIČINA PRODANE VODE
XVI. DOLOČBE O GLOBAH
46. člen
(prekrški uporabnikov)

(1) Z globo 1500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
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– v javno kanalizacijo odvede odpadne vode, ki ne ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda (prvi odstavek 29. člena),
– v javno kanalizacijo izpusti vsebino greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih
priključkov ali internih kanalizacij (drugi odstavek 29. člena),
– izpušča ali odvaja odpadno komunalno vodo, vsebino
greznic, gnojišč, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov
čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij v
okolje (drugi odstavek 29. člena),
– odvaja odpadne vode neposredno v podzemne vode,
celinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode ali kopalne vode (drugi odstavek 29. člena),
– odvaja komunalno in industrijsko odpadno vodo ali
mešanico obeh v greznico ali jo v njej obdeluje (drugi odstavek
29. člena),
– odvaja industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno
kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo
(drugi odstavek 29. člena),
– ne uredi kontrolnega merilnega mesta na izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo, v skladu z veljavnimi predpisi in
pod pogoji, določenimi v soglasju za priključitev, ali ne kontrolira
sestave odpadne industrijske vode ali rezultatov ne dostavi izvajalcu javne službe ali ne poroča v skladu s predpisi o monitoringu za industrijsko odpadno vodo (drugi odstavek 30. člena),
– ne omogoči izvajalcu javne službe vpogleda v rezultate
in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne
vode, ali zapise trajnih meritev, ali predpisane evidence in
podatke, predvidene v dokumentih uporabnika (tretji odstavek
30. člena),
– odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, pred spuščanjem v javno kanalizacijo redči z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegel zahtevane lastnosti (31. člen),
– brez soglasja izvajalca javne službe karkoli postavi ali
zgradi na javni kanalizaciji ali kanalizacijskem priključku (prvi
odstavek 32. člena),
– si pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka 33. člena pri izvajalcu javne službe ne priskrbi podatkov o poteku javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov
ali mnenja oziroma soglasja s pogoji za izvedbo del ali ga o
pričetku del pisno ne obvesti (drugi odstavek 33. člena).
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.
47. člen
(ostali prekrški)
(1) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca
javne službe ali v neskladju z izdanim mnenjem oziroma soglasjem (31. člen),
– dovoli priključitev objektov drugih lastnikov na svojo
interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja
izvajalca javne službe (31. člen),
– zgraditi objekt ali naprave interne kanalizacije ali kanalizacijski priključek v nasprotju s tehnično dokumentacijo in
izdanim mnenjem oziroma soglasjem izvajalca javne službe
(31. člen),
– izvajalcu javne službe ne omogoči pregleda stanja priključka na javno kanalizacijo ali stalnega dostopa in nadzora
nad kanalizacijskim priključkom in revizijskim jaškom (31. člen),
– ne zagotovi vodotesnosti kanalizacijskega priključka ali
interne kanalizacije (31. člen),
– ne omogoči dostopa za izvedbo praznjenja greznic in
malih komunalnih čistilnih naprav (31. člen),
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– oteži, onemogoči ali prekine odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku (31. člen),
– izvajalcu javne službe ne omogoči dostopa do javne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka (prvi odstavek 32. člena).
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega
člena (v nadaljevanju: javna služba) se izvajajo kot obvezna
občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine Brežice.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(območje in obseg izvajanja javne službe)

48. člen
(odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode)
Storitve javne službe iz 9. točke prvega odstavka 7. člena
tega odloka se začnejo izvajati s 1. 1. 2021.
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
50. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11, 104/11).
Št. 007-15/2019
Brežice, dne 11. novembra 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

3081.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Brežice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE), 21., 29., 61. in 62. 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,
30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 6. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl.
US, 27/17 – ZPro), 3. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je
Občinski svet Občine Brežice na 9. seji dne 11. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja:

2. člen
(1) Javno službo iz prvega člena tega odloka zagotavlja
Občina Brežice (v nadaljevanju občina) na območju celotne občine, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom, in sicer zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
v obliki javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., obvezno gospodarsko javno službo odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa v obliki javnega
podjetja CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno
podjetje, Novo mesto.
(2) Javna služba obsega javne službe:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki obsega storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s
prevozom določenih vrst komunalnih odpadkov do centra za
ravnanje z odpadki in storitve predhodnega skladiščenja določenih vrst komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v
nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom,
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki
obsega storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s
sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja
lastnost odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine in teže
odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja
biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja
nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. člen
(usklajenost s področnimi predpisi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonu in podzakonskih predpisih s področja
varstva okolja.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz
drugega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakon in podzakonski predpisi s področja
varstva okolja.
4. člen
(cilji)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so:
– zagotoviti učinkovito izvajanje javne službe in uspešno
doseganje standardov in ciljev ravnanja z odpadki v Republiki
Sloveniji,
– zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov, ki se
odlagajo,
– preprečiti odlaganje odpadkov v naravo,
– zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– zagotoviti izločanje nevarnih odpadkov in izločanje bioloških odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi,
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«,
– zagotoviti oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču
komunalnih odpadkov,
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– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov in
– osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o
učinkovitem ravnanju z odpadki.
5. člen
(pristojnosti in pooblastila)
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni
z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske
uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), ki opravlja tudi strokovno-tehnične,
organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim
aktom ali pogodbo niso prenesene na izvajalca javne službe,
skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem javne službe in
izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe skladno s predpisi
in dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za
odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom
ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno,
Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter imata
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe.
(4) Izvajalcu javne službe se podeli zlasti naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije in Občine Brežice,
– da uporablja zbiralnice ločenih odpadkov in zbirni center
v namene izvajanja javne službe,
– vodi evidence in pripravlja programe in poročila in poslovne načrte javne službe, izda potrdilo ali strokovno oceno v
skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi,
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z
veljavnimi predpisi,
– da predlaga dela za investicijske posege v objekte in
naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe.
(5) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj k dopolnjenimi
predlogi prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Za izdajo smernic in mnenj mora vlagatelj
predložiti dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja
načrtovanja prostora.
(6) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah
izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(7) Izvajalec javne službe vodi evidence oziroma registre
v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, gospodarske javne službe, oblikovanje cen in v
skladu s tem odlokom.
(8) Občina Brežice izvajalcu javne službe prizna strošek
za izvajanje nalog iz naslova prenesenih javnih pooblastil iz
tega člena v višini 5 odstotkov delovnega mesta referenta za
soglasja in 5 odstotkov delovnega mesta vodje katastra. Stroški
se krijejo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
(9) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje prijaviti prekrškovnemu organu ali
pristojnemu organu.
6. člen
(čezmerna obremenitev okolja)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim
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ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(2) Občina zagotovi sredstva za odpravo posledic iz prvega odstavka tega člena v proračunu.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov.
II. JAVNA SLUŽBA
7. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, to so zbirni center (v nadaljevanju Zbirni center Boršt),
zbiralnice in odlagališče, so gospodarska javna infrastruktura
lokalnega pomena. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
javne službe, so grajeno javno dobro.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi
predpisi uporablja vsakdo in je njihova uporaba obvezna.
(3) Izvajalec javne službe mora z občino skleniti najemno
pogodbo za vso potrebno infrastrukturo – objekte in naprave,
nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru
javne službe, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali
obnovljeno v času trajanja izvajanja javne službe, ki je v lasti
občine, zanjo plačevati najemnino in skleniti ustrezne zavarovalne pogodbe, vinkulirane v korist občine.
(4) Redno vzdrževanje objektov in naprav javne službe
bremeni izvajalca javne službe in je sestani del cene javne
službe.
(5) Investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte in
naprave javne službe izvaja občina.
(6) Izvajalec javne službe z infrastrukturo iz tega člena
lahko izvaja posebne storitve, to je storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso
obvezne storitve javne službe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– izvajalec javne službe pri izvajanju posebnih storitev ne
ustvarja negativne razlike v ceni,
– razmere na infrastrukturi dopuščajo tako izvajanje in ni
ogrožena javna služba,
– je zagotovljeno merjenje izvedenih posebnih storitev,
– se s prihodki posebnih storitev upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena javne službe, pri čemer prihodki posebnih
storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustvari
na podlagi opravljanja posebnih storitev, prednostno znižujejo
stroške zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
8. člen
(uporabnik javne službe)
(1) Uporaba storitev javne službe in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka sta obvezna.
(2) Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali
dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. V sistem
ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov na območju Občine Brežice, ne glede na njihovo stalno ali
začasno prebivališče oziroma sedež. Povzročitelji odpadkov so
obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: uporabniki).
(3) Uporabniki storitev, ki so posamezniki ali pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost, morajo komunalne odpadke prepuščati
izvajalcu javne službe v skladu s tem odlokom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(4) Uporabnik storitev javne službe je vsak povzročitelj
odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
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– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov;
– pravico do uporabe počitniških objektov.
(5) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o izpolnitvi pogojev za
pridobitev statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku
osmih dni od izpolnitve.
(6) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo, najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski
enoti. V razmerju do izvajalca gospodinjstvo zastopa ena od
polnoletnih oseb.
(7) V primeru, ko uporabnik povzroča odpadke z več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve javne službe
plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s
katero se povzročajo odpadki.
(8) Oseba, ki oddaja v najem stanovanje ali drug prostor
(v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna sporočiti uporabnika
izvajalcu javne službe najkasneje v osmih dneh po sklenitvi
najemne pogodbe, sicer sam šteje za uporabnika.
(9) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini ali ima več upravljalcev, lahko obveznosti uporabnikov javne službe prevzame eden od solastnikov oziroma upravljalcev, če je med njimi dosežen pisni dogovor; za prevzem
obveznosti uporabnikov javne službe lahko solastniki oziroma
upravljalci pisno pooblastijo tudi tretjo osebo, če je med njimi o
tem dosežen pisni dogovor.
(10) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani lastnika,
ki neuporabo objekta dokazuje npr. z ukinjenim vodovodnim
priključkom, električnim priključkom.
(11) Če ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela
stavb oziroma objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi,
ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine
več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika
storitev javne službe.
(12) Uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so
za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne
službe po tem odloku razen za počitniške hišice, vinske kleti in
nenaseljene stanovanjske hiše, kjer se občasno biva ter imajo
stalno bivališče na območju Občine Brežice.
9. člen
(način uporabe storitev javne službe)
Uporabniki morajo svoje komunalne odpadke prepuščati
izvajalcu javne službe na način, določen v tem odloku in v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja
komunalnih odpadkov.
10. člen
(obveznosti občine in izvajalca javne službe)
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem
območju občine, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in
podzakonskimi predpisi ter v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe tako, da so storitve javne služba dostopne
vsem uporabnikom, uporaba storitev javne službe pa je za vse
uporabnike obvezna.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti vodenje
evidenc, pripravo programov, poslovnih načrtov in poročil o
izvajanju javne službe in oblikovanju cen v skladu z zakonom in
podzakonskimi predpisi. Na zahtevo občine mora v roku osem
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dni od prejema poziva občini brezplačno posredovati podatke
iz evidenc, ki jih je dolžan voditi, predložiti mora tudi poročila
o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah
in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja javne službe.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan v okviru izpolnjevanja
svojih obveznosti po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15 –
uradno prečiščeno besedilo), vsako leto pripraviti Letni program
izvajanja javne službe za prihodnje leto.
(4) Letni program izvajanja javne službe vsebuje predvsem naslednje podatke:
– stroškovno ovrednoten načrt rednega vzdrževanja
objektov in naprav, namenjenih za izvajanje javne službe in
načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe,
– obseg potrebnih investicij in investicijskega vzdrževanja
z natančno navedbo posameznih objektov in naprav ter oceno
stroškov,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe z
oceno stroškov in cenikom storitev javne službe ter pričakovani
rezultati na področju ravnanja z odpadki,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– osnovna sredstva izvajalca, namenjena izvajanju javne
službe,
– podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju
nalog, povezanih z izvajanjem javne službe,
– ukrepi za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo.
(5) Izvajalec javne službe je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte javne službe. Izvajalec javne službe je dolžan obveščati pristojni organ o vseh
okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe.
(6) Izvajalec javne službe je odgovoren za škodo, ki jo
povzroči pri opravljanju javne službe, odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci
občini, uporabnikom ali tretjim osebam. Izvajalec javne službe
je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo ki jo povzroči občini z nerednim
ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam).
11. člen
(tehnični in tarifni pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe pripravi in sprejme Tehnični
pravilnik z navodili, normativi in standardi o ravnanju z odpadki
in storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik) najkasneje do 15. 12. 2019. Tehnični pravilnik
potrdi župan po predhodni potrditvi strokovnih služb občine.
(2) Tehnični pravilnik in Tarifni pravilnik obsegata in določata predvsem:
– minimalne standarde za določitev zbirnih mest, prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s
skupnimi prevzemnimi mesti za nedostopne kraje,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnem centru,
– standardizacijo predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine
posod za posamezne kategorije uporabnikov, dinamiko čiščenja posod in pogoji za zamenjavo posod,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe,
– javne prireditve in čistilne akcije,
– obračun storitev ravnanja z odpadki,
– reklamacijski postopek.
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(3) Izvajalec javne službe pripravi Tarifni pravilnik o storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tarifni
pravilnik). Tarifni pravilnik sprejme občinski svet. Tarifni pravilnik mora pričeti veljati najkasneje dne 31. 12. 2019.
III. VRSTE ODPADKOV – ZBIRANJE
12. člen
(vrste odpadkov)
(1) Z javno službo zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov se zagotavlja zbiranje:
– ločenih frakcij iz podskupin 15 01 (embalaža) in 20 01
(Ločeno zbrane frakcije) s seznama odpadkov,
– kosovnih odpadkov,
– odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
– odpadkov s tržnic,
– odpadkov iz čiščenja cest,
– mešanih komunalnih odpadkov in
– izrabljenih gum v skladu s podzakonskim predpisom,
ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v okviru
javne službe ne zbirajo:
– odpadna embalaža, ki v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,
nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
– odpadki z vrtov in parkov od povzročiteljev, ki so izvirni
povzročitelji iz dejavnosti v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
– biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva
v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom,
– odpadna jedilna olja od povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji
in mastmi.
13. člen
(naloge izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov mora zagotoviti:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do
vrat, in sicer mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov;
– zbiranje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje
zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– aktivnosti za ozaveščanje in obveščanje uporabnikov,
– vodenje evidence za vse komunalne odpadke, ki jih
zbere, v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odpadke.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu
od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik
ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prve alineje prvega odstavka tega člena stehtati pred
predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo
v nadaljnje ravnanje in do oddaje v nadaljnje ravnanje z njimi
ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
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14. člen
(mešani komunalni odpadki)
(1) Izvajalec javne službe zbira mešane komunalne odpadke od uporabnikov po sistemu od vrat do vrat.
(2) Uporabniki mešane komunalne odpadke prepuščajo v
zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme
biti manjša od 60 litrov. Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za mešane komunalne odpadke, če
prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če
je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da
lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje
ali zdravje ljudi. V primeru, da je zabojnik poškodovan, uničen
ali izrabljen, uporabnik ni upravičen do zamenjave zabojnika
pred potekom sedmih let od dodelitve zabojnika, razen če so
poškodbe posledice ravnanja izvajalca javne službe.
(4) Mešane komunalne odpadke oziroma njihov ostanek
se mehansko in biološko obdela, izloči se uporabne frakcije,
ostanek pa se odlaga na regijskem odlagališču CeROD v Leskovcu pri Novem mestu.
15. člen
(biološki odpadki)
(1) Izvajalec javne službe zbira od uporabnikov biološke
odpadke, to je kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad od
gospodinjstev, ki teh odpadkov ne kompostirajo sama, po sistemu od vrat do vrat v skladu s podzakonskim predpisom, ki
ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom.
(2) Uporabniki prepuščajo biološke odpadke v vodotesnem zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu. Do
prepustitve izvajalcu javne službe jih morajo hraniti ločeno, tako
da se ne mešajo z drugimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi
z zabojnikom za biološke odpadke, katerega prostornina ne
sme biti manjša od 80 litrov. Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za biološke odpadke, če prostornina
zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik
tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje
ljudi. V primeru, da je zabojnik poškodovan, uničen ali izrabljen,
uporabnik ni upravičen do zamenjave zabojnika pred potekom
sedmih let od dodelitve zabojnika, razen če so poškodbe posledice ravnanja izvajalca javne službe.
(4) Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva, ki bioloških
odpadkov ne prepušča izvajalcu javne službe, mora hišno
kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem
kompostniku.
16. člen
(odpadna embalaža)
(1) Izvajalec javne službe zbira odpadno embalažo, ki je
komunalni odpadek, iz plastike, kovin in sestavljenih materialov
po sistemu od vrat do vrat kot odpadno mešano embalažo s
številko odpadka 15 01 06 od vseh uporabnikov, razen od tistih,
pri katerih ti odpadki nastajajo kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, in ki te odpadke
oddajajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
(2) Odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov se skupaj prepušča v namenskih vrečah z logotipom
podjetja oziroma zabojnikih na določenem prevzemnem mestu.
(3) Če se odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov prepušča v zabojniku, izvajalec javne službe
vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke,
katerega prostornina ne sme biti manjša od 120 litrov. Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, če
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prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če
je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da
lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje
ali zdravje ljudi. V primeru, da je zabojnik poškodovan, uničen
ali izrabljen, uporabnik ni upravičen do zamenjave zabojnika
pred potekom sedmih let od dodelitve zabojnika, razen če so
poškodbe posledice ravnanja izvajalca javne službe.
(4) Uporabniki enostanovanjskih objektov na dan odvoza
odpadne embalaže namestijo zabojnike ali namenske vreče z
logotipom podjetja, napolnjene z odpadno embalažo, na enaka
prevzemna mesta, kamor postavijo tudi zabojnik za preostanek
komunalnih odpadkov na dan odvoza ostanka komunalnih
odpadkov. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na tri tedne oziroma v skladu s Koledarjem odvoza
odpadkov za tekoče leto.
(5) Uporabniki večstanovanjskih objektov namestijo zabojnike ali namenske vreče z logotipom podjetja, napolnjene z
embalažo, ob zabojnike za mešane komunalne odpadke, ki so
nameščeni na zbirno-prevzemnih mestih. Izvajalec prevzema
ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na tri tedne oziroma
kot je navedeno v Koledarju odvoza odpadkov za tekoče leto.
IV. PREVZEMANJE ODPADKOV
17. člen
(koledar odvozov odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe prevzema:
– mešane komunalne odpadke enkrat na tri tedne,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov enkrat na tri tedne in
– biološke odpadke od aprila do septembra enkrat tedensko, od oktobra do marca pa enkrat na 14 dni.
(2) Izvajalec javne službe z namenom optimizacije prevoznih poti in znižanja stroškov pripravi Koledar odvoza odpadkov, ki mora vsebovati podatke o dnevu odvoza posameznih
vrst odpadkov, informacijo o prevzemu kosovnih odpadkov,
o delovnem času Zbirnega centra Boršt in urnik odvozov za
prihodnje leto. Koledar odvoza odpadkov za tekoče leto je
izvajalec javne službe dolžan objaviti na svoji spletni strani in
v pisni obliki poslati vsem uporabnikom v Občini Brežice pred
koncem koledarskega leta.
(3) Izvajalec javne službe sme pri prevzemanju odpadkov
odstopiti od Koledarja odvozov odpadkov zgolj v primeru višje
sile, kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest in nenadne okvare posebnih
vozil, vendar pa mora uporabnike v najkrajšem možnem času
na krajevno običajen način obvestiti o razlogih opustitve odvoza ter o novih terminih odvoza odpadkov.
(4) Čas prevzemanja odpadkov za pogodbene uporabnike izvajalec javne službe zagotovi na podlagi pogodbe, skladno
s tehničnim pravilnikom.
18. člen
(prevzemanje komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na
prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem Koledarju odvoza odpadkov prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih zabojnikih ali namenskih vrečah.
(2) Zabojnikov ali vreč za prepuščanje komunalnih odpadkov, ki jih ne določa tehnični pravilnik, ni dovoljeno uporabljati.
(3) Velikost in število zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov se število obveznih posod ali
zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz
11. člena tega odloka.
(4) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni
mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za

Uradni list Republike Slovenije
namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov določijo skupne posode
ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne
službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 11. člena
tega odloka.
(5) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec
javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode
ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
19. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec javne službe redno prevzema odpadke.
Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe praviloma ob
robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste. Če uporabnik ne soglaša z lokacijo prevzemnega mesta,
določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni
organ občinske uprave.
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta je
treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in
požarno-varnostne predpise. Zbirna in prevzemna mesta ne
smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ pet metrov od roba prometne/transportne poti smetarskega vozila.
(4) Prevzemno mesto je lahko tudi hkrati zbirno mesto, v
kolikor se prevzemno mesto nahaja na površini v zasebni lasti, ob
večstanovanjskih objektih pa na pripadajočem zemljišču k stavbi.
(5) Uporabnik mora zagotoviti, da se posoda, zabojnik
ali namenska vrečka prestavi z zbirnega mesta na prevzemno
mesto do 6.00 ure zjutraj glede na predviden dan odvoza, po
prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike čimprej,
najkasneje pa do konca dne, ko je bil prevoz opravljen, vrne
na zbirno mesto.
(6) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne
odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora
biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten
dostop s specialnimi komunalni vozili v dnevnem času, v vseh
vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila.
20. člen
(način zbiranja mešanih komunalnih odpadkov
do predvidenega prevzema)
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih,
nameščenih na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Za urejenost in čistočo zbirnega mesta skrbi uporabnik.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.
(4) Zbirna in prevzemna mesta se pri novih stanovanjskih
ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov načrtujejo z upoštevanjem določb
tega odloka.
21. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
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(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi podatki, ki
so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne službe,
med drugim firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče
uporabnikov in velikost, vrsta in število posod ali zabojnikov
oziroma delež na skupni posodi ali zabojniku po posameznem
uporabniku.
(3) Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne
službe najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe pisno
sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v register.
(4) Podatki v registru uporabnikov se lahko spremenijo na
podlagi pisnega sporočila uporabnika, ugotovitev izvajalca javne službe glede na uradni vir podatkov iz centralnega registra
prebivalstva in glede na ugotovljeno stanje pri posameznem
uporabniku ali na podlagi ugotovitev pristojnega ali prekrškovnega organa.
(5) Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov
v registru uporabnikov na vlogo uporabnika potrdi uporabniku
vpis teh sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje v osmih
dneh po vpisu spremembe v register uporabnikov.
V. POSEBNE STORITVE
22. člen
(posebne storitve)
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 12. člena tega
odloka izvajalec javne službe lahko:
– zbira odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, od tistih izvirnih
povzročiteljev teh odpadkov, s katerimi se dogovori o takem
načinu zbiranja v terminih, za katere se dogovorita;
– nameni zbiralnico tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem
teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe,
– Zbirni center Boršt nameni tudi za prepuščanje odpadne
embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem
teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena so posebne
storitve, ki jih izvajalec javne službe izvede, če so izpolnjeni
pogoji iz šestega odstavka 7. člena tega odloka.
23. člen
(zbiralnice)
(1) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
– odpadni papir in karton,
– odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka
15 01 06 ter
– odpadno embalažo iz stekla.
(2) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov
vsem uporabnikom. Zbiralnica je lahko namenjena tudi za
prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek,
ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti,
tistim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z
izvajalcem javne službe.
(3) V zbiralnici je dovoljeno le prepuščanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena, ki jih je potrebno odložiti v za to namenjene zabojnike. Odpadke je prepovedano odlagati poleg zabojnikov
ali pri prepuščanju odpadkov drugače onesnažiti zbiralnico. Drugih
odpadkov ni dovoljeno prepuščati v zbiralnici ali poleg nje.
24. člen
(ureditev in postavitev zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne
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ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina
zagotovi drugo primerno javno površino. Zbiralnice morajo biti
praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah
ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah,
vrtcih in drugih ustanovah.
(2) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki
stojijo na utrjeni ali tlakovani površini, in je opremljena z zabojnikom za prepuščanje odpadnega papirja, kartona in odpadne
embalaže iz papirja in kartona, z zabojnikom za prepuščanje
odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov
in z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz stekla.
Zabojniki morajo biti označeni z navedbo vrst odpadkov, katerim so namenjeni.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnico urediti in vzdrževati tako, da lahko uporabnik prepusti odpadke na preprost
način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo
nevarnost za človekovo zdravje ter da se zaradi prepuščanja
odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica ali njena okolica
ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami.
(4) Izvajalec javne službe mora na podlagi obvestila o
posameznem polno naloženem zabojniku zabojnik izprazniti
najkasneje v 48 urah od prejema obvestila.
(5) Izvajalec javne službe mora vse v zbiralnicah prevzete
odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem
centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje ter do
oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
25. člen
(premične zbiralnice)
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira nevarne in nenevarne komunalne odpadke dvakrat letno v skladu
s podzakonskim predpisom, ki ureja obvezno občinsko javno
službo in zelo majhno odpadno električno in elektronsko opremo v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem uporabnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega
odstavka tega člena najmanj enkrat letno, če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2,
mora zagotoviti prevzemanje najmanj dvakrat v koledarskem
letu.
(4) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred
ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov,
gospodinjstvom pa o tem v enakem roku poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih
uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer morajo biti
kraji prevzemanja določeni tako, da je prepuščanje odpadkov
omogočeno vsem uporabnikom.
(6) Prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec javne službe izvaja tudi v Zbirno reciklažnem centru
Boršt. Prevzemno mesto nevarnih odpadkov je opremljeno s
tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Ko je zbrana
primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec javne službe
ravnanja z odpadki odda pooblaščenim prevzemnikom oziroma
odstranjevalcem, skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(7) V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje nevarne frakcije: kovinska embalaža,
ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz azbesta),
vključno s praznimi tlačnimi posodami, topila (tudi bencin),
kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticidi (kamor sodijo tudi odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi),
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olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 (kamor spadajo
tudi odpadna olja iz predpisa, ki ureja odpadna olja), barve,
tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
(kamor spadajo tudi kartuše iz tiskalnikov), čistila (detergenti),
ki vsebujejo nevarne snovi, citotoksična in citostatična zdravila,
baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02
ali 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo
te baterije in akumulatorje (prenosne svinčeve in nikeljkadmijeve baterije ter baterije, ki vsebujejo živo srebro).
(8) Izvajalec javne službe mora poskrbeti za ureditev zbiralnic v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.
26. člen
(kosovni odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora kosovne odpadke prevzeti od uporabnika enkrat v koledarskem letu na njegov poziv,
uporabniki pa lahko v delovnem času centra kosovne odpadke
predajo na Zbirnem centru Boršt.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov je namenjeno vsem uporabnikom.
(3) Kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko
odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki
zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke,
kot so npr.: vzmetnice, sedežne garniture, pohištvo, sanitarni
elementi, preproge, odpadni kovinski deli, odpadna električna
in elektronska oprema in ostali odpadki, ki jih zaradi velikosti ni
možno odlagati v posode za odpadke.
(4) Izvajalec javne službe mora imeti na svoji spletni strani
objavljeno obvestilo o možnostih, načinu in času prevzema
kosovnih odpadkov, uporabnike, ki so gospodinjstva pa o tem
enkrat letno tudi obvestiti. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste
in opis kosovnih odpadkov, ki jih lahko uporabniki prepustijo kot
kosovne odpadke, in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Na podlagi prejetega poziva uporabnika se izvajalec
o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov dogovori
z vsakim uporabnikom posebej. Izvajalec kosovne odpadke na
podlagi poziva uporabnika prevzame tako, da uporabniku dostavi zabojnik volumna 5 m3 ali 7 m3. Termin dovoza in odvoza
zabojnika se določi ob naročilu zabojnika. Izvajalec ob naročilu
zabojnika uporabniku poda navodila (ustno in/ali pisno), kaj je
dovoljeno odlagati v zabojnik.
(6) Izvajalec vodi evidenco uporabnikov, ki so v koledarskem letu že naročili kosovni odvoz odpadkov.
(7) V kolikor odloži uporabnik v zabojnik odpadke, ki vanj
ne sodijo, ga izvajalec pozove, da jih ustrezno sortira, sicer to
opravi izvajalec na stroške uporabnika.
(8) Sortiranje odpadkov iz sedmega odstavka tega člena
ali zagotovitev zabojnika za prevzem kosovnih odpadkov od
uporabnika, večkrat, kot je določeno v prvem odstavku tega
člena, sta posebna storitev izvajalca javne službe.
(9) Izvajalec javne službe prevzete kosovne odpadke
v Zbirnem centru Boršt presortira na uporabne sekundarne
surovine (les, kovina, plastika, odpadna električna in elektronska oprema), razdre sestavljene voluminozne materiale
(vzmetnice, oblazinjeno pohištvo), sekundarne surovine odda
pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin,
preostanek pa odpelje v obdelavo in ostanek na končno oskrbo
na odlagališče nenevarnih odpadkov.
27. člen
(javne prireditve)
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne
prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsaj:
1. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo
iz papirja in kartona,
2. odpadno embalažo iz stekla,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov,
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4. mešane komunalne odpadke ter
5. biološke odpadke.
(2) Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prvega
odstavka tega člena na mestu javne prireditve. Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vrečk, določi in zagotovi
izvajalec javne službe izkustveno, glede na vrsto prireditve in
na pričakovano število udeležencev, pri čemer pa noben od
zabojnikov iz prvega odstavka tega člena ne sme biti manjši
od 240 litrov.
(3) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena mora
ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom.
(4) Organizator prireditve mora izvajalca o predvideni prireditvi obvestiti vsaj 14 dni pred začetkom prireditve. Izvajalec
javne službe prevzame odpadke iz prvega odstavka tega člena
na mestu javne prireditve najkasneje v roku 24 ur od zaključka
prireditve, v primeru, da gre za večdnevno prireditev pa po
zaključku vsakega dne prireditve do 8.00 ure zjutraj.
(5) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov iz
prvega odstavka tega člena, nosi organizator.
28. člen
(čistilne akcije)
Organizatorji čistilnih akcij morajo najmanj en mesec pred
načrtovano akcijo, z izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih
stroških in plačniku storitev. Stroški čistilne akcije ne smejo
bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz
gospodinjstev in dejavnosti.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za primere prostovoljnih čistilnih akcij.
29. člen
(ureditev razmerij pri posebnih storitvah)
(1) Ravnanje z odpadki iz 27. in 28. člena tega odloka je
posebna storitev izvajalca javne službe. Organizator in izvajalec javne službe medsebojna razmerja uredita s pogodbo. Pri
izvedbi teh storitev mora izvajalec upoštevati pogoje iz šestega
odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Stroški storitev iz prvega odstavka tega člena iz se
zaračunavajo po veljavnem ceniku izvajalca javne službe, in
sicer se zaračunajo storitve za:
– odvoz ločenih frakcij: ½ h stroškov delavca + ½ h stroška vozila/
– odvoz MKO: upoštevana količina MKO za obračun =
MKO/V zabojnika (npr. 120 l = 18 kg, 240 l = 36 kg …).
VI. ZBIRNI CENTER
30. člen
(zbirni center)
(1) Izvajalec javne službe v Zbirnem centru Boršt zbira:
– nevarne komunalne odpadke v skladu s podzakonskim
predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih
odpadkov,
– odpadno električno in elektronsko opremo v skladu s
podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke in
– izrabljene gume v skladu s podzakonskim predpisom,
ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
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(2) Zbirno reciklažni center Boršt je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem uporabnikom.
(3) Zbirno reciklažni center Boršt je infrastruktura lokalnega pomena. Z njim upravlja izvajalec javne službe, ki mora zagotoviti organiziranost in obratovanje zbirnega centra v skladu
s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno službo
zbiranje komunalnih odpadkov ter poskrbeti, da je zbirni center
urejen in vzdrževan tako, da uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi
lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in da se zaradi
prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem
centru ali njegovi okolici ter da ni čezmernega obremenjevanja
s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
VII. PREVOZ ODPADKOV
31. člen
(prevoz odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe mora odpadke prevažati s tako
opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzročata prašenja ter da ni čezmernega obremenjevanja s
hrupom in neprijetnimi vonjavami. Med prevozom se odpadki
ne smejo raztresati in omogočeno mora biti nadaljnje ravnanje
z odpadki v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in
vzdrževanje vozil, s katerimi se prevažajo odpadki, in zabojnikov za zbiranje odpadkov, tako da ni ogroženo človekovo
zdravje in da ni škodljivih vplivov na okolje.
(3) Izvajalec javne službe mora pred oddajo mešanih
komunalnih odpadkov v obdelavo zagotoviti sortirno analizo v
skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno
službo zbiranje komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati
v nadaljnje ravnanje v skladu s podzakonskim predpisom, ki
ureja gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov.
VIII. OBVEŠČANJE
32. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike obveščati o
pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov
na izvoru, in sicer z navodili za ločevanje odpadkov z brošurami
in na spletni strani izvajalca javne službe, obvestili in navodili o
načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri
uporabnikih in izvedbo ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike na svojih
spletnih straneh, v Koledarju odvoza odpadkov za tekoče leto,
v lokalnem časopisu ali v drugi publikaciji, najmanj enkrat letno
obveščati o:
– lokaciji zbirnega centra in terminih, v katerih je mogoče
prepuščati odpadke,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat
do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnem centru,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju odpadne električne in elektronske opreme
v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico in
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih
spletnih straneh uporabnike seznanjati z ločenim zbiranjem
odpadkov, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega načina
zbiranja, s hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način,
da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred
njihovim prepuščanjem, pravilnim prepuščanjem odpadkov
v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru, načinom
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prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim
predpisom urejeno na poseben način in tem, da se nenevarni
komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali
snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
IX. NEZAKONITO ODLOŽENI ODPADKI
33. člen
(nezakonito odloženi odpadki)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi prekrškovni organ njihovo
odstranitev, ki se mora izvesti v skladu s predpisi o varstvu
okolja in ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča, v
primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, pa na
račun osebe, ki izvaja posest.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti
osebe zasebnega prava, odredi prekrškovni organ odstranitev
komunalnih odpadkov lastniku ali drugemu posestniku zemljišča.
X. RAVNANJE Z ODPADKI IN EVIDENTIRANJE
34. člen
(obdelava odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo
storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu z zakonom o
varstvu okolja in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje s
komunalnimi odpadki.
35. člen
(odlaganje odpadkov)
Odlaganje odpadkov se izvaja na odlagališču v skladu s
podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in odlaganje odpadkov na odlagališčih.
36. člen
(evidence)
(1) Izvajalec javne službe vodi evidence v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odpadke in ravnanje z odpadki.
(2) Izvajalec javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov mora v okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po
10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno
besedilo), v letno poročilo poleg podatkov, navedenih v letnem
programu iz petega odstavka 10. člena tega odloka, navesti
tudi podatke o realizaciji letnega programa in obrazložiti in
utemeljiti morebitna odstopanja od letnega programa.
XI. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE
37. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih
kategorijah uporabnikov.
38. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– pri ravnanju z odpadki upoštevati zakon in podzakonske
predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, določbe tega
odloka ter navodila izvajalca,
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– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem
obrazcu najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe,
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe,
– redno plačevati storitve javne službe,
– zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreče
dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu do 6. ure
zjutraj,
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti,
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih, razen kadar ga
onesnaži izvajalec javne službe,
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
prevzemnega mesta.
39. člen
(prepovedi)
(1) Prepovedano je:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih, ki niso
namenjeni taki vrsti odpadkov,
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek,
– sežigati ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih,
ki niso namenjeni za odstranjevanje odpadkov,
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta,
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih,
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju odpadkov,
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter odnašanje ali
razmetavanje odpadkov,
– na posode ali zabojnike pisati, nanje lepiti plakate ali
jih poškodovati.
(2) V zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
je prepovedano odložiti: nevarne odpadke, klavniške odpadke,
odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz
zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel,
kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka, biološke ali druge odpadke,
ki se zbirajo ločeno.
(3) Prepovedano je opustiti uporabo storitev javne službe,
kopičiti odpadke sli jih odlagati v objektih ali na zemljiščih, ki
zato niso namenjeni.
(4) Povzročitelj, ki odpadke kopiči ali jih odloži izven mesta,
ki je namenjeno zbiranju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno
z zakonom in podzakonskim predpisom o ravnanju z odpadki.
XII. VIR FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE TER SREDSTVA
ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE
40. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz komunalnega prispevka,
– iz proračuna občine,
– iz proračuna države,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
41. člen
(financiranje javne službe)
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– iz sredstev proračuna Občine Brežice in
– iz drugih virov v skladu s predpisi.
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(2) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu
s predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem
odlokom. Pri oblikovanju cen storitev javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje javne službe, kakor jih
opredeljujejo zakon, podzakonski predpisi in ta odlok, načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki
izvajalca za prihodnje obdobje. Cena storitve javne službe je
sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene, ki se nanaša
na opravljanje storitev javne službe.
(3) V kalkulaciji cene storitve javne službe se lahko upoštevajo samo upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z
izvajanjem javne službe Pri presoji upravičenosti stroškov se
upoštevajo podatki iz potrjenih dokumentov iz šestega odstavka 10. člena in drugega odstavka 36. člena tega odloka,
pri čemer mora izvajalec javne službe pri stroških materiala
in storitev ravnati gospodarno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri določanju upravičenih stroškov dela pa se ne
upoštevajo stroški dela, ki presegajo sistem nagrajevanja v
skladu z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Stroški,
ki niso opredeljeni z veljavno metodologijo o oblikovanju cen
ali drugim predpisom, niso kalkulativni element cene storitev
javne službe.
(4) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna
osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za izvajanje te javne službe. Obseg in vrednost poslovno
potrebnih sredstev izvajalec opredeli in predlaga občini v potrditev v okviru poslovnega načrta.
(5) Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in
odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne
službe prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh
storitev, v kolikor teh storitev ne izvaja sam.
(6) Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki ali
skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne smejo biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne stroške.
Stroški dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije.
(7) Izvajalec javne službe je dolžan voditi vse evidence,
potrebne za oblikovanje cen v skladu s predpisi, ki prepisujejo
oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
XIII. NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
42. člen
(subvencije)
Cena javne infrastrukture se lahko subvencionira. Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo
za oblikovanje cen storitev javne službe. Občinski svet z aktom,
s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi
višino in vir subvencij.
43. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, ki se prične
1. januarja in traja do vključno 31. decembra.
(2) V primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih
okoliščin lahko na predlog izvajalca javne službe občinski svet
s sklepom na podlagi tega odstavka določi drugačno obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe o postopkih v zvezi z
elaborati uporabljajo smiselno.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
mora izvajalec takoj, ko zazna tveganje za pomembnejše povišanje stroškov storitev javne službe med poslovnim letom
predložiti občini nov elaborat in začeti z ukrepi racionalizacije.
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44. člen
(obračun)
(1) Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje
izdela obračunski elaborat do 31. 3. tekočega leta in ugotovi
razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev.
(2) Če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno
preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino
opravljenih storitev manjša od 10 %, se upošteva v elaboratu
pri izračunu cene za prihodnje obračunsko obdobje.
(3) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno in
obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja se ugotovljena razlika, v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih
treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje. Za postopke
v zvezi z elaboratom ter potrditvijo ugotovljene razlike in cen se
smiselno uporabijo pravila iz 45. člena.
(4) Razlike iz prvega in drugega odstavka tega odstavka
se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne storitve
javne službe.
(5) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih
razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter
subvencijah odloča občinski svet.
(6) Poračun z vračilom subvencij občini se izvede, če je
občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V
nasprotnem primeru se celotna razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev javne službe.
(7) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz drugega odstavka 43. člena tega odloka odloči občinski svet pri
določitvi obračunskega obdobja.
45. člen
(cena storitve)
(1) Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o
ceni storitve javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi,
ki določajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem
odlokom. Elaborat izvajalec javne službe posreduje občini v
tekočem letu najpozneje do 31. 3., ne glede na višino potrebnih
sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe cene
oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec
javne službe opredeli in vsebinsko argumentira upravičene
stroške izvajanja javne službe po veljavnih računovodskih standardih in metodologiji za oblikovanje cen. Občinska uprava
elaborat pregleda in v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov
zahteva dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 20 dni od
prejema. Izvajalec javne službe mora na zahtevane dopolnitve
ali spremembe odgovoriti v roku 20 dni od prejema le-teh.
(3) Občina mora o cenah na podlagi elaborata iz prvega in
drugega odstavka tega člena odločiti najkasneje v roku 60 dni
od dneva prejema elaborata. V primeru, da je zahtevana dopolnitev ali sprememba elaborata, začne teči ta rok naslednji
dan po prejemu popolnega (dopolnjenega ali spremenjenega)
elaborata.
(4) Pri pregledu elaborata občinska uprava upošteva potrjene dokumente iz četrtega odstavka 10. člena in drugega
odstavka 36. člena tega odloka, primerjalno analizo izvajanja
javne službe s primerljivimi izvajalci, analizo zunanjih neodvisnih strokovnih organizacij ali na drug strokovno utemeljen
način presodi upravičenost stroškov.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec javne
službe v primeru iz drugega odstavka 43. člena tega odloka
pripravi elaborat skladno z obdobjem, ki ga določi občinski svet.
46. člen
(upravičenost izvajalca javne službe do povračila morebitne
izgube iz naslova izvajanja javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je upravičen do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe iz sredstev
proračuna Občine Brežice, če so kumulativno izpolnjeni pogoji:
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– izvajalec je v skladu s predpisi pravočasno občini predložil pripravljeno predračunsko ceno za izvajanje javne službe,
vključno s poročilom o izvedenih ukrepih racionalizacije poslovanja, izvedenih s ciljem zmanjševanja stroškov in njihovih
rezultatih,
– predložena predračunska cena je bila s strani občine
pregledana in potrjena in
– predložena predračunska cena ni bila potrjena s strani
Občinskega sveta Občine Brežice.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena je izvajalec
upravičen do povračila tistega dela izgube, ki se nanaša na
dejansko nastale stroške, ne pa tudi do povračila izgubljenega
dobička oziroma donosa na vložena sredstva, za katerega
izkazuje primanjkljaj v poslovanju.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan vsako tromesečje preveriti ustreznost oblikovane predračunske cene. Če izvajalec
ob tem ugotovi, da je njegova predračunska cena oblikovana
neustrezno, to pomeni odstopanje, ki je večje od 10 %, je dolžan izvesti analizo za ugotovitev razlogov za odstopanje in nemudoma izvesti ustrezne ukrepe za racionalizacijo poslovanja.
V primeru neuspešnosti izvedenih ukrepov za racionalizacijo
poslovanja je izvajalec javne službe dolžan izvesti postopek v
skladu z drugim odstavkom 43. člena tega odloka.
(4) Če izvajalec ob koncu poslovnega leta ugotovi dobiček
iz naslova izvajanja javne službe varstva okolja, ki ne dosega
višine, potrebne za začetek postopka spreminjanja cene, je o
tem dolžan obvestiti občino.
47. člen
(prikaz cene)
Izvajalec na računu za storitve javne službe ločeno prikazuje cena javne infrastrukture, stroške izvajanja storitev ter
stroške dajatev, račun pa mora vsebovati tudi druge elemente,
določene z zakonom in podzakonskimi predpisi. Račun za
storitve javne službe se izstavlja mesečno, račun za opravljene posamezne posebne storitve ali za enkratno storitev javne
službe pa po opravljeni storitvi.
48. člen
(račun)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe
ali uporabniku.
(2) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom na podlagi pisnega
dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti
lastnikov stanovanj.
(3) Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem na
položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči izvajalcu javne
službe pisni ugovor na obračun v osmih dneh po prejemu računa ali položnice, najkasneje pa do zapadlosti računa. Izvajalec
javne službe je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v
petnajstih dneh.
XIV. DOLOČBE O GLOBAH
49. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne ločuje odpadkov (prvi odstavek 8. člena),
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o izpolnitvi pogojev za statusa uporabnik (peti odstavek 10. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (peti odstavek 19. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 20. člena);
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– v zbiralnici prepusti odpadke, ki temu niso namenjeni, odloži odpadke v zabojnike, ki niso namenjeni tej vrsti
odpadkov, odloži odpadke poleg zabojnikov ali pri prepuščanju odpadkov drugače onesnažiti zbiralnico (tretji odstavek
23. člena),
– krši prepovedi iz prvega odstavka 39. člena tega odloka;
– v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
odlaga odpadke, ki jih je vanjo prepovedano odložiti (drugi
odstavek 39. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe, kopiči odpadke ali
jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki za to niso namenjena
(tretji odstavek 39. člena).
(2) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.

ki izpolnjujejo kriterije za srednja in velika podjetja po Zakonu
o gospodarskih družbah za investicije strateškega pomena
s katerim se bo zagotavljalo ohranjanje ali povečanje števila
zaposlitev, v kolikor so zagotovljena sredstva v proračunu.«

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

CELJE

50. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 53/09, 4/10, 86/11, 104/11 in 104/15).
51. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2019
Brežice, dne 11. novembra 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

3082.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in podlagah
ter merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Brežice

Na podlagi 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. 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, 30/18)
ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne
11. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in podlagah ter merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Brežice
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in podlagah ter merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 78/15 in 13/16) se v 20. členu za tretjim
odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Občinski svet lahko na predlog župana delno ali v
celoti oprosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za gradnjo ne-stanovanjskih stavb podjetje,

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2019
Brežice, dne 12. novembra 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

3083.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in financiranju krajevnih
skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini
Celje

Na podlagi prvega odstavka 18. člena, 19., 19.a, 19.b,
19.c, 19.č člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
prvega odstavka 4. člena, petega odstavka 8. člena, drugega
odstavka 19. člena in drugega odstavka 95. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19)
je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 12. 11.
2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti
in mestnih četrti v Mestni občini Celje
1. člen
Osmi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) V proračunu Mestne občine Celje se načrtujejo sredstva za letne nagrade za delo predsednikov svetov ožjih delov
in sejnine za člane svetov ožjih delov. Za letne nagrade predsednikom svetov ožjih delov se načrtujejo sredstva v višini
50 % mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Članom svetov ožjega dela, razen predsedniku, pripada
sejnina za udeležbo na seji sveta ožjega dela, vendar za največ
štiri seje letno. Višina sejnine se določi z odlokom o proračunu
občine za posamezno leto in se izplača enkrat letno za tekoče
leto na podlagi poročila predsednika sveta ožjega dela o prisotnosti posameznega člana sveta na seji.«.
2. člen
Dosedanje besedilo 7. člena postane prvi odstavek. V
7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mestna četrt Center ima svoj grb, ki je okrogle oblike.
Ozadje grba je bele barve z modro obrobo. V zgornjem delu
je napis 19. marec in tri modre zvezde. V srednjem delu je narodni motiv modre barve, v katerem je napis 1862 in Narodna
čitalnica v Celju. V spodnjem delu je napis MESTNA ČETRT
CENTER.«.
3. člen
Dosedanje besedilo 9. člena postane prvi odstavek. V
9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mestna četrt Dolgo polje ima svoj grb. Grb stilizirano
posnema mejo mestne četrti in obliko celjskega grba. Znotraj
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grba so na modrem polju, zgoraj desno tri celjske zvezde, saj
je mestna četrt ožji del Mestne občine Celje, levo zgoraj je
napis Mestna četrt Dolgo Polje. Grb polkrožno sekata cesta in
železnica, ki sta značilnosti mestne četrti. Na dva dela jo delita
magistrala vzhod-zahod in savinjska železnica.«.

9. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda »brezplačno«
nadomesti z besedilom: »skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti«

4. člen
Dosedanje besedilo 11. člena postane prvi odstavek. V
11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mestna četrt Hudinja ima svoj grb in zastavo. Mestna
četrt Hudinja ima svoj grb. V ščitu je dvojni lok zelene barve,
ki poteka od sredine ščita, levo in desno. S spodnjem delu je
vijuga v modri barvi. Mestna četrt Hudinja je ožji del Mestne
občine Celje, kar je nakazano z zvezdo.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Dosedanje besedilo 19. člena postane prvi odstavek. V
19. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Krajevna skupnost Medlog ima svojo zastavo, ki je
rumene in modre barve z grbom Krajevne skupnosti Medlog
v sredini. Osnova je razdeljena na dve enaki polji in v sredini
je umeščen grb Krajevne skupnosti Medlog v vertikalno os
zastave.
(3) Krajevna skupnost Medlog ima svoj grb. Grb je po
obliki polkrožnega ščita. V njem je predstavljena pokrajina, ki
je značilna za krajevno skupnost: travniki, potoki, med njimi pa
drevesa s katerimi tvorijo loge. Simbola dveh večjih društev, ki
delujeta na območju krajevne skupnosti sta jadralno letalo in
kajak. Grb ima belo podlago in sivo in zeleno obrobo.«.
6. člen
Dosedanje besedilo 20. člena postane prvi odstavek. V
20. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Krajevna skupnost Ostrožno ima svojo zastavo, ki temelji na modri in rumeni s krajevnim grbom v sredini. Razmerje
med širino in dolžino zastave je 1:2. Vsaka barva zavzema
po širini polovico zastave, pri čemer je modra barva zgoraj in
rumena spodaj. Središče krajevnega grba je v stičišču diagonal
zastave.
(3) Grb Krajevna skupnost Ostrožno ima obliko ščita
poznogotske, spodaj rahlo konične oblike. Grb sega z zgornjo
polovico v modro, s spodnjo polovico pa v rumeno polje zastave. Ščit je rumeno obrobljen. V zgornjem, srednjem delu ščita
je na modri podlagi bel lik plamenice s tremi rumenimi zublji. Na
levi in desni strani plamenice sta po dve konični šesterokraki
zlati zvezdi. V spodnjem delu ščita je lik petih belih krogov.«
7. člen
Dosedanje besedilo 25. člena postane prvi odstavek. V
25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Krajevna skupnost Trnovlje ima svojo zastavo, na
sredini zastave je grb Krajevne skupnosti Trnovlje.
(3) Krajevna skupnost Trnovlje ima svoj grb, ki ima obliko
ščita. Leva polovica ima modro podlago, desna pa rumeno.
Na sredini grba je lipov list, obdan s trnjem in zelenjem. Lipov
list ponazarja obliko zemljišča Krajevne skupnosti Trnovlje.«.
8. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva namenjena za tekoče delovanje ožjih delov
ter financiranje nalog in aktivnosti, ki jih določa Statut MOC,
določi Mestni svet MOC ob sprejemu proračuna MOC.
Kriterij za delitev sredstev za delovanje mestnih četrti in
krajevnih skupnosti so:
– 80 % fiksni delež,
– 10 % glede na površino (v ha) posamezne mestne četrti
in krajevne skupnosti,
– 10 % glede na število prebivalcev v posamezni mestni
četrti in krajevni skupnosti.«.
V drugem odstavku 28. člena se črta besedna zveza
»s samoprispevki«.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. zadeve: 0301-8/2019
Celje, dne 12. novembra 2019
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
Po pooblastilu župana
Brena Arnšek
podžupanja

KRANJ
3084.

Obvezna razlaga četrtega odstavka 47. člena
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Avtobusni terminal v Kranju

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 6. 11. 2019 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
četrtega odstavka 47. člena Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu
Avtobusni terminal v Kranju
(Uradni list RS, št. 71/16)
v naslednjem besedilu:
»Dopustne delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture in
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne
ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture,
obsegajo tudi začasne ureditve parkirnih mest«.
Št. 3505-4/2013
Kranj, dne 6. novembra 2019
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

KRANJSKA GORA
3085.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Kranjska Gora

Na podlagi 124. člena v povezavi s 125. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta
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Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in skladno s
109. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 61/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. seji dne 13. 11. 2019 sprejel

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško
na 6. seji dne 6. novembra 2019 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Kranjska Gora
(PUP KG – UPB4, Uradni list RS,
št. 18/17, pop. 34/17)

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih pogojih Občine Laško
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih
prostorov in ostalih nepremičnin
ter določanju najemnin

1. člen
Sprejme se obvezna razlaga 2a) odstavka 41. člena PUP
KG – UPB4.
2. člen
V 2a) odstavku 41. člena PUP KG – UPB4 se kot merilo
za izračun potrebnega števila parkirišč glede dejavnosti oziroma namembnosti objekta za gostinstvo uporabljajo merila v
skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za gostinske obrate,
ki je veljal v času sprejetja Odloka o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Kranjska Gora (Uradni list RS. št. 82/16). Celotno ime tega
pravilnika se pravilno glasi Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14).
Šteje se, da v 2a) odstavku 41. člena PUP KG – UPB4
veljajo takšna merila, kot so bila navedena v 8. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS,
št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14) ne glede na določbe novega
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev
za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17),
ki navedenih meril ne vsebuje več.
3. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (PUP KG – UPB4,
Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/17). Objavi se v Uradnem
listu Republike Slovenije, veljati prične naslednji dan po objavi.
Št. 3505-13/2015-30
Kranjska Gora, dne 13. novembra 2019
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Horvat

LAŠKO
3086.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih pogojih Občine Laško
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin
ter določanju najemnin

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl.
US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88,
Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A),
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15 in 68/18).
2. člen
Besedilo 34. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
"Najemnina za službena stanovanja se določa v skladu
z veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine za
upravičence, ki po dohodku izpolnjujejo pogoje za pridobitev
neprofitnega stanovanja v najem.
Za upravičence, ki presegajo navedeni dohodkovni cenzus, se določa izhodiščna najemnina v višini najvišje priznane
tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v
regiji, ki znaša 5 EUR/m2, oziroma v primeru dvoma s cenitvijo
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin."
3. člen
43. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
"Najemnine za neprofitna stanovanja in bivalne enote se
oblikujejo v skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, za vse ostale vrste
stanovanj pa skladno z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
V primerih, ko najemnik zaradi dohodkovnega in premoženjskega statusa ne izpolnjuje več pogojev za neprofitni najem
se mu določi najemnina v višini najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v regiji, ki znaša
5 EUR/m2 stanovanjske površine, oziroma v primeru dvoma
s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Najemniki neprofitnih stanovanj, ki imajo v najemu stanovanje, ki presega površinski normativ po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) so dolžni mesečno plačevati razliko do najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni
meter stanovanjske površine v regiji, za velikost stanovanja
nad površinskim normativom, oziroma v primeru dvoma razliko
do tržne najemnine določeno s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin."
4. člen
Prvi odstavek 44.a člena odloka se spremeni tako, da glasi:
"Stanovanje, ki je bilo zajeto v načrtu razpolaganja, pa
postopek prodaje ni bil uspešen se lahko izvzame iz programa
prodaje stvarnega premoženja Občine Laško, prenese v osnovna sredstva in odda v tržni najem. Prav tako se lahko odda v
tržni najem tudi stanovanje, ki je bilo pridobljeno v postopku
pridobivanja nepremičnega premoženja in ga kot takšnega s
sklepom opredeli Odbor za gospodarski razvoj."
5. člen
Besedilo 44.d člena odloka se spremeni tako, da glasi:
"Izhodiščna najemnina za tržna stanovanja se določi v
višini najmanj najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni
meter stanovanjske površine v regiji, ki znaša 5 EUR/m2, oziroma v primeru dvoma s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin."
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6. člen
Vsa ostala določila Odloka o splošnih pogojih Občine Laško
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/10,
45/11, 28/15 in 68/18) ostajajo nespremenjena in v veljavi.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-10503
Laško, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3087.

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Center za šport, turizem, informiranje
in kulturo Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi Javnega
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
(Uradni list RS, št. 32/13, 28/15, 41/17).
2. člen
V 15. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja,
ki se na novo glasi: "da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 1 leto na vodstvenih delovnih mestih."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2012
Laško, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

Sklep o določitvi izvajalca gospodarske
javne službe za odvajanje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19), 4. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS,
št. 42/08, 23/18) in 5. člena Odloka o režijskem obratu Občine
Laško (Uradni list RS, št. 40/16) je Občinski svet Občine Laško
na 6. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejel
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SKLEP
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe
za odvajanje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda
1. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je Režijski obrat Občine
Laško, ki z letno vzdrževalno pogodbo dela prenese na JP
Komunalo Laško d.o.o., Podšmihel 1e, Laško.
2. Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS,
45/11).
3. Ta sklep začne veljati v petnajstih dneh po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-1/2019
Laško, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11,
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18
– ZNOrg) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško
na 6. seji dne 6. 11. 2019 sprejel

3088.

Št.

LITIJA
3089.

Odlok o spremembah Odloka o javnem redu
in miru v Občini Litija

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o javnem redu in miru
v Občini Litija
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 22/17) se v 7. členu spremenijo točke 6., 7. in 9., ki po
novem določajo:
6. vzrejati domače živali (razen psov in mačk in drugih
hišnih ljubljenčkov) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki
in vrstne stanovanjske hiše, razen na obstoječih kmetijah s
pretežno kmetijsko dejavnostjo;
7. umivanje živali s čistilnimi in podobnimi sredstvi v rekah, potokih in studencih;
9. v času od 1. junija do 30. septembra, ko je skladno s
predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju,
razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, gnojiti z
gnojnico ali gnojevko po zemljiščih, ki so v bližini naselij, razen
če se zagotovi takojšnje preoravanje, podoranje ali uporabi druga učinkovita tehnika za zmanjševanje smradu zaradi gnojenja.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 719-1/2019
Litija, dne 11. novembra 2019
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec
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LJUBLJANA
3090.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici
in Litijski cesti

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 9. seji dne 18. 11. 2019 sprejel

– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici
in Litijski cesti

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja zaporov in
pripadajočih upravnih, izobraževalnih, storitvenih, industrijskih
(samo delavnice) in drugih objektov za potrebe prestajanja
kazni zapora.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN,
pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih
površin, pogoje za varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Načrt namenske rabe prostora
Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
z mejo območja OPPN
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije
Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN
Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
Površine, namenjene javnemu dobru
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (1. faza)
Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (2. faza)
Značilni prerezi in pogledi
Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom (1. faza)
Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom (2. faza)
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana – izvedbeni del,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. okoljsko poročilo,
5. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
6. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
7. povzetek za javnost.

M 1:5000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
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5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, pod številko
projekta 8259 v mesecu oktobru 2019.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v
nadaljnjem besedilu: EUP): SO-2177 in dele EUP SO-1672,
SO-2715, SO-2434 in SO-2435.
(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 1773 Dobrunje: 901/2, 963/3, 970/2, 977/2, 1840/7,
1840/9 in 1840/10 ter dele naslednjih parcel v katastrski občini 1773 Dobrunje: 865/5, 870/1, 870/2, 874/1, 874/2, 876/1,
876/2, 879, 880, 894, 921/2, 924/2, 963/16, 980/2, 993/2,
998/2, 1116/2, 1116/3, 1119/2, 1120/3, 1123/3, 1124/3, 1126/3,
1128/2, 1129/2, 1840/1, 1840/8, 1840/12, 1840/13, 1840/14,
1842/1, 1859/3, 1947/3.
(3) Površina območja OPPN znaša 49.673 m².
(4) Območje OPPN je razdeljeno na 5 prostorskih enot:
– PE1 – površine, namenjene gradnji zaporov in pripadajočih upravnih, izobraževalnih, storitvenih, industrijskih (samo
delavnice) in drugih objektov za potrebe prestajanja kazni
zapora (stavbe za nastanitev policistov),
– PE2 – površine, namenjene ureditvi zelenih površin in
rezervatu za bodočo širitev AC,
– PE3 – površine, namenjene ureditvi zelenih površin,
– C1 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih
površin,
– C2 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih
površin.
(5) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene
v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in
parcelacije zemljišč«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje OPPN leži v vzhodnem delu Ljubljana, v
funkcionalni enoti Sostro, v Dobrunjah. Območje OPPN leži
neposredno ob vzhodni avtocesti (A1) (v nadaljnjem besedilu:
AC), ob njenem priključku Ljubljana–Bizovik in obsega nepozidano območje, ki ga na južni strani omejuje Litijska cesta, na
zahodni AC, na severu in vzhodu pa kmetijske površine.
(2) Območje OPPN se priključuje na Litijsko cesto z
novim priključkom, ki je predviden na jugovzhodni strani območja. Na priključek se navezuje interna dostopna cesta, ki
napaja območje OPPN. Na vzhodnem delu območja OPPN
je predvidena pešpot v smeri sever – jug, na severnem delu
območja pa je predvidena navezava Trpinčeve ulice po trasi
nekdanje Trpinčeve ulice (zahodno od ulice Novo naselje) do
kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo severno od območja OPPN.
Obe poti sta pomembni tudi v širšem merilu, saj predstavljata
navezavo širšega območja do reke Ljubljanice, severno od
območja OPPN.
(3) Najbližji obstoječi postajališči javnega linijskega prevoza potnikov sta na Litijski cesti (postajališče Dobrunje), neposredno ob južni meji območja OPPN. Peš dostop in dostop
za kolesarje poteka po Litijski cesti, na kateri so urejene obojestranske kolesarske steze in hodniki za pešce. V okviru ureditve OPPN je v območju predvidena prestavitev obstoječega
postajališča javnega linijskega prevoza potnikov.
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(4) Načrtovana okoljska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovano stavbo, se povezuje z obstoječimi infrastrukturnimi
sistemi tudi izven območja OPPN. Za izvedbo nameravane
prostorske ureditve je treba zgraditi priključke na obstoječa in nova vodovodna, kanalizacijska, elektroenergetska
in elektronska komunikacijska omrežja ter omrežja javne
razsvetljave. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve
se izven območja OPPN poveže elektroenergetsko omrežje
s transformatorsko postajo (v nadaljnjem besedilu: RTP)
Papirnica Vevče.
(5) Izven območja OPPN potekajo objekti, vodi in naprave
gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo
tega OPPN, po naslednjih parcelah v katastrski občini 1773
Dobrunje: 1838/1, 1838/2, 1840/1, 1840/2, 1840/4 in po naslednjih parcelah v katastrski občini 1770 Kašelj: 2521, 2526,
2539, 2540/1, 2540/3.
(6) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji objekti
in dejavnosti:
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo
zapori, stavbe za nastanitev policistov,
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo druga javna igrišča, javni vrtovi, parki,
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in
pokrita parkirišča,
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje (ograje, oporni zidovi),
– 31110 Nasipi,
– 31120 Izkopi in odkopi,
– 31140 Utrjene brežine.
(2) V prostorski enoti PE1 so dopustni tudi zaporom pripadajoči upravni, izobraževalni, storitveni, industrijski (samo
delavnice) in drugi objekti za potrebe prestajanja kazni zapora.
(3) V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji objekti
in dejavnosti:
– 21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske
ceste),
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, ki
niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene
površine – do začetka gradnje oziroma širitve AC.
(4) V prostorski enoti PE3 ni dopustnih objektov in dejavnosti.
Prostorska enota je namenjena zelenemu pasu z zaščitno
funkcijo.
(5) V prostorski enoti C1 so dopustni naslednji objekti:
– 21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske
ceste),
– 21112 Regionalne ceste,
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste.
(6) V prostorski enoti C2 so dopustni naslednji objekti:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste.
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(7) Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi objekti,
vodi in naprave za komunalno urejanje ter naslednji objekti
oziroma posegi v prostor:
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje: ograje in oporni zidovi,
– 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi.
9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) Na območju je predviden nov kompleks Zavoda za
prestajanje kazni zapora Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ZPKZ) s pripadajočimi objekti za potrebe prestajanja kazni
zapora. Območje OPPN je razdeljeno na pet prostorskih enot
PE1, PE2, PE3, C1in C2.
(2) Prostorska enota PE1:
– v osrednjem delu prostorske enote je znotraj varovalnega perimetra predvidena gradnja ZPKZ (stavba A), ki ga sestavljajo vhodni del (A1), nastanitveni prostori zaprtega oddelka in
pripora (A2) ter delavnice (A3),
– na južnem delu prostorske enote so zunaj varovalnega
perimetra predvidene stavbi odprtega oddelka ZPKZ (stavba
B1 in manjša stavba oziroma paviljon za obiske – B2) in izobraževalni center (stavba C),
– na severnem delu stavbe A oziroma na južnem delu
velikega športnega igrišča je predvidena stavba za nadzor
zapornikov (stavba D),
– na vzhodni strani prostorske enote poteka pešpot v širini
1,80 m, ki omogoča dostop obiskovalcem do ZPKZ, prehod
območja OPPN v smeri sever – jug ter povezavo do dostopne
ceste za sosednje območje na severni strani OPPN,
– v prostorski enoti poteka dostopna cesta za območje
OPPN, ki se priključuje na Litijsko cesto,
– potek dostopne ceste se nadaljuje tudi v območje znotraj varovalnega perimetra in zagotavlja dostop do stavbe A,
– parkiranje je urejeno na terenu (vzhodno od A1 so
predvidene parkirne površine za potrebe zaposlenih v ZPKZ),
vzhodno od stavbe C ter severno od stavb B1, B2 in C,
– na severnem delu prostorske enote je znotraj varovalnega perimetra predvideno veliko športno igrišče z zelenimi površinami, prav tako je ob stavbi B1 predvideno športno igrišče,
– na severozahodnem in zahodnem delu prostorske enote so predvidene zelene površine,
– v stavbi A mora biti v notranjosti urejenih več atrijev, v
katerih so urejene zelene površine,
– na južni strani območja je urejen uvoz v območje,
– vzdolž celotnega poteka varovalnega perimetra, med
osrednjo in zunanjo varovalno ograjo, poteka obvozna pot, ki
služi tudi kot pot za intervencijska vozila,
– osrednja varovalna ograja mora zagotavljati akustično
oviro med AC in osrednjim kompleksom ZPKZ ter na ta način
zagotavljati mirno notranjost območja,
– stavbi B1 in C na južnem delu prostorske enote morata
zagotavljati akustično oviro med AC, Litijsko cesto in mirno
notranjostjo območja.
(3) Prostorska enota PE2:
– območje prostorske enote je rezervat, namenjen bodoči
širitvi AC in se do izvedbe priključka Ljubljana–Bizovik uredi
kot zelenica.
(4) Prostorska enota PE3:
– območje prostorske enote je namenjeno ureditvi zelenih
površin.
(5) Prostorska enota C1:
– prostorska enota C1 je namenjena rekonstrukciji in
širitvi Litijske ceste, ureditvi novega priključka za območje
OPPN ter rekonstrukciji obstoječega priključka ulice Novo
naselje,
– v 1. fazi se Litijska cesta uredi z dvosmernim dvopasovnim voziščem, pasom za leve zavijalce z zahodne smeri,
postajališčem javnega linijskega prevoza potnikov na zahodni
strani, obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce ter ureditvijo severnega roba ceste za potrebe priključevanja območja OPPN na javno prometno omrežje,
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– v 2. fazi se ob širitvi AC Litijska cesta uredi z dvosmernim štiripasovnim voziščem, ki se proti vzhodu zoži v dvopasovno vozišče, pasom za leve zavijalce z zahodne smeri,
obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce ter
ureditvijo severnega roba ceste za potrebe priključevanja območja OPPN na javno prometno omrežje; postajališče javnega
linijskega prevoza potnikov se prestavi na vzhodno stran od
uvoza v območje OPPN.
(6) Prostorska enota C2:
– v prostorski enoti poteka javna pot za pešce in kolesarje, po kateri je dopusten tudi dostop do kmetijskih zemljišč na
severni strani OPPN. Javna pot za pešce in kolesarje z dopustnim dovozom do kmetijskih zemljišč se na vzhodu navezuje
na Trpinčevo ulico, na zahodu pa na predvideno javno pot za
pešce in kolesarje ob vzhodnem robu AC.
(7) Dopustno je trajno reliefno preoblikovanje terena z
nasipi, izkopi in odkopi ter utrjenimi brežinami.
(8) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v
grafičnih načrtih št. 4.1 »Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (1. faza)« in št. 4.2 »Zazidalna situacija s
krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (2. faza)«.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na celotnem območju OPPN, razen na površinah,
namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je dopustno postaviti ali urediti naslednje
enostavne in nezahtevne objekte:
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: rezervoar
za vodo, bazen za gašenje požara,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: stavbe
za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice, sanitarije,
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo obračališče, kolesarska pot, pešpot,
– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– 22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje,
– 24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: druga javna igrišča, javni vrtovi in parki, trgi,
ki niso sestavni deli javne ceste,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje,
– 31110 Nasipi,
– 31120 Izkopi in odkopi,
– 31140 Utrjene brežine,
– 32110 Ekološki otoki,
– 32120 Urbana oprema,
– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji:
samo objekti za oglaševanje za lastne potrebe, od teh le napisi,
izveski in svetlobni napisi,
– 32140 Spominska obeležja,
– 33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov,
naravnih virov in stanja okolja: objekti in naprave za monitoringa stanja okolja.
(2) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti od meje
sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m,
s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je
dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. Ograjo je
dopustno postaviti na parcelno mejo.
(3) Na območju OPPN je dopustna postavitev enotno
oblikovane mikrourbane opreme: klopi, koši za odpadke, stojala
za kolesa, informacijske table. Prostor s stojali za kolesa mora
biti osvetljen in nadkrit.
(4) Na prometnih površinah, ki niso javne in niso javno
dostopne, je dopustno postaviti opremo za kontrolo dostopa
(dvižne rampe, količki).
(5) Na parkirišču je dopustno postaviti opremo za napajanje vozil na električni pogon.
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(6) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja
pomožnih cestnih in komunalnih objektov v skladu z določili,
opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(7) Dopustni so tudi drugi enostavni in nezahtevni objekti
za potrebe delovanja zaporov.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Pogoji za oblikovanje objektov v prostorski enoti PE1 so:
– znotraj prostorske enote PE1 morajo biti vse načrtovane
stavbe oblikovno ter glede izbora materialov in barv oblikovane
skladno,
– fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno ter s kakovostnimi in trajnimi materiali, v liniji fasade je dopustna tudi
instalacija fotonapetostnih sistemov,
– programsko raznoliki sklopi morajo biti razvidni v različnem pristopu oblikovanja fasadnih delov,
– strehe stavb so lahko ravne ali pod naklonom do 30º,
– strehe je dopustno nameniti instalaciji fotonapetostnih
sistemov,
– klimatske naprave in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte,
– nadstreški lahko presegajo gabarit objekta največ za
3,00 m,
– južna in zahodna fasada stavb B1, B2 in C morata
biti čim bolj strukturirani ali izvedeni z zvočno absorpcijskimi
materiali,
– za zaščito pred hrupom z AC je pred južno in zahodno
fasado stavb B1 in C dopustna steklena protihrupna ograja,
oblikovana kot fasadna opna, ki je lahko oddaljena največ
1,00 m od najbolj izpostavljenih delov fasade.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Za zunanjo ureditev v prostorski enoti PE1 mora biti
izdelan načrt krajinske arhitekture.
(2) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti
PE1 so:
– pešpoti, ploščadi in klančine morajo biti utrjene ali
tlakovane in opremljene z mikrourbano opremo ter primerno
osvetljene,
– vse ureditve morajo omogočati dostope funkcionalno
oviranim ljudem v skladu s predpisi,
– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN
morajo biti enotno oblikovani,
– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton,
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in
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zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje
zraka in vode mora biti velika najmanj 3,00 m²,
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa
mora biti najmanj 2,00 m.
– na parceli, namenjeni gradnji stavb, je treba zagotoviti
najmanj 20 % površin zelenih, na raščenem terenu, ki so vse
zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko
podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode
ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije,
– na vseh objektih, ki imajo ravno streho z več kot
600,00 m² neto površine (brez svetlobnikov, strojnic, dimnikov,
odduhov, izpustov, izhodov na streho in pohodnih teras, ki so
dostopne neposredno iz njih, ter drugih objektov na strehi), je
treba urediti zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, delovnega procesa ali varnostnih zahtev
oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni mogoča,
– višinske razlike med posameznimi površinami morajo
biti v čim večji meri urejene z ozelenjenimi brežinami; v manjši
meri so dopustni oporni zidovi višine do 2,00 m,
– prikaz dreves v grafičnih načrtih št. 4.1 »Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (1. faza)« in št. 4.2 »Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (2. faza)« je
zgolj informativen, pozicije in število dreves se določi v projektni
dokumentaciji,
– ograjo je dopustno postavljati do meje parcele, na kateri
se gradi; če se gradi na meji, se morajo lastniki zemljišč, na
katere gradnja meji, o tem pisno sporazumeti,
– nadstrešnice na lokacijah za zbiranje in prevzem komunalnih odpadkov ter nadstrešnice za kolesa morajo biti znotraj
območja OPPN enotno oblikovani.
(3) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti
C1 so:
– prometne ureditve morajo biti oblikovane tako, da se
zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu in da se povečuje atraktivnost potovanja s trajnostnimi prevoznimi sredstvi,
– vodenje pešcev in kolesarjev mora biti urejeno varno,
prepoznavno, enostavno in udobno.
(4) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti
C2 so:
– prometne ureditve morajo biti oblikovane tako, da se
zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu.
(5) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnih
načrtih št. 4.1 »Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo
pritličja (1. faza)« in št. 4.2 »Zazidalna situacija s krajinsko
ureditvijo – nivo pritličja (2. faza)«.
13. člen
(tlorisni gabariti)
(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom obsegajo vse
dele stavbe nad terenom, brez napuščev in konzolnih nadstreškov nad vhodi in uvozi.

(2) Prostorska enota PE1:
a) stavba A, stavba z nepravilno geometrijsko obliko, sestavljena iz treh delov:
– A1, z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina:
– širina:
– širina (ob vhodu):
– A2, z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina:
– širina:
– A3:
– dolžina:
– širina:
b) stavba B1, stavba z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina:
– širina:

129 m
22 m
32 m
157 m
72 m
130 m
11 m
36 m
32 m
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stavba B2:
– dolžina:
– širina:
stavba C:
– dolžina:
– širina:
stavba D:
– dolžina:
– širina:
varovalni perimeter z nepravilno geometrijsko obliko:
– zunanja varovalna ograja:
– osrednja varovalna ograja:
– notranja varovalna ograja:

(3) Največje dopustne dimenzije tlorisnih gabaritov nadzemnih in podzemnih etaž stavb na območju OPPN so določene
kot:
– tlorisne dimenzije nadzemnih etaž z gradbenimi mejami
(GM),
– tlorisne dimenzije podzemnih etaž z gradbenimi mejami
kleti (GMK),
pod pogojem, da se ob tem upošteva tudi pogoj glede največje
zmogljivosti območja, določen v 44. členu tega odloka in pogoje
glede zagotavljanja zelenih površin, določene v 12. členu tega
odloka.
(4) Gradbena meja (GM) je linija, ki je nadzemne etaže
novo zgrajenih stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so odmaknjene od nje v notranjost. Gradbena meja
kleti (GMK) je linija, ki je novo zgrajene stavbe v nivoju kleti
ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo nosilne
konstrukcije ali so odmaknjene od nje v notranjost. GMK lahko
presegajo zasilni izhodi iz zaklonišča.
(5) Lega in tlorisne dimenzije GM in GMK so s koordinatami za zakoličbo določene v grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt
obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Tlorisne dimenzije
stavb so prikazane v grafičnih načrtih št. 4.1 »Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (1. faza)« in št. 4.2
»Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (2.
faza)«. Prikaz predvidenih stavb v grafičnih načrtih je zgolj
informativen, pozicije stavb se določi v projektni dokumentaciji.

14 m
6m
50 m
17 m
5m
4m
822 m
678 m
648 m

14. člen
(višinski gabariti in etažnost)
(1) V območju OPPN je dopustno tako število podzemnih
etaž, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podzemne vode in
stabilnost sosednjih objektov.
(2) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v
pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho
(eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho (v primeru
gradnje na nagnjenem terenu se višina stavbe meri od najnižje
kote stavbe na terenu in najvišjo točko stavbe). Dopustno višino
stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni
zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in
naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.
(3) Etažnost stavb A, B1, B2, C in D v prostorski enoti PE1
nad terenom je do P+4.
(4) Višina stavb (h) A, B1, B2, C in D v prostorski enoti
PE1 je do 16 m.
(5) Višina ograj varovalnega perimetra:
– višina notranje varovalne ograje je
do 5 m
– višina osrednje varovalne ograje je
do 6 m
– višina zunanje varovalne ograje je
od 2 do 5 m
(6) Dopustna višina za enostavne in nezahtevne objekte,
merjeno od kote zunanje ureditve je največ 3 m.
(7) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu
št. 4.3 »Značilni prerezi in pogledi«.

15. člen
(višinske kote terena in pritličja)
(1) Višinske kote pritličja stavb v prostorski enoti PE1:
– stavba A:
– stavbi B1 in B2:
– stavba C:
(2) Višinske kote terena v prostorskih enotah so:
a)
PE1:
– vhod v A1:
– parkirišče ob severovzhodnem delu A1:
– stavbi B1 in B2:
– stavba C:
– športno igrišče:
– zelene površine na severozahodnem delu OPPN:
b)
PE2:
c)
PE3:
č)
C1:
– na zahodnem delu:
– na vzhodnem delu:
d)
C2:
– na severozahodnem delu OPPN:
– na severnem delu OPPN:
– na severovzhodnem delu OPPN:

kota pritličja: 283,90 m n. v.
kota pritličja: 284,40 m n. v.
kota pritličja: 284,40 m n. v.
kota terena: 283,90 m n. v.
kota terena: 281,60 m n. v.
kota terena: 284,40 m n. v.
kota terena: 284,40 m n. v.
kota terena: 282,40 m n. v.
kota terena: 279,00 m n. v.
kota terena: 284,20 m n. v.
kota terena: 279,00 m n. v.
kota terena: 283,90 m n. v.
kota terena: 283,40 m n. v.
kota terena: 279,00 m n. v.
kota terena: 280,60 m n. v.
kota terena: 281,40 m n. v.
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(3) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam
dostopnih poti in uvozom na parkirne površine, kotam raščenega terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na
sosednjih zemljiščih. Zunanja ureditev je prilagojena kotam
pritličij stavb in višinskim potekom obodnih cest.
(4) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih
načrtih št. 4.3 »Značilni prerezi in pogledi«, št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za
zaščito pred hrupom (1. faza)« in št. 4.5 »Prometno-tehnična
situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito
pred hrupom (2. faza)«.
16. člen
(zmogljivost območja)
(1) Bruto tlorisna površina (v nadaljnjem besedilu: BTP)
je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom oziroma
pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836.
Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točkama a) in
b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.
(2) Zmogljivost prostorskih enot:
1.
površina prostorske enote PE1:
43.198 m²
a)
stavba A:
– A1:
– BTP nad terenom
6.150 m²
– BTP pod terenom
2.510 m²
– A2:
– BTP nad terenom
11.460 m²
– A3:
– BTP nad terenom
1.800 m²
b)
stavba B1:
– BTP nad terenom
2.210 m²
c)
stavba B2:
– BTP nad terenom
90 m²
č)
stavba C:
– BTP nad terenom
2.590 m²
d)
stavba D:
– BTP nad terenom
50 m²
2.
površina prostorske enote PE2:
420 m²
3.
površina prostorske enote PE3:
915 m²
4.
površina prostorske enote C1:
3.476 m²
5.
površina prostorske enote C2:
1.688 m²
V. NAČRT PARCELACIJE
17. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele,
namenjene gradnji stavb ter ureditvam zelenih in prometnih
površin:
1. prostorska enota PE1:
– P1: parcela, namenjena gradnji stavb A, B1, B2, C in
D s pripadajočimi ureditvami, ki obsega dele parcel 963/16,
963/3, 970/2 in 1859/3 v katastrski občini 1773 Dobrunje. Površina P1 meri 43.198 m²,
2. prostorska enota PE2:
– P2: parcela, namenjena rezervatu za širitev AC, ki obsega dela parcel 963/16 in 963/3 v katastrski občini 1773 Dobrunje. Površina P2 meri 420 m²,
3. prostorska enota PE3:
– P3: parcela, namenjena ureditvi zelenih površin, ki obsega dele parcel 963/16, 977/2, 980/2, 993/2, 998/2, 1842/1,
1859/3 in 1947/3 v katastrski občini 1773 Dobrunje. Površina
P3 meri 915 m²,
4. prostorska enota C1:
– C1/1: parcela, namenjena rekonstrukciji in širitvi Litijske
ceste, ki obsega parceli 1840/7 in 1840/9 in dele parcel 865/5,
870/2, 874/2, 876/2, 879, 901/2, 921/2, 924/2, 963/16, 1116/2,

Št.

69 / 22. 11. 2019 /

Stran

8309

1116/3, 1119/2, 1120/3, 1123/3, 1124/3, 1126/3, 1128/2, 1129/2,
1840/1, 1840/8, 1840/12, 1840/13 in 1840/14 v katastrski občini
1773 Dobrunje. Površina C1/1 meri 3.230 m²,
– C1/2: parcela, namenjena rekonstrukciji in širitvi Litijske
ceste, ki obsega parcelo 1840/10 in dele parcel 1116/3, 1119/2,
1120/3, 1123/3, 1124/3, 1126/3, 1128/2, 1129/2, 1840/1, 1840/8
in 1840/14 v katastrski občini 1773 Dobrunje. Površina C1/2
meri 247 m²,
5. prostorska enota C2:
– C2: parcela, namenjena ureditvi dostopne ceste na
severu OPPN in ureditvi zelenih površin ob dostopni cesti
na severu OPPN, ki obsega dele parcel 870/1, 874/1, 874/2,
876/1, 876/2, 879, 880, 894, 963/3, 963/16, 970/2, 977/2,
1842/1 in 1859/3 v katastrski občini 1773 Dobrunje. Površina
C2 meri 1.688 m².
(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v
grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi
odloka.
18. člen
(javne površine)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parcele, namenjene gradnji, z oznakami C1/1, C1/2 in C2.
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 5.158 m².
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene
v grafičnem načrtu št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu
dobru«.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
19. člen
(etapnost gradnje)
(1) Novogradnje so razdeljene v pet etap:
– etapa 1: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v
prostorski enoti PE1,
– etapa 2: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v
prostorski enoti C1:
– etapa 2a – 1. faza ureditve C1,
– etapa 2b – 2. faza ureditve C1,
– etapa 3: gradnja poti za pešce in kolesarje v prostorski
enoti C2 z dopustnim dovozom do kmetijskih zemljišč:
– etapa 3a – 1. faza ureditve C2: ureditev poti v dolžini
cca. 260 m od navezave na Trpinčevo ulico / ulico Novo
naselje, s širino od 2,90 m do 3,00 m,
– etapa 3b – 2. faza ureditve C2: razširitev poti na
širino 3,50 m in podaljšanje poti do zahodnega roba
območja OPPN,
– etapa 4: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v
prostorski enoti PE2,
– etapa 5: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v
prostorski enoti PE3.
(2) Pred ali sočasno z gradnjo stavb v območju prostorske
enote PE1 morata biti izvedeni etapi 2a in 3a.
(3) Etapa 3a mora biti izvedena pred ukinitvijo obstoječega dovoza z Litijske ceste kot dostopa do obdelovalnih
površin severno od območja OPPN. V času gradnje objektov
in pripadajočih ureditev v PE1 se lahko nadomestni dostop do
kmetijskih zemljišč uredi tudi preko PE1.
(4) Do začetka gradnje AC so v območju prostorske enote
PE2 dovoljene začasne ureditve, kot npr. ureditev zelenih površin in postavitev urbane opreme.
(5) Etape 3, 4 in 5 se lahko izvajajo hkrati z etapo 1 ali
kasnejšimi etapami. Med seboj se lahko izvajajo časovno neodvisno.
(6) Znotraj etape 1 se uporabna dovoljenja lahko pridobivajo etapno: podetape lahko obsegajo posamezen objekt
ali del objekta s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo, sorazmernim številom parkirnih mest (v nadaljnjem
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besedilu: PM) in zunanjo ureditvijo, tako da tvorijo tehnično,
tehnološko in funkcionalno celoto. Pred gradnjo stavb v območju posamezne prostorske enote ali sočasno z njo mora biti
izvedena dovozna pot za stavbe s pripadajočo komunalno in
energetsko infrastrukturo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je treba (najditelj/lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja del) ob odkritju arheološke ostaline najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja,
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških
ostalin oziroma se ne omeji ali prepove gospodarska in druga
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(varstvo vode in podzemne vode)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju.
(2) Na obravnavanem območju se nivo podzemne
vode giblje približno 7,00 m pod koto obstoječega terena na
272,00 m n. v. Najnižja kota terena v območju OPPN znaša
279,00 m n. v.
(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da
se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda in zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov.
(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin. Treba je predvideti ponikanje
ali predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo ali površinske odvodnike. Dno ponikovalnice mora
biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
(5) Za preprečitev izlitja morebitnih nevarnih snovi je treba
zagotoviti vodotesnost konstrukcijskega dela stavbe, kjer se snovi nahajajo: skladiščijo oziroma uporabljajo. Prostori in mesta,
kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, skladiščile
oziroma uporabljale nevarne snovi (npr. skladišča, delavnice),
njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem
nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja, maziva, pesticidi,
gnojila za vrtičke), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem –
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na
vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso
morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.
(6) V smislu zadrževalnega sistema – lovilne sklede morajo biti urejene tudi garaže, zlasti podzemne. Najnižja podzemna
etaža mora biti brez odtokov, neprepustna za vodo in druge
snovi, ki se lahko v njej nahajajo.
(7) Padavinske vode z območja OPPN se lahko ponovno
uporabijo. Odpadne padavinske vode in zaledne vode, ki ne
gredo v ponovno uporabo, je treba ponikati na območju OPPN.
(8) Meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne
sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema
odvodnjavanja AC.
(9) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je
treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode
skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.
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(10) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje
odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko
vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda, je možna, če je cevovod, po katerem
se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok, izveden tako, da
je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
(11) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je potrebno preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s
standardiziranimi postopki.
(12) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo, in predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode.
(13) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva predpis, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
(14) Odvajanje odpadnih padavinskih vod s cestnih, manipulativnih, intervencijskih površin in površin mirujočega prometa mora biti speljano preko zadrževalnikov, usedalnikov in
lovilcev olj.
(15) Vse cestne, manipulativne, intervencijske površine
in površine mirujočega prometa oziroma parkirišča morajo biti
utrjeni, neprepustni za vodo in nevarne snovi (npr. goriva,
maziva, olja).
(16) Na območju OPPN se z enim piezometrom gorvodno in z dvema piezometroma dolvodno zagotovi izvajanje
občasnih meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode,
da se zagotovi spremljanje vplivov izvedbe OPPN na kakovost
podzemne vode.
(17) Za vsako rabo vodnega vira (podzemna voda, geotermalni vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe
(ogrevanje, zalivanje, tehnološka voda ...) je treba pridobiti
vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v
skladu z določbami Zakona o vodah.
(18) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu z Zakonom
o vodah pridobiti vodno soglasje. Vodno soglasje je treba pridobiti za poseg odvajanja odpadnih voda.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
(3) V času gradnje je treba upoštevati predpis, ki ureja
preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Zaradi neposredne izpostavljenosti hrupu iz AC je treba na zasteklitvah v JZ delu stavbe A2 zagotoviti večjo zvočno
izolativnost oken (R'w ≥ 36 dB).
(2) Ustrezne vrednosti hrupa v varovanih prostorih objekta
B1 in v objektu B2 se zagotovi z ustrezno zvočno izolativnostjo
oken in fasadnih elementov (R'w ≥ 36 dB).
(3) Zvočno zaščito stavbe C in varovanih prostorov se
zagotavlja:
– z načrtovanjem oken brez možnosti odpiranja, ustreznim prezračevanjem ter zvočno izolativnostjo oken in fasadnih
elementov (R'w ≥ 36 dB) ali
– s premikom objekta v mirnejše območje proti severu v
okviru dopustne gradbene meje ali
– s premikom varovanih prostorov v severni, mirnejši del
objekta.
(4) V okviru OPPN je predviden sklop ureditev, ki se v
skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje, uvršča med posege v okolje,
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za katere je presoja vplivov na okolje obvezna. Vse izbrane rešitve, ki bi lahko vplivale na spremembo ocenjene obremenitve
objektov ter zunanjih zelenih in športnih površin s hrupom (npr.
premiki objektov, višina zidu), je treba najkasneje v fazi izvedbe
presoje vplivov na okolje še enkrat preveriti z vidika predvidenih
obremenitev s hrupom.
(5) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in zagotoviti
ustrezno zvočno izolativnost fasadnih elementov skladno z
veljavnimi predpisi.
(6) Na območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi
med obratovanjem povzročale povečano obremenitev okolja
s hrupom. Na območju OPPN bodo glavni viri hrupa klimatske
in prezračevalne naprave ter kurilnica, dodatno obremenitev
bodo povzročali tudi promet na območju OPPN in parkirišča,
ki bodo predvidoma locirana na južnem delu OPPN ob Litijski
cesti. V izvedbeni projektni dokumentaciji je treba z umestitvijo
objektov, kurilnih in prezračevalnih naprav, parkirišč in ostalih
virov hrupa z obratovalnim režimom virov hrupa in z drugimi
omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da obremenitev s hrupom na
območju OPPN in pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori
v okolici ne bo presegala mejnih vrednosti kazalcev hrupa.
Fasade predvidenih objektov, ki bodo orientirane proti bližnjim
obstoječim stanovanjskim objektom in bi lahko delovale kot
odbojne površine za hrup, morajo biti izvedene v zvočno absorpcijski izvedbi. Vplivi obratovanja predvidenih ureditev zaradi povzročanja dodatnega hrupa se podrobneje preverijo v
okviru presoje vplivov na okolje za predviden poseg v okolje.
(7) Območje OPPN bo med gradnjo objektov predstavljalo vir hrupa. V času gradnje je zato treba zagotavljati izvajanje ukrepov, ki so za gradbišče kot vir hrupa, zahtevani s
predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt
izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem
izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dopustni ravni.
Za obratovanje gradbišča se skladnost obremenitve okolja s
hrupom ugotavlja na podlagi ocene obremenjenosti okolja s
hrupom v postopku presoje vplivov na okolje.
(8) Vsi dodatni ukrepi varstva pred hrupom in zaščita pred
morebitnimi drugimi vplivi za objekte in njegove funkcionalne
površine, ki so posledica obratovanja AC, so obveznost investitorjev novih ureditev in objektov.
24. člen
(ravnanje z odpadki v času gradnje)
(1) Območje OPPN se nahaja na lokaciji nekdanje gramoznice, kamor so se po prenehanju rabe gramoza odlagali
različni odpadki. Na območju OPPN je zato prisotno umetno
nasutje globine 9–12 m, ki sestoji iz heterogenega grušča različnih kamenin, gline, humusa, različnih gradbenih odpadkov in
v manjši meri drugih odpadkov. Kemijske analize nasutja so na
nekaterih vzorčnih mestih pokazale prekomerno onesnaženost
tal s težkimi kovinami in mineralnimi olji glede na predpis, ki
ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednostih nevarnih
snovi v tleh. Med urejanjem območja in gradnjo objektov bodo
nastali zemeljski izkopi, ki predstavljajo gradbeni odpadek.
Rezultati kemijskih analiz vzorcev zemljine iz obravnavanega
območja so v okviru ocene zemljine kot odpadka pokazali,
da zemeljski izkop iz obravnavanega območja ne bo nevaren
odpadek.
(2) Na območju OPPN se v čim večji meri predvidi obdelava ter po potrebi remediacija zemeljskih izkopov in njihova
uporaba na lokaciji nastanka. V odvisnosti od volumna zemeljskih izkopov in stopnje onesnaženosti, je treba pri ravnanju
z zemeljskimi izkopi upoštevati predpis, ki ureja ravnanje z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, oziroma predpis, ki
ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov. Če je glede
na volumen zemeljskega izkopa in stopnjo onesnaženosti to
potrebno, mora investitor za izvajanje obdelave zemeljskega izkopa pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom,
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ki ureja odpadke. Če se obdelava zemeljskega izkopa izvaja s
premično napravo, je treba pri tem upoštevati predpis, ki ureja
obdelavo odpadkov v premičnih napravah. Investitor mora v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih, k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti tudi načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
(3) Uporaba obdelanega zemeljskega izkopa za zapolnjevanje gradbenih jam ali jarkov v tleh ali pri gradnji nasipov ali
nosilnih slojev za ceste ali temeljev drugih objektov ali za nadomestitev prvotnih tal zaradi katerega koli drugega razloga ter za
gradbeni material, ki se uporablja za izdelavo utrjenih cestnih
ali drugih nepokritih površin, se v skladu s predpisom, ki ureja
obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, šteje za vnos v tla
kot polnilo pri gradnji objektov. Rezultati analiz večine vzorcev
(4 od 5) zemljine iz območja OPPN nakazujejo možnost uporabe izkopa kot polnila pri gradnji objektov.
(4) Do izvedbe presoje vplivov na okolje za poseg (predvidene ureditve v sklopu OPPN) se na območjih, kjer so predvideni zemeljski izkopi, izvede natančnejše analize sestave in
kemijskega onesnaženja nasutja, tako da bo možno v sklopu
presoje vplivov na okolje podrobneje oceniti možnost uporabe
izkopov na območju za posamezen namen in določiti obseg
morebiti potrebne remediacije izkopanega materiala.
(5) Za tisto količino zemeljskega izkopa, ki se namerava
uporabiti kot polnilo pri gradnji objektov, je treba pred samo
uporabo izvesti oceno primernosti predelanega gradbenega
materiala kot polnila pri gradnji objektov.
(6) V primeru, da se s podrobnejšimi analizami nasutja, ki
bodo izvedene do začetka presoje vplivov na okolje, izkaže, da
je onesnaženost zemeljskega izkopa takšna, da je le-ta postal
nevaren odpadek, je z njim treba ravnati v skladu z določbami
Uredbe o odpadkih.
(7) V okviru presoje vplivov na okolje se pripravi načrt
ravnanja z odpadki, v katerem se določijo podrobnosti načina in
obsega obdelave izkopanega zemeljskega materiala, lokacija
in način skladiščenja, potek obdelave in morebitne remediacije,
organizacija obdelave na gradbišču, uporaba in razmestitev
opreme, način uporabe obdelanega zemeljskega izkopa in ravnanje s preostanki odpadkov. Ocenijo se vplivi teh dejavnosti
na okolje in predvidijo omilitveni ukrepi.
(8) Če zaradi tehničnih ali drugih omejitev dela zemeljskega izkopa ne bo mogoče uporabiti na območju OPPN, ga
je treba odpeljati in odložiti v Regijskem centru za ravnanje z
odpadki (RCERO Ljubljana). Za zemeljski izkop, ki bo odložen
na odlagališču, je treba izdelati oceno odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih. Za
vsakih 1.000 m3 zemeljskega izkopa, ki bo odložen na odlagališču, je treba na podlagi vzorčenja izvesti kemično analizo.
Zemeljski izkop, ki se ga odpelje na odlagališče, ne sme presegati prostornine 12.000 m3.
25. člen
(ravnanje z odpadki v času obratovanja)
(1) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
je treba urediti na zasebnih površinah tako, da je zagotovljena
higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavarovane
pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.
(2) Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla je treba
zbirati ločeno. Ločeno je treba zbirati tudi odpadke, za katere je
vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadkov.
(3) Zbirno in prevzemno mesto za zbiranje odpadkov je
urejeno na južni strani varovalnega perimetra.
(4) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke je določena v grafičnih načrtih št. 4.1 »Zazidalna
situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (1. faza)«, 4.2
»Zazidalna situacija s krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (2.
faza)«, št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska re-
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gulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom (1. faza)« in
št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija
in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom (2. faza)«.
26. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov
in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisom, ki ureja
mejne vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin je treba
upoštevati omejitve osvetljevanja varovanih prostorov v skladu
s predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
(3) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu, razen v primeru specifičnih varnostnih zahtev zaporov.
(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna
in nebleščeča.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(potresna nevarnost)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,285 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let.
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za
potresno varnost.
(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu
z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.
(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov
nanjo.
28. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi,
– ustrezne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno
ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni
v predpisu, ki ureja zasnovo požarne varnosti. Izpolnjevanje
bistvenih zahtev za varstvo pred požarom je treba dokazati:
– za požarno manj zahtevne objekte v elaboratu zasnove
požarne varnosti in
– za požarno zahtevne objekte v študiji požarne varnosti.
(3) V projektni dokumentaciji je treba predvideti način
varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine
ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu poti ter internih
in javnih cest v območju OPPN. Evakuacijske poti ne smejo biti
predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.
(4) Do novih objektov je treba izvesti dovoze in površine
za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi:
– do stavbe A mora biti zagotovljen dovoz za gasilska
vozila do najmanj treh strani stavbe,
– do stavb odprtega oddelka (B1 in B2) mora biti zagotovljen dovoz za gasilska vozila do najmanj dveh strani stavbe B1,
– do stavbe C mora biti zagotovljen dovoz za gasilska
vozila do najmanj ene strani stavbe.
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(5) Delovne površine za intervencijska vozila so v površini
najmanj 6,00 m x 11,00 m načrtovane:
– za stavbo A najmanj pet delovnih površin: na severni,
zahodni in južni strani celotnega kompleksa znotraj varovalnega perimetra,
– za stavbi B1 in B2 najmanj dve delovni površini: na
severni in zahodni strani stavbe B1,
– za stavbo C najmanj ena delovna površina: na vzhodni
strani stavbe.
(6) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju,
kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni
pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti in površine
za delovanje intervencijskih vozil morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi.
(7) Hidrantno omrežje: požarno zaščito načrtovanih objektov je treba zagotoviti z zunanjim in notranjim hidrantnim omrežjem, ustreznim številom hidrantov ter ostalimi tehničnimi ukrepi
skladno z veljavnimi predpisi. V primeru požara je voda za
gašenje zagotovljena iz obstoječega in novega javnega hidrantnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja,
mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno
požarno varnost z drugimi ukrepi. Novi hidranti so načrtovani na
severni, vzhodni, zahodni in južni strani osrednjega kompleksa
(stavba A), na vzhodni strani stavbe C in na severni strani stavb
B1 in B2.
(8) Odmiki: z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji
v skladu s požarnimi predpisi.
(9) Zagotoviti je treba zajem odpadnih požarnih voda v smislu zadrževalnega sistema, kadar obstaja kakršna koli verjetnost
onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi, vključno z možnostjo
spiranja prometnih površin z odpadno požarno vodo, ki se tako
onesnažijo z ostanki goriv, motornih olj, pesticidov, gnojil ipd..
(10) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnih načrtih št. 4.1 »Zazidalna situacija s krajinsko
ureditvijo – nivo pritličja (1. faza)«, 4.2 »Zazidalna situacija s
krajinsko ureditvijo – nivo pritličja (2. faza)«, št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za
zaščito pred hrupom (1. faza)« in št. 4.5 »Prometno-tehnična
situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito
pred hrupom (2. faza)«.
X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
29. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine
morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavljanje dostopnosti za funkcionalno ovirane ljudi.
(2) Vse prometne površine in intervencijske poti morajo
biti ustrezno utrjene in asfaltirane ali tlakovane, utrjene na predpisano nosilnost in morajo zagotavljati prevoznost, varnost,
stabilnost in ustrezno torno sposobnost.
(3) Vse ureditve, ki vplivajo na promet, je treba oblikovati
tako, da se povečuje atraktivnost potovanja s kolesi in javnim
linijskim prevozom potnikov s ciljem zmanjševanja števila motornih vozil na prometni mreži. Vodenje pešcev in kolesarjev
mora biti oblikovano prepoznavno, enostavno, brez nepotrebnih zavijanj (čim bolj naravnost, brez višinskih skokov …).
(4) Prehode za pešce in prehode za kolesarje preko vozišč je treba urediti nivojsko, brez višinskih skokov in na način,
ki omogoča prehod funkcionalno oviranim ljudem.
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(5) Dovoze do objektov, ki potekajo preko hodnikov oziroma ostalih površin za pešce in kolesarje, je treba urediti s
poglobljenimi robniki.
(6) Nov priključni krak na obstoječo Litijsko cesto mora
zagotavljati dvosmerni promet vozil. Najmanjši polmer horizontalne zaokrožitve v območju OPPN je 3,00 m.
(7) V 40-metrskem varovalnem pasu AC od roba cestnega
sveta ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov
ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
Vse posege je možno izvajati le po predhodnem soglasju
DARS d.d..
(8) Prometne ureditve so določene v grafičnih načrtih
št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom (1. faza)« in
št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija
in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom (2. faza)«.
30. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)
(1) Območje OPPN se na Litijsko cesto, ki je na tem odseku kategorizirana kot regionalna državna cesta, priključuje
preko enega novega cestnega priključka: PR1. Na južni strani
priključka PR1 se iz Litijske ceste uredi dostop do kmetijskih
površin: PR2. Vzhodno od priključka PR1 se z ustreznimi
priključnimi radiji uredi priključek obstoječe javne poti Novo
naselje na Litijsko cesto: PR3. Cestna priključka PR2 in PR3
se uredita na mestu že obstoječih priključkov.
(2) Cestni priključek PR1 za dostop do območja OPPN
je treba urediti kot severni krak križišča in mora omogočati
dvosmerni promet vozil. Priključevanje na Litijsko cesto je
treba urediti z odvzemom prednosti (nesemaforizirano). Minimalna priključna radija na območju priključka PR1 morata biti
velikosti 10,00 m. Skupaj z izvedbo novega priključka PR1 za
dostop do območja OPPN je treba na zahodnem kraku Litijske
ceste izvesti dodaten pas za leve zavijalce širine 3,00 m, na
vzhodnem kraku Litijske ceste pa zaporno površino iste širine.
Vodenje pešcev in kolesarjev na območju križišča je treba
urediti nivojsko, brez višinskih skokov in na način, ki omogoča
prehod funkcionalno oviranim ljudem.
(3) V 1. fazi ureditve C1 se Litijska cesta uredi z dvosmernim dvopasovnim voziščem, pasom za leve zavijalce z
zahodne smeri, postajališčem javnega linijskega prevoza potnikov, obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce
ter ureditvijo severnega roba ceste za potrebe priključevanja
območja OPPN na javno prometno omrežje. V 1. fazi je postajališče javnega linijskega prevoza potnikov ob Litijski cesti treba
urediti na zahodni strani priključka PR1. Območje križišča Litijske ceste in priključka PR1 je treba na zahodnem in vzhodnem
kraku Litijske ceste navezati na obstoječo prometno ureditev.
(4) V 2. fazi ureditve C1 se ob širitvi AC Litijska cesta uredi
z dvosmernim štiripasovnim voziščem, ki se proti vzhodu zoži v
dvopasovno vozišče, pasom za leve zavijalce z zahodne smeri, obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce
ter ureditvijo severnega roba ceste za potrebe priključevanja
območja OPPN na javno prometno omrežje. V 2. fazi je ob
širitvi AC obroča treba postajališče javnega linijskega prevoza
potnikov prestaviti na vzhodno stran priključka PR1. Območje
križišča Litijske ceste in priključka PR1 je treba na zahodnem
kraku Litijske ceste navezati na novo prometno ureditev, kot jo
določa širitev AC obroča.
(5) Tipski prečni profili na območju križišča Litijske ceste
in novega priključka PR1 v 1. fazi so:
1. Prerez 1: zahodni krak Litijske ceste
– hodnik za pešce
2,30 m
– kolesarska steza
1,50 m
– peron
2,50 m
– postajališče javnega linijskega prevoza
3,10 m
potnikov
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– vozni pas
3,25 m
– pas za leve zavijalce
3,00 m
– vozni pas
3,25 m
– zelenica
0,80 m
– kolesarska steza
1,50 m
– hodnik za pešce
do 2,30 m
– SKUPAJ
do 23,50 m
2. Prerez 2: vzhodni krak Litijske ceste
– hodnik za pešce
do 1,50 m
– kolesarska steza
1,50 m
– vozni pas
3,25 m
– zaporna površina
do 3,00 m
– vozni pas
3,25 m
– varnostni odmik
0,80 m
– kolesarska steza
1,50 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– SKUPAJ
do 16,30 m
3. Prerez 3: priključek PR1
– hodnik za pešce
2,50 m
– vozni pas
3,00 m
– vozni pas
3,00 m
– hodnik za pešce
8,50 m
– SKUPAJ
17,00 m
(6) Tipski prečni profili na območju križišča Litijske ceste
in novega priključka PR1 v 2. fazi so:
1. Prerez 1: zahodni krak Litijske ceste
– hodnik za pešce
2,30 m
– kolesarska steza
1,50 m
– zelenica
5,60 m
– vozni pas
3,25 m
– pas za leve zavijalce
3,00 m
– vozni pas
3,25 m
– vozni pas
do 3,25 m
– kolesarska steza
1,50 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– SKUPAJ
do 25,00 m
2. Prerez 2: vzhodni krak Litijske ceste
– hodnik za pešce
1,50 m
– kolesarska steza
1,50 m
– peron
od 2,50 do 5,40 m
– postajališče javnega linijskega prevoza do 3,10 m
potnikov
– vozni pas
3,25 m
– zaporna površina
do 3,00 m
– vozni pas
3,25 m
– varnostni odmik
0,80 m
– kolesarska steza
1,50 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– SKUPAJ
do 22,00 m
3. Prerez 3: priključek PR1
– hodnik za pešce
2,50 m
– vozni pas
3,00 m
– vozni pas
3,00 m
– hodnik za pešce
8,50 m
– SKUPAJ
17,00 m
(7) V 1. fazi se v prostorski enoti C2 uredi javna pot za
pešce in kolesarje z dostopom do kmetijskih zemljišč, v dolžini
cca 260 m od navezave na Trpinčevo ulico / ulico Novo naselje,
s širino med 2,90 m in 3,00 m.
(8) V 2. fazi se javna pot za pešce in kolesarje z dostopom do kmetijskih zemljišč v prostorski enoti C2 rekonstruira,
razširi na širino 3,50 m in podaljša do zahodnega roba območja
OPPN.
(9) Cestni priključek PR2 omogoča dostop do kmetijskih
površin na južni strani Litijske ceste. Priključevanje na Litijsko
cesto mora biti urejeno z odvzemom prednosti (nesemaforizirano). Minimalna priključna radija na območju priključka PR2
morata biti velikosti 3,00 m. Vodenje pešcev in kolesarjev
na območju priključka je treba urediti nivojsko, brez višinskih
skokov in na način, ki omogoča prehod funkcionalno oviranim
ljudem.
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(10) Cestni priključek PR3 omogoča dostop na obstoječo javno pot Novo naselje. Priključevanje na Litijsko cesto
mora biti urejeno z odvzemom prednosti (nesemaforizirano).
Minimalna priključna radija na območju priključka PR3 morata
biti velikosti 5,00 m. Vodenje pešcev in kolesarjev na območju
priključka je treba urediti nivojsko, brez višinskih skokov in
na način, ki omogoča prehod funkcionalno oviranim ljudem.
(11) Vsi priključki morajo biti izvedeni v skladu z zakonodajo s tega področja in opremljeni s potrebno horizontalno in
vertikalno signalizacijo.
31. člen
(mirujoči promet)
(1) Mirujoči promet na območju OPPN je predviden na
zunanjih parkirnih površinah. Površine za mirujoči promet so
umeščene ob novem cestnem priključku na Litijsko cesto, na
vzhodni strani območja OPPN, na zahodni strani stavbe B, na
severni strani stavbe C in na južni strani stavbe A. Zunanje
parkirne površine morajo biti utrjene in morajo zagotavljati
dostopnost osebnim vozilom. Na območju OPPN je treba
zagotoviti tudi PM za varno parkiranje koles.
(2) Zunanje površine za mirujoči promet na območju
OPPN je treba razdeliti v dve območji. Območje parkiranja
med novim cestnim priključkom na Litijsko cesto in varovalno
ograjo zapora (v nadaljnjem besedilu: OP1) mora biti javno dostopno, uporabo območja parkiranja znotraj varovalne
ograje zapora (v nadaljnjem besedilu: OP2) pa je treba omogočiti zgolj pooblaščenim osebam. V obeh območjih parkiranja je treba zagotoviti zadostno število PM za osebna vozila,
PM za funkcionalno ovirane osebe, PM za ostala enosledna
vozila in PM za varno parkiranje koles.
(3) Na območju parkiranja OP1 je treba zagotoviti:
– potrebno število PM za osebna vozila
75 PM
– potrebno število PM za funkcionalno ovirane osebe
4 PM
– potrebno število PM za ostala enosledna
vozila
5 PM
– potrebno število PM za varno parkiranje
koles
56 PM
(4) Na območju parkiranja OP2 je treba zagotoviti:
– potrebno število PM za osebna vozila
128 PM
– potrebno število PM za funkcionalno
ovirane osebe
7 PM
– potrebno število PM za ostala enosledna
vozila
7 PM
– potrebno število PM za varno parkiranje
koles
56 PM
(5) PM za funkcionalno ovirane osebe morajo biti umeščena v bližino vstopov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.
(6) Na vsakih 100 PM za osebna vozila je treba zagotoviti vsaj eno PM za osebna vozila s polnilnico za električna
vozila.
(7) Prek zunanjih PM ne sme biti urejeno zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov – objekti za zbiranje odpadkov
morajo biti umeščeni tako, da dostop do njih ne poteka prek
parkirnih prostorov (lahko pa so na ali ob parkirišču).
(8) Oblikovanje parkirnih prostorov mora omogočati parkiranje osebnih vozil. Dimenzije PM za osebna vozila morajo
biti vsaj širine 2,50 m in dolžine 5,00 m oziroma širine 2,00 m
in dolžine 6,00 m za parkiranje vzdolžno ob vozišču. Dimenzija PM za gibalno ovirano osebo mora biti vsaj širine 3,50 m
in dolžine 5,00 m. Dimenzije PM za električna vozila so enake
kot dimenzije PM za osebna vozila.
32. člen
(peš in kolesarski promet)
(1) Ločene prometne površine za peš in kolesarski promet je na območju OPPN treba urediti ob severnem in južnem
robu Litijske ceste. Površine za pešce in kolesarje ob Litijski
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cesti morajo biti nivojsko ločene od vozišča. Na internih cestah znotraj območja OPPN so predvidene površine za mešan
promet pešcev in kolesarjev.
(2) V 1. fazi ureditve C1 je treba potek ločenih prometnih
površin za peš in kolesarski promet zahodno od priključka
PR1 prilagoditi postajališču javnega linijskega prevoza potnikov.
(3) V 2. fazi ureditve C1 ob širitvi AC obroča je treba
potek ločenih prometnih površin za peš in kolesarski promet
vzhodno od priključka PR1 prilagoditi novi umestitvi postajališča javnega linijskega prevoza potnikov. V 2. fazi je treba
ločene prometne površine za peš in kolesarski promet na
zahodnem delu območja OPPN navezati na novo prometno
infrastrukturo za peš in kolesarski promet kot jo določa širitev
AC obroča.
(4) Na območju OPPN je treba predvideti nivojske prehode za pešce in kolesarje preko priključkov PR1, PR2 in PR3
ter preko Litijske ceste, brez višinskih skokov in na način, ki
omogoča prehod funkcionalno oviranim ljudem.
(5) Vse površine za peš in kolesarski promet morajo biti
izvedene v skladu z zakonodajo s tega področja in opremljene
s potrebno horizontalno in vertikalno signalizacijo.
33. člen
(dostava in odvoz odpadkov)
Vožnja komunalnih in dostavnih vozil je dopustna po
dostopni cesti na vzhodnem delu OPPN. Ob severovzhodnem robu stavbe C je treba zagotoviti prostor za obračanje
komunalnih vozil.
34. člen
(javni linijski prevoz potnikov)
(1) Ob južnem robu OPPN je treba urediti postajališče
javnega linijskega prevoza potnikov.
(2) V 1. fazi se postajališče javnega linijskega prevoza
potnikov uredi na zahodni strani od uvoza v območje OPPN, v
2. fazi, ob širitvi AC, se postajališče prestavi na vzhodno stran
od uvoza v območje OPPN.
(3) Postajališče javnega linijskega prevoza potnikov je
določeno v grafičnih načrtih št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito
pred hrupom (1. faza)« in št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito
pred hrupom (2. faza)«.
35. člen
(intervencijske poti in površine)
Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z
veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in
ozelenitev.
36. člen
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju
OPPN so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe
in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko
omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene še na plinovodno omrežje in elektronska komunikacijska
omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih
upravljavcev posamezne infrastrukture,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah ozi-
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roma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo
vzdrževanje,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda
pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti
izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo
ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za
območje OPPN,
– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi,
rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob
upoštevanju predpisov s teh področij in pod pogojem, da so
posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano
okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov,
– vsi posegi v varovalni pas obstoječega ali načrtovanega elektroenergetskega omrežja morajo biti skladni z
določili predpisa, ki ureja pogoje in omejitve gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij. Za posege v varovalni pas
elektroenergetskega omrežja je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca omrežja,
– pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo
pred elektromagnetnim sevanjem.
(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu
št. 4.6 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
37. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno,
sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni
sistem Ljubljane.
(2) Zaradi rekonstrukcije in razširitve Litijske cesta je
treba obstoječi javni vodovod dimenzije 150 mm, ki poteka v
severnem robu Litijske ceste, na odseku od uvoza v območje
OPPN do križišča z ulico Novo naselje prestaviti v južni rob
Litijske ceste.
(3) Priključitev stavb na območju OPPN na vodovodno
omrežje se izvede iz obstoječega oziroma prestavljenega
vodovoda dimenzije 150 mm v Litijski cesti.
(4) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju je treba upoštevati idejno zasnovo: Oskrba z vodo (sanitarna voda, voda za gašenje), Občinski podrobni prostorski
načrt 147 Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti,
LUZ, d.d., št. 8259-OV, november 2018.
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo
s pitno vodo, ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija
d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod.
(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je
treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k
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priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
38. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Komunalno odpadno vodo iz območja OPPN je treba
prek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane odvajati
na centralno čistilno napravo v Zalogu.
(2) Za priključitev stavb na območju OPPN na kanalizacijsko omrežje je treba v Litijski cesti zgraditi nov kanal
za komunalno odpadno vodo dimenzije 250 mm, ki poteka v
Litijski cesti od uvoza v območje OPPN v smeri proti vzhodu
do načrtovanega kanalizacijskega omrežja po projektu Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana
– 25 Dobrunje (PGD; Komunala Projekt, št. projekta 994VM/N-16, marec 2017).
(3) Priključitev stavb na območju OPPN na kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo se izvede iz
načrtovanega kanala za komunalno odpadno vodo dimenzije
250 mm v Litijski cesti.
(4) Odvajanje padavinskih voda iz območja OPPN je
treba urediti s ponikanjem ali zbiranjem padavinskih voda za
ponovno uporabo. Priključitev odpadnih padavinskih voda na
javni kanalizacijski sistem ni dopustna.
(5) Pri objektu, ki ima več kot 400,00 m2 površine strehe
in več kot 1.500,00 m2 BTP, je treba urediti sistem zajemanja,
shranjevanja in uporabe padavinske vode s strešin stavbe za
ponovno uporabo te vode v stavbi ali v njeni okolici.
(6) Pri projektiranju kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo na obravnavanem območju je treba
upoštevati idejno zasnovo: Fekalno kanalizacijsko omrežje,
Občinski podrobni prostorski načrt 147 Območje ob vzhodni
obvoznici in Litijski cesti, LUZ, d.d., št. 8259-FK, november
2018.
(7) Pri projektiranju odvajanja padavinskih voda na
obravnavanem območju je treba upoštevati idejno zasnovo:
Meteorno kanalizacijsko omrežje, Občinski podrobni prostorski načrt 147 Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti,
LUZ, d.d., št. 8259-MK, november 2018.
(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani vsi predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda, ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.:
Tehnična navodila za kanalizacijo.
(9) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest,
parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na
katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s
predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
(10) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in
predložiti izvedbeno dokumentacijo.
39. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Pri določitvi energenta za ogrevanje stavb na območju OPPN je treba prvenstveno upoštevati predpis, ki ureja
prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na območju
Mestne občine Ljubljana, pri čemer je za ogrevanje stavb na
območju OPPN dopustna izključno uporaba energentov, ki so
glede na s predpisom določeno prioriteto uporabe energentov
pred zemeljskim plinom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dopustna uporaba
zemeljskega plina za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne
tople vode, kuhanja in ostale tehnološke potrebe. Priključitev
stavb na distribucijsko plinovodno omrežje je predvidena z
navezavo na nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje
(50-100 mbar). Priključitev bo možna po izgradnji glavnega
distribucijskega plinovoda N28840 DN150 po Litijski cesti do
ulice Novo naselje, ki ga Energetika Ljubljana načrtuje v sklo-
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pu projekta Aglomeracij Mestne občine Ljubljana za oskrbo
obstoječih objektov ob Litijski cesti. Za priključitev objektov
na območju OPPN se izvede priključni plinovod, ki se zaključi
z glavno plinsko zaporno pipo v omarici, nameščeni v ali na
fasadi objekta.
(3) Po južni in vzhodni strani območja OPPN poteka načrtovani prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče. Po severni
strani območja OPPN poteka načrtovani prenosni plinovod
R51B TE–TOL–Fužine/Vevče. Oba načrtovana prenosna plinovoda je treba upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih ureditev na območju OPPN.
40. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za oskrbo stavb ne območju OPPN z električno energijo je treba na območju OPPN zgraditi novo transformatorsko
postajo.
(2) Za vključitev nove transformatorske postaje v srednje napetostno omrežje je treba dograditi 20 kV srednje
napetostno omrežje med novo transformatorsko postajo na
območju OPPN in obstoječim srednjenapetostnim omrežjem v Poti heroja Tratnika. Novo srednjenapetostno omrežje
poteka po Litijski cesti, Papirniški poti in Poti heroja Tratnika
ter v dostopni poti do obstoječe transformatorske postaje TP
Dobrunje – Pošta.
(3) Obstoječi srednje napetostni 6 kV daljnovodni priključek za transformatorsko postajo TP Papirnica Vevče, v
lasti Papirnice Vevče d.o.o., se na območju Litijske ceste
med stebroma številka 1 in 3 pokabli. Za vsako ureditev tega
daljnovoda je treba pridobiti soglasje lastnika.
(4) Po Litijski cesti poteka trasa načrtovanega daljnovoda 2x110 kV Polje–Vič (vključitev RTP Vevče), ki jo je treba
upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih ureditev na
območju OPPN.
(5) Površine znotraj OPPN morajo biti načrtovane tako, da
bo dopuščena gradnja predvidenega daljnovoda 2x110 kV Polje–Vič. V varovalnem pasu predvidenega daljnovoda 2x110 kV
Polje–Vič ne sme biti z OPPN načrtovanih površin, ki spadajo
v I. stopnjo varstva pred sevanjem, ki jo predpisuje Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(6) Vsi predvideni posegi na elektroenergetskem omrežju morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo: Oskrba
z električno energijo (NN, SN, transformatorske postaje),
Občinski podrobni prostorski načrt 147 Območje ob vzhodni
obvoznici in Litijski cesti, Novera projekt d.o.o., št. 18-077/EE,
november 2018.
(7) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za
priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.
41. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Stavbe na območju OPPN se lahko priključijo na
obstoječa elektronska komunikacijska omrežja, ki potekajo po
Litijski cesti, pod pogoji upravljavcev teh omrežij.
(2) Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekom Slovenije, ki poteka po Litijski cesti, je treba zaradi
rekonstrukcije in razširitve Litijske ceste prestaviti v severni
rob Litijske ceste.
(3) Pri projektiranju elektronskega komunikacijskega
omrežja na obravnavanem območju je treba upoštevati idejno zasnovo: Telekomunikacijsko omrežje, Občinski podrobni
prostorski načrt 147 Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski
cesti, Novera projekt d.o.o., št. 18-077/TK, november 2018.
42. člen
(javna razsvetljava)
(1) Zaradi rekonstrukcije in razširitve Litijske ceste je
treba prestaviti obstoječe omrežje javne razsvetljave, ki po-
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teka po južni strani Litijske ceste, ter dograditi omrežje javne
razsvetljave na severni strani Litijske ceste.
(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih in
njihovih funkcionalnih površinah bo internega značaja in ne
bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
(3) Pri projektiranju javne razsvetljave na obravnavanem
območju je treba upoštevati idejno zasnovo: Omrežje javne
razsvetljave, Občinski podrobni prostorski načrt 147 Območje
ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti, Novera projekt d.o.o.,
št. 18-077/JR, november 2018.
(4) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi.
43. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)
(1) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe v območju OPPN morajo biti zgrajene energetsko varčno v skladu s
predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisom, ki ureja prioritetno uporabo energentov za ogrevanje
na območju Mestne občine Ljubljana.
(2) Dopustna je uporaba sončnih kolektorjev, toplotnih
črpalk, fotovoltaike ter ostalih alternativnih obnovljivih virov
energije.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
44. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tlorisni gabariti stavb lahko odstopajo znotraj predpisanih gradbenih mej GM in GMK, če niso presežene največje
dopustne BTP.
(2) Zmogljivost območja: BTP lahko odstopajo navzdol
in do +10 %.
(3) Dopustna so odstopanja od načrtovanih lokacij uvozov in izvozov ter lokacij in števila vhodov v stavbe.
(4) Dopustna so odstopanja od načrtovanih tlorisnih in
višinskih gabaritov varovalnega perimetra. Višinski gabarit
lahko odstopa navzgor do +1,00 m.
(5) Višinska regulacija terena in višinske kote pritličij se
lahko prilagajajo danostim terena in projektnim rešitvam do
±1,00 m pri stavbah B1, B2 in C ter do ±1,50 m pri stavbi A,
športnem igrišču in parkirišču ob vhodnem delu.
(6) Zunanje površine: dopustna so odstopanja pri zunanji
ureditvi s potmi, igrišči in načrtovani zasaditvi z drevesi in
grmovnicami, če so skladna s pogoji iz 12. člena tega odloka.
(7) Dopustna so odstopanja pri poteku parcelnih mej in
pri površinah parcel v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah.
(8) Dopustna so odstopanja lokacij zbirno–prevzemnih
mest za odpadke, če je zagotovljena ustrezna rešitev za dostop s komunalnimi vozili in pridobljeno soglasje upravljavca.
(9) Število PM, določenih v 31. členu tega odloka, lahko
odstopa le navzdol, na podlagi mobilnostnega načrta.
(10) Javne prometne, komunalne in energetske ureditve:
pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras,
površin, objektov, naprav in priključkov posamezne javne
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega, varnostnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno
funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa
ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.
(11) Poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske infrastrukture, načrtovanih s tem OPPN, so
v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob
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pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih linijskih
objektov okoljske, energetske in elektronskokomunikacijske
infrastrukture. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki
jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega
voda.
(12) Dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu s tehničnimi rešitvami. S spremembami morajo soglašati
organi in organizacije, ki jih prilagoditve zadevajo.
(13) Tehnološke rešitve v zvezi z zaščito načrtovanih
stavb pred hrupom lahko odstopajo v skladu s predpisi, če
je njihova ustreznost dokazana z elaboratom zaščite stavb
pred hrupom.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
45. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitor gradnje je dolžan najmanj 2 leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge
posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino
Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in
izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja zemljišč.
(2) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo
objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med
gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do
zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodujejo,
– območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča
izven območja OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite
gradbene jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika
zemljišča,
– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav,
– pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in s projektom
za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte,
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in
terena,
– investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo
strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in mora
v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti,
– uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko
izločajo snovi, škodljive za vodo, je prepovedana,
– za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v
celoti odgovoren investitor,
– investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s
podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med
gradbenimi deli na gradbišču. Dokumentacija mora vsebovati tudi podatke o analizah in sestavi zemeljskega izkopa
v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Investitor mora to
dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in jo hraniti še najmanj tri
leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov,
– gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah odpadkov in ločeno
od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi
pa je treba ravnati tako, da jih je mogoče predati v nadaljnjo
obdelavo,

Št.

69 / 22. 11. 2019 /

Stran

8317

– investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov
zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, naročilo pa mora zagotoviti pred začetkom izvajanja
gradbenih del,
– gradbeni odpadki se na gradbišču lahko začasno skladiščijo največ do konca gradbenih del, vendar ne več kot eno
leto,
– v primeru začasnega skladiščenja viška zemeljskega
izkopa je začasno deponijo treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda, po končani
gradnji pa jo je treba v celoti odstraniti, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno urediti,
– postavitev sanitarij na gradbišču, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč
v javno kanalizacijo, je prepovedana,
– investitor novih ureditev in objektov mora zagotoviti
ukrepe varstva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne
površine ter zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi (prah, vibracije ipd.), ki so ali bodo posledica gradnje ali obratovanja AC.
46. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem
območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje na
mestu odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego, velikost
in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji, zagotovljeno zadostno število PM in
zelenih površin.
47. člen
(spremljanje stanja okolja v času gradnje in obratovanja)
V času gradnje in obratovanja objektov in naprav je treba
izvajati spremljanje stanja okolja – monitoring, ki obsega analize sestave in kemijskega onesnaženja nasutja na območju
predvidenih ureditev v skladu s četrtim odstavkom 24. člena
tega odloka in o stanju podzemne vode v skladu s šestnajstim
odstavkom 21. člena tega odloka. Monitoring stanja okolja
lahko izvajajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonodajo s področja varstva okolja. Investitor spremlja rezultate monitoringa stanja okolja in z njimi seznanja ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja.
XIII. KONČNI DOLOČBI
48. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Moste-Polje,
– Četrtni skupnosti Sostro.
49. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-28/2015-184
Ljubljana, dne 18. novembra 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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LOŠKI POTOK
3091.

41

1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019, se
spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela
proračuna) tako, da glasi:
A.

Skupina/podskupina kontov
I.
70

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

2.710.628

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.923.602

DAVČNI PRIHODKI

1.680.920

700 Davki na dohodek in dobiček

1.472.266

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

74

77.389
0

NEDAVČNI PRIHODKI

242.682

710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja

193.090

52.000

413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

141.971

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.200.320

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.200.320

INVESTICIJSKI TRANSFERI

39.000

431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso proračunski upor.

12.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

26.500

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

61.375

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

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)

150.000

50

ZADOLŽEVANJE

150.000

500 Domače zadolževanje

150.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

120.611

55

ODPLAČILA DOLGA

120.611

550 Odplačila domačega dolga

120.611

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

29.389

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–61.376

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

90.765

11.165

711 Takse in pristojbine

1.400

712 Globe in druge denarne kazni

4.676

(uveljavitev odloka)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.350

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2019.

714 Drugi nedavčni prihodki
72

131.265

483.205

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Rebalans
proračuna II
2019

48.980

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

ODLOK
o rebalansu proračuna – II
Občine Loški Potok za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA

726.156

410 Subvencije

Odlok o rebalansu proračuna – II Občine Loški
Potok za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok
na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel

TEKOČI TRANSFERI

39.166

KAPITALSKI PRIHODKI

7.660

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

7.660

TRANSFERNI PRIHODKI

779.366

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

624.128

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

155.238

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

683.776

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

173.259

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila obresti
409 Rezerve

2.649.252

28.880
467.687
3.950
10.000

2. člen

Št. 410-0009/2109-03
Hrib - Loški Potok, dne 15. novembra 2019
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

3092.

Odlok o delnem prenehanju uporabe Odloka
o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Loški Potok

Na podlagi določil 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 7. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/19) je Občinski svet Občine Loški Potok
na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o delnem prenehanju uporabe Odloka o varstvu
virov pitne vode na območju Občine Loški Potok
1. člen
Prenehajo se uporabljati 7., 8., 9., 11., 12., 13. in 18. člen
v celoti, ter prva, tretja, sedma, deveta in petnajsta alineja
1. točke 6. člena, prva in peta alineja 2. točke 6. člena, 4. in
5. točka 6. člena, prva, četrta, sedma in deveta alineja 1. točke
10. člena, 4. točka 10. člena Odloka o varstvu virov pitne vode
na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 48/99).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/99-3
Hrib - Loški Potok, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

3093.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2020

Na podlagi 7. in 14. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/17) in 11. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Loški Potok (Uradni list RS, št. 75/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na
7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
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– popr. 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF,
44/97 – ZSZ in 101/13 – odl. US) ter določbami 218. člena in
218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB, 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, 19/15,
61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je
Občinski svet Občine Postojna na 9. redni seji dne 6. 11. 2019
sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Postojna
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se določi podlage za obračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
(2) Podlage za obračun in odmero nadomestila so določene ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– določitve območij, katera so predmet odmere nadomestila,
– meril za določitev višine nadomestila,
– določitve zavezancev za plačilo nadomestila in način
odmere nadomestila,
– določitve oprostitev plačila nadomestila.
(3) Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2020

II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2020 znaša
0,002016 EUR letno oziroma 0,000168 EUR mesečno in se
glede na vrednost v letu 2019 ne spreminja.

(1) Za zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na
katerih so parcele objektov z zgrajenimi stavbami in/ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki
ni objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele
nima določene, za zazidano stavbno zemljišče šteje del zemljiške parcele, na katerem stoji stavba (fundus) ali gradbeni
inženirski objekt, pomnožen s faktorjem 1,5.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 422-0002/2019
Loški Potok, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

POSTOJNA
3094.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Postojna

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17,
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) v povezavi s VI. poglavjem
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85

2. člen
(zazidana stavbna zemljišča)

3. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo 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 gradbenih 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, če je na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter
dostop na javno cesto.
(2) Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena, kot
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nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele,
na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa
objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
4. člen
(površina zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje
od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Poslovne
površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti.
(2) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega
zemljišča predstavljajo uradne evidence: register nepremičnin,
kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi pristojna geodetska uprava in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila
pridobiva podatke.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO:
9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela,
namenjenega bivanju, vključujoč garažo.
(4) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836)
vseh prostorov posameznega stavbnega dela in neto tlorisna
površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z
njim. Poslovni namen pomeni opravljanje dejavnosti v katerikoli
organizacijski obliki, ki je vpisana v poslovni register Slovenije.
(5) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine (ZPP), se določi kot
tlorisna projekcija površine zemljišč na parceli objekta, ki se
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne
dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča,
športna igrišča, deponije ipd.
(6) Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine
uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se
nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se
nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
(7) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se odmeri tudi za nelegalne gradnje.
(8) Na podlagi določil petega odstavka tega člena, občina
vzpostavi lastno evidenco zunanjih poslovnih površin.
5. člen
(površina nezazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča.

Infrastruktura
prometno omrežje
električno omrežje
vodovodno omrežje
kanalizacijsko omrežje

(2) Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata uradni evidenci: zemljiški kataster in
kataster stavb, iz katerih občina pridobiva potrebne podatke.
(3) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi
kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 3. člena tega odloka, pogojev vsakokratnega
veljavnega izvedbenega prostorskega akta ter pogojev oziroma
omejitev, določenih z drugimi pravnimi akti.
(4) Na podlagi določil prvega in drugega odstavka tega
člena, občina vzpostavi lastno evidenco nezazidanih stavbnih
zemljišč.
III. OBMOČJA ODMERE NADOMESTILA
6. člen
(območja)
(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:
– lokalnega pomena območja;
– dostopnosti do javnih funkcij.
(2) Območja iz prvega odstavka tega člena se delijo na:
– 1. območje, ki obsega površine v delih naselij Postojna
in Veliki Otok.
– 2. območje, ki obsega površine v delih naselij Postojna,
Veliki Otok, Stara vas in Prestranek.
– 3. območje, ki obsega površine v preostalih naseljih
Občine Postojna.
(3) Pregledna karta območij je priloga tega odloka in je na
vpogled na sedežu občine ter na njeni spletni strani.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
(splošna merila)
Za določitev višine nadomestila, se upoštevajo naslednja
merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto
komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture,
– lega in namen stavbnega zemljišča.
8. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča z infrastrukturo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji
komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture se
vrednoti z naslednjimi točkami:

Opremljenost stavbnega zemljišča
vsa zemljišča v občini
zemljišča, ki jih je mogoče priključiti
zemljišča, ki jih je mogoče priključiti
zemljišča, ki jih je mogoče priključiti

Število točk
50
30
20
20

(2) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji
komunalne opreme ali gospodarske javne infrastrukture, določi
njen upravljavec.
9. člen
(lega in namen stavbnega zemljišča)
Uporaba stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od
njegove geografske lege ter namena na naslednji način:
Namen stavbnega zemljišča
A – Stanovanjski namen
B – Poslovni namen pridobitne dejavnosti
C – Poslovni namen nepridobitne dejavnosti
D – Poslovni namen – ZPP
E – Nezazidano stavbno zemljišče

1. območje
380
1900
400
1200
55

2. območje
300
1300
240
700
45

3. območje
240
800
160
450
30
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10. člen
(določitev višine nadomestila)
(1) Letno višino nadomestila za zazidano stavbno zemljišče predstavlja vsota točk iz 8. in 9. člena tega odloka, ki
se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z
vrednostjo točke za odmero nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče.
(2) Letno višino nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče predstavlja vsota točk iz 9. člena tega odloka, ki se
pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča ter
z vrednostjo točke za odmero nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče.
11. člen
(vrednost točke)
(1) Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom
občinskega sveta.
(2) Če sklep iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja vrednost točke iz predhodnega leta, ki se revalorizira z indeksom
cen v obdobju enega leta na dan 1. januarja, katerega vodi
Statistični urad Republike Slovenije. Župan vrednost točke
potrdi z ugotovitvenim sklepom.
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postopek vodi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
(oprostitve)
za:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se oprosti

– zavezanca, ki predloži dokazilo centra za socialno delo,
iz katerega je razvidna njegova socialna ogroženost (mnenje,
odločba),
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek.
5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča,
upošteva pa se od dneva popolnosti vloge za priznanje 5-letne
oprostitve.
VII. PREHODNI DOLOČBI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen

V. ODMERA NADOMESTILA
12. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela
stavbe (lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora).
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče je njegov lastnik oziroma imetnik stavbne
pravice, če je le-ta vzpostavljena na zemljiški parceli.

(obravnava pritožb v prehodnem obdobju)
Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za
posamezna odmerna leta, se obravnavajo na podlagi veljavnega odloka v letu odmere.
17. člen
(vrednost točke NUSZ)
(1) Letna vrednost točke NUSZ za leto 2020 za zazidano
stavbno zemljišče znaša 0,001284 EUR/m2.
(2) Letna vrednost točke NUSZ za leto 2020 za nezazidano stavbno zemljišče znaša 0,001284 EUR/m2.

13. člen

18. člen

(odmera nadomestila)

(prenehanje veljavnosti odloka)

(1) Postopek odmere nadomestila izvede pristojna finančna uprava.
(2) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmeri
za vsak del stavbe in vzpostavljeno zunanjo poslovno površino
posebej.
(3) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri za vsako zemljiško parcelo posebej.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10
in 106/11), uporablja pa se do 31. 12. 2019.

14. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020.

(neusklajenost podatkov)
Če podatek o površini stavbe oziroma zunanje poslovne
površine, namenu oziroma dejavnosti v uradnih evidencah ne
obstaja, se ne vodi oziroma obstaja dvom o njegovi pravilnosti,
le-tega na podlagi javnega naznanila ter izvedene javne razgrnitve podatkov oziroma izvedenega ugotovitvenega postopka,
določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. Občina

19. člen
(uveljavitev odloka)

Št. 007-12/2019
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
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3095.

Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Postojna

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06,
106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16
– popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o
odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je
Občinski svet Občine Postojna na 9. redni seji dne 6. 11. 2019
sprejel

ODLOK
o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Občini Postojna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom je določen način opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Postojna (v nadaljevanju: Občina).
(2) V odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki se
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(3) Občina zagotavlja izvajanje javne službe z izvajalcem,
na podlagi podeljene koncesije, v skladu s koncesijskim aktom.
(4) S tem odlokom se za izvajalca javnih služb, ki so predmet tega odloka, določi enega ali več koncesionarjev.
(5) Ta odlok je zavezujoč za:
– vse povzročitelje odpadkov oziroma uporabnike javne
službe,
– za izvajalce javne službe in
– vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov,
kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
1. splošne določbe
2. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih
služb,
3. vrsto in obseg storitev javnih služb ter njihovo prostorsko razporeditev,
4. zbiranje odpadkov,
5. obdelavo odpadkov,
6. odlaganje odpadkov,
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7. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
8. obveščanje uporabnikov,
9. pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
10. financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja,
11. vrsto in obseg objektov in opreme za izvajanje javnih
služb,
12. cene storitev javne službe,
13. nadzor,
14. javna pooblastila izvajalca javne službe,
15. kazenske določbe,
16. prehodne in končne določbe.
3. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop
do storitev javnih služb,
– zagotoviti učinkovito organiziranost za uspešno doseganje predpisanih standardov in ciljev ravnanja z odpadki,
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov,
– uveljavitev načela »stroške plača« povzročitelj komunalnih odpadkov,
– osveščati in obveščati uporabnike javnih služb o učinkovitem ravnanju z odpadki,
– zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov
v okolje,
– zagotoviti aktivnosti za zniževanje količin nastalih odpadkov,
– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov
– zagotoviti izdelavo programov in uvedbo učinkovitih
ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen,
kot je določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki.
(2) Izrazi imajo naslednji pomen:
1. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki ter delovanje osebe, ki z odpadki trguje ali jih posreduje,
2. izvajalec posamezne obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja je koncesionar, ki mu Občina Postojna z javnim razpisom podeli pooblastilo za izvajanje določene javne službe (v nadaljevanju: izvajalec GJS),
3. seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe
94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom
1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta
94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno
s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene
s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi
Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu
z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44),
4. odpadek je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
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5. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim
podobni odpadki iz trgovine, industrije in ustanov ter javnega
sektorja. V seznamu odpadkov so uvrščeni v poglavje 15 01 –
Embalaža in v poglavje 20 – Komunalni odpadki,
6. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki
so zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščeni
med nevarne odpadke,
7. mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke
s številko 20 03 01 iz seznama odpadkov,
8. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz
parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev,
9. gradbeni odpadki po tem odloku so odpadki, ki nastajajo pri manjših vzdrževalnih delih v stanovanjski enoti. Za večja
gradbena dela velja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih, kar pomeni, da mora investitor
izbrati izvajalca gradbenih del, ki mora med drugim poskrbeti
tudi za končno oskrbo nastalih gradbenih odpadkov,
10. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj oziroma uporabnik) je oseba, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti javne uprave in javnih
storitev, proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti,
storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti,
11. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov; pravna ali
fizična oseba, ki ima odpadke v posesti,
12. uporabnik storitev javne službe zbiranja odpadkov je
izvirni povzročitelj, če v tem odloku ni drugače določeno,
13. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim
predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov,
14. prepuščanje je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje
brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadka,
15. priprava odpadkov za ponovno uporabo je priprava
za ponovno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki,
16. obdelava odpadkov je postopek predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje,
17. predelava odpadkov je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v objektu, v katerem
so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da
nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije,
18. odstranjevanje odpadkov je postopek, ki ni predelava,
tudi če je sekundarna posledica postopka pridobivanje snovi
ali energije,
19. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih
odpadkov, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka ter
prepuščajo izvajalcu javne službe ločeno od drugih komunalnih
odpadkov. Ločene frakcije so tudi vsi odpadki, ki se razvrščajo
v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov,
izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
20. kosovni odpadki so odpadki s številko 20 03 07 iz
seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže
niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge
komunalne odpadke,
21. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz
predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
22. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto
za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim
uporabnikom,
23. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja
gradnjo objektov, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje
nekaterih nenevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva te frakcije prepušča izvajalcu javne službe,
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24. premična zbiralnica je tovorno vozilo z ustrezno nadgradnjo ali začasno urejen in opremljen pokrit prostor za ločeno
zbiranje nevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva določen krajši čas prepušča te frakcije izvajalcu javne
službe. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi tovorno
vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij,
25. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture in je urejen in opremljen za prevzemanje, razvrščanje in
predhodno skladiščenje ločenih frakcij od izvirnih povzročiteljev
iz gospodinjstev,
26. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt
gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov in je namenjen za prevzem,
skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter
za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih
odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki,
27. odlagališče komunalnih odpadkov je odlagališče nenevarnih odpadkov, ki je objekt gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov, ki je urejen in opremljen za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
28. predhodno skladiščenje odpadkov je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki,
29. hišni kompostnik je konstrukcija namenjena ločenemu zbiranju in kompostiranju biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov ter zelenega vrtnega odpada v lastnem vrtu. Raba
tako pridobljenega komposta je omejena na vrt, ki pripada
določenemu gospodinjstvu.
30. zbirno mesto je pokrit ali nepokrit prostor praviloma
na zasebni površini ali v zasebnih prostorih, kjer povzročitelj
odpadkov ločeno zbira in začasno hrani komunalne odpadke,
31. prevzemno mesto je mesto praviloma na javni površini, kjer povzročitelj odpadkov prepušča v okviru zbirnega mesta
ločeno zbrane komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
Prepuščanje odpadkov poteka po vnaprej določenem urniku,
ki je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe. Ko gre
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v večstanovanjskem
objektu, je lahko prevzemno mesto hkrati tudi zbirno mesto.
(3) Izrazi, ki niso posebej navedeni v tem členu, imajo
enak pomen, kot je določen v državnem predpisu, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(4) V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti izvirnega
povzročitelja odpadkov po definiciji iz desete točke drugega
odstavka tega člena, se za izvirnega povzročitelja domneva
lastnik nepremičnine, kjer se odpadki nahajajo.
6. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju opravljanja dejavnosti posamezne javne službe so
naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– izvajanje trajnostno naravnanih aktivnosti in projektov
ter zasledovanje ciljev teh projektov, vključno z analiziranjem,
poročanjem in informiranjem v zvezi s temi projekti,
– spodbujanje preoblikovanja izdelkov in materialov, ki
jih ni možno reciklirati ali kompostirati, preko lokalnih akcij in
kampanj ter neprofitnih organizacij,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni
organ občinske uprave, ki določene naloge in/ali obveznosti
lahko poveri izvajalcu javne službe ali drugemu ponudniku.
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7. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki po tem
odloku in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče
naložiti določenim ali določljivim izvirnim povzročiteljem ali ni
pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh
odpadkov v obdelavo.
(3) Sredstva za subsidiarno ukrepanje se zagotovijo v
proračunu Občine Postojna.
(4) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelja ugotovi kasneje, ima Občina pravico izterjati vračilo
stroškov iz prvega odstavka.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
8. člen
(oblika opravljanja javnih služb)
(1) Posamezna javna služba se opravlja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe na celotnem območju občine
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Storitve javnih služb ravnanja z odpadki so zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji in cenami za enake vrste
in količine odpadkov.
3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
(vrsta in obseg javnih služb)
(1) Javne službe po tem odloku obsegajo storitve:
a) zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, in sicer:
– storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij, zbirnih
centrih in premičnih zbiralnicah,
– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov, zaradi
oddaje v nadaljnjo obdelavo in/ali odlaganja ali odstranjevanja,
b) obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
c) odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
d) zbiranja in obdelave biološko razgradljivih odpadkov.
(2) Podrobnejša vsebina storitev javnih služb iz prvega
odstavka tega člena se za posamezno leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine
Postojna (v nadaljevanju: letni program).
10. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno
z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki, katerega sestavni del je tudi urnik zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov.
(2) Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi izvajalec javne službe do 31. oktobra tekočega leta in ga
predloži pristojnemu občinskemu organu.
(3) Po potrditvi letnega programa izvajalec posreduje
urnik odvoza odpadkov uporabnikom. Urnik se razdeli vsem
gospodinjstvom v tiskani obliki, uporabnikom pa mora biti dosegljiv na spletni strani izvajalca javne službe.
(4) Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vsebuje:
– predstavitev območja koncesije,
– podatke o obsegu izvajanja gospodarske javne službe,
ki je predmet koncesije,
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– podatke o prevzemnih mestih, velikosti posod, in pogostosti prevzemanja,
– statistični pregled količin ločeno zbranih odpadkov in
analiza stanja ravnanja z odpadki,
– podatke o prihodnje načrtovani letni količini zbranih
odpadkov,
– izračun kazalnikov učinkovitosti in primerjava med doseženim in pričakovanimi rezultati,
– poročilo o izvedenih aktivnostih, sistemskih in akcijskih
ukrepih,
– nabor korekcijskih ukrepov in načrt aktivnosti za nadaljnje delo,
– analiza cen ravnanja z odpadki s primerljivimi območji,
– časovno finančni predlog načrta investicij v infrastrukturo,
– povzetek finančnega poročila poslovanja,
– načrt obveščanja uporabnikov,
– pregled izpolnjevanja posebnih pogodbenih obveznosti,
– analiza pritožb uporabnikov glede storitev koncesionarja,
– poročilo o zavrnitvah uporabnikov storitev,
– poročilo o oddaji poslov podizvajalcem,
– informacije o spremembah v podjetju koncesionarja
oziroma o spremembah v njegovem statusu,
– poročilo o škodnih dogodkih,
– preračun sodil za prihodnje obdobje.
11. člen
(sortirna analiza)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti sortirno analizo
mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
12. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev javne službe s področja ravnanja z
odpadki je obvezna za vse uporabnike. Vsak izvirni povzročitelj
se mora obvezno vključiti v sistem zbiranja odpadkov in ločevati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje
s posameznimi vrstami odpadkov in tem odlokom.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno ali občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb,
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost,
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa
uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od pridobitve
pravice ali od druge spremembe.
(4) Novi povzročitelj odpadkov in izvajalec zbiranja se
dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, številu nameščenih
posod za ločeno zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
ter drugih pogojih za začetek izvajanja storitev zbiranja. Izvajalec zbiranja novega povzročitelja odpadkov vpiše v seznam
nameščenih posod pri povzročiteljih odpadkov. Novi povzročitelj odpadkov mora izvajalcu zbiranja sporočiti podatke o številu povzročiteljev odpadkov iz gospodinjstva oziroma številu
zaposlenih, če je povzročitelj odpadkov pravna oseba ter vrsto
dejavnosti.
(5) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani lastnika,
ki neuporabo objekta dokazuje z ustreznimi dokazili (npr. z
ukinjenim vodovodnim in električnim priključkom ipd.).
(6) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
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(7) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb,
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna
dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(8) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino
posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(9) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo
uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz drugega odstavka tega
člena.
(10) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo
z izvajalcem skleniti pogodbo, v kateri se dogovorijo o načinu
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Navedene osebe
morajo pogodbo skleniti najkasneje v roku 30 dni od začetka
opravljanja dejavnosti.
4. ZBIRANJE ODPADKOV
13. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje
ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja
ali kartona,
– odpadna embalaža iz stekla,
– odpadna embalaža iz plastike, kovin ali sestavljenih
materialov,
– biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
in zeleni vrtni odpadki),
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo
kot mešani komunalni odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z oddajo:
– v tipizirane in označene zabojnike ali izjemoma v vreče,
postavljene na prevzemnih mestih,
– v zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otok),
– v zbirnih centrih ali
– v premičnih zbiralnicah, pod pogoji in na način, ki so
določeni s tem odlokom.
(5) Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih
v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z
letnim koledarjem odvozov in ga objavi najkasneje do 31. decembra za naslednje leto na svoji internetni strani.
(6) V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi
višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna
neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora
izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj
1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti
povzročitelje, na krajevno običajen način.
(7) V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne
omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti
ustrezno število vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov
ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.
(8) Izvajalec ni dolžan prevzemati odpadkov iz neoriginalne
in neoznačene posode oziroma zabojnika, če je odložena poleg
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ali na že napolnjen zabojnik, ki ga povzročiteljem nudi izvajalec
javne službe. Za viške odpadkov, ki pri povzročiteljih odpadkov
nastajajo občasno in presegajo volumen nameščene posode
oziroma zabojnika, si je povzročitelj dolžan zagotoviti oziroma
kupiti namensko označene vrečke pri izvajalcu javne službe.
V primeru nepravilnega odlaganja odpadkov na prevzemnem
mestu, mora izvajalec kršitelja prijaviti pristojnemu inšpektoratu.
14. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev ter pravnih oseb in fizičnih oseb na prevzemnih
mestih,
– redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ločenih frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje bioloških kuhinjskih odpadkov na
prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnih
centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih,
– občasno prevzemanje odpadkov v premični zbiralnici in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno
prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih
odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena določi z letnim programom.
15. člen
(zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki. V zbiralnicah se
zagotovijo vsaj zabojniki za zbiranje:
– odpadnega papirja in kartona ter odpadne embalaže iz
papirja in kartona,
– odpadne embalaže iz stekla,
– mešane odpadne plastične, kovinske in sestavljene
embalaže.
(2) Določena mesta so lahko opremljena tudi z zabojniki
za druge vrste odpadkov (OEEO, odpadna jedilna olja, tekstil,
odpadne nagrobne sveče, mešani komunalni odpadki ipd.).
(3) Občina zagotovi mesto in opremo za prevzemanje
ločenih frakcij po sistemu »ekoloških otokov«. Izvajalec pa v
okviru javne službe poskrbi za ureditev platoja in namestitev
opreme ter za splošno urejenost in izgled »ekoloških otokov«.
(4) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da
posamezna zbiralnica pokriva omejeno lokalno območje do
največ 500 prebivalcev.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in
soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena na
vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni
papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona, odpadna
embalaža iz stekla in odpadna embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov.
(6) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih in v bližini večjih trgovin ali trgovskih centrov ali
drugih ustanov (šole, bolnišnice, zdravstveni domovi ipd.).
(7) Iz zbiralnic se stalno, redno in dovolj pogosto zagotavlja prevoz ločenih frakcij v zbirni center. Izvajalec javne službe
skrbi, da ne prihaja do prenapolnjenih zabojnikov.
16. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic ločenih frakcij
– ekoloških otokov)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova
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splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice
ogrožena splošna raba javne površine, občina ali krajevna
skupnost zagotovi drugo primerno površino v lasti občine. Če
zbiralnice ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi
na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila,
če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k postavitvi zbiralnice
na njegovem zemljišču.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico s posodami za
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in skrbi, da ob praznitvi
ne pride do raztrosa posameznih vrst odpadkov. V primeru
raztrosa odpadkov ob nameščanju zabojnika nazaj na »ekološki otok«, je dolžan nemudoma očistiti okolico, da se prepreči
splošno nevarnost za okolje in ljudi.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,
da:
– lahko povzročitelji komunalnih odpadkov nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja
in nepravilnega odlaganja,
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in
jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje
odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa,
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
17. člen
(premična zbiralnica)
(1) S premično zbiralnico se zagotavlja ločeno zbiranje:
– nevarnih komunalnih odpadkov,
– OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Zbiranje vseh frakcij iz prejšnjega odstavka se zagotavlja vsaj dvakrat v koledarskem letu.
18. člen
(ureditev premične zbiralnice)
(1) Premična zbiralnica je opremljena z ustreznimi označenimi zabojniki in označenimi posodami za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ter
v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(2) Izvajalec javne službe zagotovi, da je premična zbiralnica urejena in vzdrževana tako, da je onemogočen dostop
nepooblaščenim osebam do zbranih odpadkov ter da ne pride
do onesnaženja zbiralnice in njene okolice.
(3) V premični zbiralnici odpadke prevzema oseba, ki je
usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih
odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja
odpadke.
19. člen
(velikost in število obveznih zabojnikov
za posamezne uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne
uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe, z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov
in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi
v tem odloku.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje odpadkov
po sistemu od vrat do vrat določijo skupni zabojniki, katerih
število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili,
določenimi v tem odloku.
(3) Uporabniki so dolžni za zabojnik, prejet v uporabo,
skrbeti kot dober gospodar. Izvajalec javne službe zabojnik
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brezplačno zamenja v primeru dotrajanosti ali poškodbe s
strani izvajalca gospodarske javne službe. V primeru poškodbe ali odtujitve s strani uporabnika, krije stroške zamenjave
uporabnik.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine zabojnika oziroma
povečanje števila zabojnikov. V primerih občasnega pojavljanja
viška mešanih komunalnih odpadkov je uporabnik dolžan pri
izvajalcu gospodarske javne službe nabaviti tipizirane vrečke
za ostanek mešanih komunalnih odpadkov ali drugih vrst odpadkov.
20. člen
(barve zabojnikov)
(1) Zabojniki za različne odpadke se med seboj ločijo po
barvah oziroma po barvah pokrovov, in sicer:
– črn/siv zabojnik za mešane komunalne odpadke,
– rumen zabojnik ali črn/siv zabojnik z rumenim pokrovom
za mešano embalažo,
– moder zabojnik ali črn/siv z modrim pokrovom za papir,
karton in papirno embalažo,
– zelen zabojnik za stekleno embalažo,
– rjav zabojnik za biološke odpadke,
– črn/siv/rumen zabojnik z rdečim pokrovom za odpadne
sveče.
(2) Zabojnik lahko tipizira tudi nalepka, iz katere je razvidno, katera frakcija odpadkov se zbira v zabojniku.
21. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov, se odpadki zbirajo na zbirnih mestih. Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča
emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora do 6:00 ure na dan prevzemanja
komunalnih odpadkov zagotoviti, da se zabojnik prestavi z
zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov
pa prazne zabojnike še isti dan vrniti na zbirno mesto.
(3) Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na
zasebnih površinah skrbijo uporabniki sami.
(4) Zbirna mesta so lahko hkrati tudi prevzemna mesta, če
s tem soglaša izvajalec javne službe in sama lokacija zbirnega
mesta ne moti uporabo javne površine.
22. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno
mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču, če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k določitvi prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč, potrebnih
za dostop s smetarskim vozilom izvajalca zbiranja.
(2) Prevzemno mesto soglasno določita povzročitelj odpadkov in izvajalec zbiranja. Če do soglasja ne pride, določi
prevzemno mesto na vlogo stranke pristojni organ občinske
uprave.
(3) Prevzemno mesto se določi na način, da med lokacijo
prevzemnega mesta in mestom, kjer izvajalec zbiranja opravi
praznitev posod za ločeno zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov, ni arhitekturnih ovir (npr. robnikov, stopnic, opornih
zidov, korit ipd.).
(4) Prevzemno mesto je lahko od roba dovozne poti vozila
za prevoz odpadkov oddaljeno največ 10 m.
(5) Izvajalec zbiranja lahko v primeru nedostopnosti prevzemnega mesta (preozka cesta, naklon večji od 15 %, ni
primernega mesta za obračanje smetarskega vozila, prisotnost
drugih arhitekturnih ovir ipd.) zahteva določitev novega prevzemnega mesta na najbližji primerni lokaciji, ki je dostopna
smetarskemu vozilu.
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(6) Prevzemno mesto je lahko hkrati tudi lokacija za prepuščanje kosovnih odpadkov. Povzročitelj odpadkov prepusti
kosovne odpadke v skladu z določili 27. člena tega odloka.
(7) Povzročitelj odpadkov je dolžan v zimskem času zagotoviti neoviran dostop do prevzemnega mesta. Prav tako mora
odstraniti zapadli sneg s pokrovov posod za ločeno zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov.
(8) Dovozna pot do prevzemnega mesta mora biti urejena
tako:
– da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih
razmerah,
– da mora prometna površina do odjemnega mesta prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste,
– da je najmanjša širina dovozne poti za specialno vozilo
do prevzemnega mesta odpadkov in za prevoz odpadkov 3 m,
svetla višina pa 4 m,
– da mora imeti slepa cesta zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno z najmanjšim zunanjim radijem
12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6 m oziroma je lahko
urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako
učinkovito, kot to zagotavlja obračališče. Notranji najmanjši radij dovozne poti do prevzemnega mesta za odpadke v križišču
ali krivini mora biti 6 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah,
kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost
križišča.
– da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda
smetarskemu vozilu. Slednje morajo zagotoviti lastniki zemljišč
ob dostopnih poteh do prevzemnih mest. Kolikor tega na poziv
izvajalca zbiranja ne storijo, na njihove stroške obrez vej opravi
izvajalec zbiranja.
(9) Izvajalec zbiranja na območjih, ki so trajno ali začasno
nedostopna za smetarska vozila, v dogovoru s povzročitelji odpadkov določi skupno zbirno mesto, ki je hkrati tudi prevzemno
mesto in ustrezno embalažo za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (tipske posode, zabojniki, tipske vrečke). Če je
navedeno zbirno mesto začasnega značaja, se opusti in sanira
takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo določeno.
(10) Če je zaradi popolne ali delne zapore občinske ceste izvajalcu zbiranja onemogočen odvoz odpadkov z območja
zapore, se morata izvajalec zbiranja in investitor dogovoriti o
načinu začasnega prepuščanja odpadkov s strani povzročiteljev
odpadkov. Investitor mora na svoje stroške zagotoviti ločeno
zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu
ter o tem obvestiti izvajalca zbiranja in povzročitelje odpadkov.
(11) Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih normativov in
standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo
tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo
izvajalca zbiranja.
23. člen
(zbirni center)
(1) Občina zagotavlja zbiranje odpadkov v zbirnem centru, ki se nahaja neposredno ob lokaciji odlagališča nenevarnih
odpadkov Stara vas pri Postojni.
(2) Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem, ki so
vključeni v sistem zbiranja odpadkov na območju občine.
(3) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev imajo možnost
oddaje vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, opredeljenih v Prilogi 2 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni
službi zbiranja komunalnih odpadkov, v zbirni center, ki ga
upravlja izvajalec zbiranja. Oddaja je brezplačna za vse navedene komunalne odpadke v količinah, ki so značilne za posamezno gospodinjstvo. Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev
lahko v zbirni center proti plačilu oddajo tudi:
– izrabljene gume,
– gradbene materiale, ki vsebujejo azbest (doplačila nad
priznano subvencionirano ceno),
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– mešanice gradbenih odpadkov v količini, ki v enem letu
presega 2 dovoza s priklopnim vozilom skupne mase do 1000
kg na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega objekta na enoto stanovanja,
– zeleni vrtni odrez in ostale biološke odpadke v primeru,
da tovrstne odpadke zbirajo v hišnem kompostniku.
(4) Če je povzročitelj odpadkov pravna oseba, lahko v
zbirni center, ki ga upravlja izvajalec zbiranja, odda komunalne
odpadke proti plačilu.
(5) Povzročitelj odpadkov se mora pred oddajo določenih
vrst komunalnih odpadkov v zbirni center, ki je v upravljanju izvajalca zbiranja, identificirati z veljavnim osebnim dokumentom
in z dokazilom, da je kot povzročitelj odpadkov vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Postojna. Dokazilo
je lahko potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja
z odpadki za pretekli mesec ali drug ustrezni dokument. V primeru, da povzročitelj odpadkov zavrne identifikacijo, delavec
na tehtnici odpadkov ni dolžan sprejeti. Povzročitelj odpadkov
je pri oddaji dolžan slediti navodilom delavca na tehtnici in
delavca v zbirnem centru.
(6) Izvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh,
ki so določeni z letnim koledarjem in urnikom obratovanja
zbirnega centra.
24. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) V zbirnem centru mora nevarne komunalne odpadke
in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je
usposobljena za ravnanje z nevarnimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in čezmernega hrupa, med prevozom pa
ne prihaja do raztresanja odpadkov. Skupna količina posameznih zbranih odpadkov, ki se začasno skladiščijo v zbirnem
centru, ne sme preseči kapacitete zbirnega centra, ki se določi
v letnem programu glede na prostorske danosti in opremo
zbirnega centra.
(4) Izvajalec javne službe mora območje odlagališča nenevarnih odpadkov vzdrževati skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Samo območje odlagališča nenevarnih
odpadkov Stara vas se ne sme uporabljati za namene začasnega skladiščenja odpadkov.
25. člen
(predhodno skladiščenje)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od
postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
namenom, da se odpadki v določenem času pripravijo za prevoz do prevzemnika, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki
izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
26. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se znotraj zbirnega centra zagotavljajo storitve tehtanja:
– mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
– ostankov odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov,
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– odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec
javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z
odpadno embalažo,
– ločenih frakcij, ki gredo v predelavo,
– nevarnih frakcij, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
27. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe največ dvakrat v koledarskem
letu prevzame kosovne odpadke na poziv povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva na podlagi izpolnjenih dveh kuponov
oziroma na osnovi izpolnjenega spletnega obrazca.
(2) Naročila terminsko niso omejena, ima pa izvajalec
javne službe, zaradi organizacije odvozov, pravico do 3-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona, se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov,
izvajalec dogovori z vsakim uporabnikom posebej.
(3) V kolikor uporabnik več kot dvakrat v koledarskem
letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora plačati stroške po
ceniku izvajalca javne službe.
(4) Povzročitelj odpadkov mora kosovni odpadek večjih
dimenzij pred oddajo razstaviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
(5) Povzročitelj odpadkov namesti kosovne odpadke na
prevzemno mesto na dan predvidenega dogovorjenega odvoza
in ne prej.
(6) Če je povzročitelj odpadkov pravna oseba, se odvoz
kosovnih odpadkov izvrši na podlagi posebne pogodbe, sklenjene med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem zbiranja.
Povzročitelj odpadkov lahko kosovne odpadke tudi odda proti
plačilu v zbirni center, ki ga upravlja izvajalec zbiranja.
28. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih »od vrat do vrat«, kjer so uporabniki
dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah.
(2) Druge posode ali tipizirane vrečke za prepuščanje
mešanih komunalnih odpadkov se lahko uporabijo samo, če
iz objektivno opravičljivih razlogov (npr. zaradi nedostopnosti
ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega
povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti tipiziranih posod iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo
uporabniki odpadke do prevzema hraniti pri sebi v zaprtem
prostoru.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine
Postojna v skladu z letnim programom.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov, zaradi prostorskih omejitev ali trajno onemogočenega dostopa vozil za zbiranje odpadkov, ne more ločeno zbirati mešanih komunalnih
odpadkov v tipskih posodah, uporablja za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov tipske vrečke z natisnjenim logotipom izvajalca.
Tipske vrečke so na voljo v poslovnih enotah izvajalca oziroma
jih izvajalec enkrat letno razdeli upravičenim povzročiteljem
odpadkov. Izvajalec zbiranja in povzročitelj odpadkov se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta.
(5) V primeru občasnega povečanja količine mešanih
komunalnih odpadkov, je povzročitelj odpadkov le-te dolžan
ločeno zbirati v tipskih vrečkah in jih na dan prevzema postaviti ob tipsko posodo na prevzemno mesto. Če količine mešanih komunalnih odpadkov redno presegajo prostornino tipske
posode, izvajalec zbiranja lahko izvede ustrezno zamenjavo
obstoječe manjše posode z večjo tipsko posodo.

Št.

69 / 22. 11. 2019 /

Stran

8329

29. člen
(prevzemanje odpadne embalaže)
(1) Izvajalec javne službe prevzema na prevzemnih mestih »od vrat do vrat« naslednjo odpadno embalažo:
– odpadno papirno in kartonsko embalažo,
– odpadno plastično embalažo,
– embalažo iz sestavljenih materialov in
– kovinsko embalažo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
odpadne embalaže na celotnem območju Občine Postojna v
skladu z letnim programom.
(3) Če je povzročitelj odpadkov pravna oseba, se mu namesti posoda za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže
enake prostornine kot za ločeno zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov. Uporaba posode je za povzročitelja odpadkov brezplačna. V primeru, da so dejanske količine mešane odpadne
embalaže večje od nameščene posode, se povzročitelju odpadkov namesti posoda ustrezne velikosti. Razliko v prostornini
nameščene posode krije povzročitelj odpadkov.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov, zaradi prostorskih
omejitev ali trajno onemogočenega dostopa vozil za zbiranje
odpadkov, ne more ločeno zbirati mešane odpadne embalaže
v tipski posodi, uporablja za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov
tipske vrečke prostornine 90 L z natisnjenim logotipom izvajalca
zbiranja. Tipske vrečke so na voljo v poslovnih enotah izvajalca
oziroma jih izvajalec zbiranja enkrat letno razdeli upravičenim
povzročiteljem odpadkov. Izvajalec zbiranja in povzročitelj odpadkov se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta.
(5) V primeru občasnega povečanja količine mešane odpadne embalaže, je povzročitelj odpadkov le-to dolžan ločeno
zbirati v tipskih vrečkah. Če količine mešane odpadne embalaže redno presegajo prostornino tipske posode, izvajalec zbiranja določi ustrezno zamenjavo obstoječega posode z večjo.
(6) Izvajalec mora zagotoviti enkrat letno sejalno analizo
mešane embalaže z namenom, da določi količino plastike ter
papirja in kartona v mešani embalaži.
30. člen
(zbiranje bioloških odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe zbira biološke odpadke po sistemu »od vrat do vrat« od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Zbiranje bioloških odpadkov »od vrat do vrat« je obvezno za stanovalce večstanovanjskih stavb.
(3) Uporabniki individualnih hiš, ki imajo možnost kompostiranja v lastnem vrtu, lahko podajo izjavo o kompostiranju
in so oproščeni prepuščanja bioloških odpadkov izvajalcu zbiranja. Uporabniki, ki biološke odpadke kompostirajo, so dolžni
izvajalcu zbiranja in nadzornim službam dovoliti vpogled v
kompostnik in v tipske posode za mešane komunalne odpadke.
(4) Izvajalec javne službe prevzemno mesto opremi s
tipsko posodo ali zabojnikom ustrezne barve in velikosti za
zbiranje bioloških odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe zamenja obstoječi zabojnik za
biološke odpadke, če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči
tveganje za okolje ali zdravje ljudi.
(6) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
bioloških odpadkov na celotnem območju Občine Postojna, v
skladu z letnim programom.
31. člen
(javne prireditve)
(1) Organizatorji javnih prireditev na prostem morajo pred
začetkom prireditve z izvajalcem javne službe skleniti dogovor
s katerim se podrobneje določi vrsta in obseg storitve glede na
pričakovano število udeležencev ter način odvoza odpadkov in
pokrivanja stroškov.
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(2) Izvajalec javne službe za čas trajanja javne prireditve,
zagotovi ustrezno število posod za ločeno zbiranje z upoštevanjem narave prireditve:
– odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadne embalaže iz stekla,
– odpadne embalaže iz plastike, kovin ali sestavljenih
materialov,
– mešanih komunalnih odpadkov ter
– biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Organizator mora po končani prireditvi poskrbeti, da
se prireditveni prostor v najkrajšem možnem času, vendar ne
kasneje kot v 12 urah, ustrezno očisti. Prvi delovni dan po prireditvi se odpadki prepustijo izvajalcu javne službe zbiranja na
dogovorjenem začasnem prevzemnem mestu.
(4) Pokritje vseh stroškov ravnanja z odpadki zagotovi
organizator prireditve.
(5) Ne glede na peto alinejo drugega odstavka tega člena,
mora ponudnik obrokov na javni prireditvi z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ravnati skladno s predpisom, ki
ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom.
(6) Organizatorji prireditve so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o naravi prireditve in predvidenem trajanju najmanj
14 dni pred predvidenim datumom izvedbe.
32. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih služb
in velikih uporabnikov)
(1) Izvajalec trajno, začasno ali občasno prevzema odpadke od drugih izvajalcev javnih služb, kolikor jih le-ti na
podlagi drugih predpisov zbirajo v okviru drugih obveznih ali
izbirnih gospodarskih javnih služb, in sicer:
– odpadke z živilskih trgov,
– odpadke pri čiščenju cest,
– greznične mulje in odpadke, ki nastanejo pri čiščenju
komunalnih odpadnih voda,
– odpadke, primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega
sveta in pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče.
(2) Izvajalec trajno, začasno ali občasno prevzema tudi
odpadke od drugih velikih uporabnikov. Pogoji prevzemanja
odpadkov iz tega člena se določijo v pogodbi, ki jo izvajalec
javne službe sklene s posameznim uporabnikom.
33. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine nezakonito odloženi
komunalni odpadki, odredi Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju: MIR) izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju
z odpadki. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Izvajalec javne službe stroške odstranitve komunalnih
odpadkov iz prejšnjega odstavka tega člena zaračuna povzročitelju. Če povzročitelja ni mogoče določiti oziroma stroškov
odstranitve od povzročitelja ni mogoče neposredno izterjati, pa
jih izvajalec javne službe zaračuna lastniku zemljišča oziroma
osebi, ki izvaja posest nad zemljiščem.
(3) Če se povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov
odkrije kasneje, ima občina pravico od njega izterjati vračilo
stroškov iz prejšnjega odstavka.
(4) Če so odpadki nezakonito odloženi na zasebnem
zemljišču, odredi MIR povzročitelju, če tega ni mogoče določiti, pa lastniku ali drugemu posestniku zemljišča, odstranitev
komunalnih odpadkov. V primeru, da jih povzročitelj, lastnik
oziroma posestnik ne odstrani, to stori izvajalec javne službe
na stroške povzročitelja, lastnika oziroma posestnika. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(5) Izvajalec zbiranja izvaja kontrolo pravilnosti ločenega
zbiranja »od vrat do vrat« pri posameznem povzročitelju odpadkov. V primeru, da povzročitelj odpadkov odlaga v tipske
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posode, ki so namenjene točno določeni vrsti komunalnih odpadkov, odpadke, ki tja ne sodijo, ga izvajalec zbiranja pisno
opozori. Če se nepravilno ločevanje ponovi, posreduje izvajalec
zbiranja MIR predlog za kaznovanje povzročitelja odpadkov v
skladu s kazenskimi določbami tega odloka.
5. OBDELAVA ODPADKOV
34. člen
(obdelava odpadkov)
(1) Izvajalec zbiranja mora zagotoviti obdelavo prevzetih
odpadkov na način in pod pogoji, da jih obdela sam ali odda
predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov.
(2) Pri obdelavi ali oddaji odpadkov v obdelavo, mora
izvajalec zbiranja upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost
pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– ima sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo
prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjuje okolje
manj od drugih postopkov predelave.
(3) Izvajalec zbiranja mora obdelavo odpadkov zagotoviti
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.
(4) Izvajalec zbiranja odpadkov je dolžan ločeno zbrane
odpadke oddajati ustreznim predelovalcem oziroma odstranjevalcem, pri čemer lahko mešane komunalne odpadke predeluje
le s strani Občine Postojna potrjen izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov, kateremu je občina podelila koncesijo (v nadaljevanju izvajalec obdelave).
(5) Obvezna občinska gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju GJS
obdelave) obsega obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov mora biti zagotovljena za vse mešane komunalne odpadke, ki nastajajo na
območju občine.
(6) Izvajalec obdelave izvaja obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.
(7) Izvajalec obdelave mora izpolnjevati vse pogoje in
obveznosti, ki so določene za upravljavca centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki, v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov
na odlagališčih.
(8) Izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov
mora zagotavljati tudi transport odpadkov do izvajalca obvezne
občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju
izvajalec odlaganja).
6. ODLAGANJE ODPADKOV
35. člen
(odlaganje odpadkov)
(1) Izvajalec zbiranja mora zagotoviti prevoz odpadkov
na obdelavo in odlaganje na način in pod pogoji, da jih lahko
obdela sam ali jih preda izvajalcu obdelave in uredi, da se po
obdelavi zagotovi odstranjevanje komunalnih odpadkov ter
ostanke predelave preda imetniku odlagališča.
(2) Pri odlaganju odpadkov mora izvajalec zbiranja in
obdelave upoštevati, da je potrebno odpadke, za katere ni
mogoče zagotoviti predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje
najslabša možnost. Odlaganje odpadkov je dovoljeno v skladu
s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(3) Ločeno zbrane mešane komunalne odpadke lahko
odlaga le izvajalec odlaganja kateremu je Občina Postojna
podelila koncesijo.
(4) Izvajalec odlaganja mora ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi odlagati samo na urejeno odlagališče, v skladu s poslovnikom odlagališča.
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(5) Pred odlaganjem ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi je izvajalec odlaganja dolžan sprejete
odpadke stehtati in voditi vse ustrezne evidence skladno z
veljavno zakonodajo.
(6) Izvajalec odlaganja mora izpolnjevati vse pogoje in
obveznosti, ki so določene za upravljavca odlagališča za nenevarne odpadke v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na
odlagališčih.
(7) Izvajalec odlaganja obračunava tudi strošek okoljske
dajatve v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo višino in upravičenca za okoljsko dajatev.
7. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE
36. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora pri opravljanju
javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 45. člena tega odloka,
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnega centra,
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ravnanju s slednjimi skladno s
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Izvajalec zbiranja mora z odpadki ravnati tako, da ni
ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami,
– škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan
poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave,
– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v
skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
(3) Izvajalec zbiranja mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje vozil, s katerimi se prevažajo odpadki in posod za
zbiranje odpadkov, tako da ni ogroženo človekovo zdravje in
da ni škodljivih vplivov na okolje.
(4) Izvajalec zbiranja redno pere posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posode
nameščene v okviru zbiralnic ločenih frakcij. Pogostost pranja
je opredeljena v letnem programu.
(5) Izvajalec zbiranja je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje, povzročiteljem odpadkov
ali tretjim osebam.
37. člen
(register odjemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja vodi register odjemnih
mest.
(2) Izvajalec zbiranja je dolžan voditi seznam nameščenih
posod pri povzročiteljih odpadkov in na zbiralnicah ločenih
frakcij. Seznam nameščenih posod vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek nosilca povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva,
– lokacijo nameščenih posod (naslov),
– število oseb, ki pripada gospodinjstvu povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva,
– vrsto, velikost in število posod oziroma delež na skupni
posodi, ki pripada gospodinjstvu povzročitelja odpadkov iz
gospodinjstva.
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(3) Vsebinski podatki iz drugega odstavka se smiselno
uporabljajo tudi za identifikacijo pravnih oseb in nameščenih
posod na zbiralnicah ločenih frakcij.
(4) Izvajalec zbiranja skrbi za ažurnost seznama in ga
na zahtevo posreduje Občini. Izvajalec zbiranja mora seznam
vsaj enkrat letno uskladiti z uradnimi republiškimi evidencami.
(5) Občina je dolžna v okviru svojih izvornih pristojnosti
omogočiti izvajalcu zbiranja pridobitev potrebnih podatkov o
povzročiteljih odpadkov iz gospodinjstva za potrebe izvedbe
obračuna storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
8. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
38. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec zbiranja mora uporabnike na svojih spletnih
straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način
obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoče
prepuščati odpadke,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat
do vrat, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah in
zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec zbiranja mora uporabnike na svojih spletnih
straneh seznanjati z:
– ločenim zbiranjem odpadkov in o doseženih ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– o načinu izvajanja in stanju izvajanja javne službe, stanju ravnanja z odpadki, poročila o nadzoru in izdanih opozorilih
oziroma prijavah,
– o razvoju tehnologij, novih ukrepih, pridobitvah in izobraževanju prebivalstva,
– o hrambi nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne
predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim
prepuščanjem,
– pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način,
– s tem, da se komunalni odpadki, ki so onesnaženi z
nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
(3) Izvajalec zbiranja mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov
na izvoru. Uporabnike večkrat letno seznanjati z navodili za
pravilno ločevanje odpadkov na krajevno običajen način in
na spletni strani izvajalca javne službe. Z navodili in obvestili
o načinih prepuščanja odpadkov seznanjati tudi preko akcij v
šolah in vrtcih.
9. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
39. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Povzročitelji odpadkov imajo pravico do kakovostnega
zagotavljanja storitev javne službe, ki je, pod pogoji, ki jih določa ta odlok, enako dostopna vsem uporabnikom na območju
občine po posameznih kategorijah uporabnikov.
(2) Povzročitelj odpadkov ima pravico do:
– trajne, nemotene in kvalitetne storitve javne službe
zbiranja,
– uporabe tipskih posod za ločeno zbiranje odpadkov,
– oddaje pravočasnega ustreznega sporočila (opremljenega z dokazili) izvajalcu zbiranja, da upošteva sporočene
spremembe, ki vplivajo na izvajanje ter obračun storitev,
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– pisnega ugovora na prejeto fakturo v osmih dneh od
prejema,
– obveščenosti o storitvah javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov,
– naročanja dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca
zbiranja.
40. člen
(obveznosti uporabnikov)
Povzročitelji odpadkov imajo obveznost:
– uporabljati storitve izvajalca javne službe zbiranja v
skladu z določili tega odloka in predpisov, ki urejajo ravnanje
z odpadki,
– da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov,
ki jih povzročajo, izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več
ločenih frakcij, saj s tem zmanjšajo količino mešanih komunalnih odpadkov,
– nastale komunalne odpadke zbirati in ločevati na izvoru
njihovega nastajanja ter jih odlagati v posode za zbiranje, v
skladu z letnim programom izvajalca zbiranja,
– hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
– prepuščati odpadke izvajalcu na prevzemnem mestu v
posodi ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu
z letnim programom,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij ali
v zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
– prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju
nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij ali v zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
– prepuščati kosovne odpadke v skladu z določili tega
odloka,
– pisno obvestiti izvajalca zbiranja o spremembah, ki
vplivajo na obračun cene storitev javne službe najkasneje v
8 dneh po nastanku spremembe z ustreznimi dokazili (v primeru sporočenih napačnih podatkov, je uporabnik dolžan povrniti
stroške škode, ki bi nastala izvajalcu),
– redno plačevati storitve javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
41. člen
(prepovedi s strani povzročiteljev)
Povzročitelji odpadkov ne smejo:
– pri zbiranju odpadkov le-teh mešati, da jih več ni možno
izločevati za namene ponovne uporabe oziroma predelave,
– mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali
mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi
snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
– prepuščati odpadkov v posodah, ki niso namenjene za
njihovo zbiranje in prepuščanje,
– pisati ali lepiti plakatov na posode ali jih namerno uničevati,
– prepuščati v posodah nevarne frakcije, klavniške odpadke, gradbene odpadke, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in
veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na
vrsto odpadkov oziroma vse tiste odpadke, ki po svoji vsebini
ne sodijo v namensko posodo,
– opustiti uporabo storitve javne službe, kot je kopičenje
odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov,
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati OEEO kot mešani komunalni odpadek,
– nameščati zabojnike za odpadke zunaj predvidenega
prevzemnega mesta,
– odlagati odpadke ob posode na prevzemnih mestih in
na zbiralnicah ločenih frakcij,
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– prepuščati odpadke v vrečkah (razen v izjemnih primerih, kot so določeni v tem odloku),
– brskati po posodah ter razmetavati odpadke,
– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili
tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.
10. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
42. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij,
– sredstva občinskega proračuna, v kolikor so za posamezni namen oziroma projekt zagotovljena sredstva,
– drugi viri, določeni z občinskim predpisom ali zakonom
oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
43. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Javna infrastruktura se financira iz:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz občinskega proračuna, v kolikor so za ta namen zagotovljena sredstva,
– iz javno zasebnega partnerstva, v kolikor je z razpisom
podeljena koncesija,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z občinskim predpisom ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
11. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
44. člen
(infrastruktura)
(1) Infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe, ki
je lastnina občine, sestavljajo:
– zbiralnice ločenih frakcij,
– zemljišča in objekti zbirnih centrov,
– objekti prevzemnih mest na javnih površinah,
– druga infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne
službe.
(2) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost
javne službe.
45. člen
(oprema za izvajanje javne službe)
(1) Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje prostore in opremo:
– prostor in opremo (zabojniki) za postavitev zbiralnic
ločenih frakcij,
– prostor za prevzemanje nevarnih frakcij s premično
zbiralnico nevarnih frakcij,
– prostor in opremo za zbirni center.
(2) Za zagotavljanje javne službe zbiranja izvajalec zbiranja zagotovi naslednjo opremo in pogoje:
– vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovne stroje,
– premično zbiralnico nevarnih frakcij,
– posode za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov,
– posode za prepuščanje ločenih frakcij mešane embalaže,
– posode za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
(3) Za zagotavljanje javne službe obdelave, izvajalec
obdelave zagotovi opremo v skladu z veljavno zakonodajo.
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(4) Za zagotavljanje javne službe odlaganja, izvajalec
odlaganja zagotovi opremo v skladu z veljavno zakonodajo.
12. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
46. člen
(določitev velikosti zabojnika – gospodinjstva)
(1) Velikost in število obveznih posod za posamezne povzročitelje odpadkov določi izvajalec javne službe zbiranja. Glede na pogostnost prevzemanja posameznih vrst komunalnih
odpadkov se število obveznih posod in njihovo velikost določi
z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih
odpadkov ter števila oseb pri uporabniku.
(2) Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov, se kot najmanjša količina upošteva:
– za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na
teden, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za odpadno embalažo: 20 litrov na osebo na teden,
vendar ne manj kot 120 litrov,
– za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden, vendar ne manj kot 80 litrov.
(3) V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvo in
drugo točko tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode,
izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.
(4) Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev,
jo pa le-ti občasno uporabljajo (počitniški objekt), izvajalec
določi velikost in število zabojnikov, ki pripadajo enočlanskemu
gospodinjstvu.
47. člen
(določitev velikosti zabojnika – pravne osebe)
(1) Za določitev najmanjše velikosti zabojnika za mešane
komunalne odpadke za pravne osebe, samostojne podjetnike
in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se pri
dogovoru med izvajalcem zbiranja in povzročiteljem odpadkov
upošteva število zaposlenih, če tega podatka ni, pa velikost
prostora, izraženega z neto površino prostora v skladu s priporočili v naslednji razpredelnici:
Velikost zabojnika
Velikost prostora
80 l
do 30 m2
120 l
od 31 do 60 m2
240 l
od 61 do 80 m2
770 l
od 81 do 500 m2
1100 l
od 501 do 1500 m2
(2) Pri številu zaposlenih se upoštevajo normativi, in sicer:
a) Za uporabnike iz dejavnosti in javnega sektorja je velikost določena glede na število zaposlenih in znaša:
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na zaposlenega na odvoz, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za mešano embalažo 20 litrov na zaposlenega na odvoz, vendar ne manj kot 120 litrov.
b) Za uporabnike iz gostinstva je velikost določena glede
na število zaposlenih in kapaciteto gostinskega lokala in znaša:
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na osebo na
odvoz, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za mešano embalažo 10 litrov na osebo na odvoz, vendar ne manj kot 120 litrov.
Odvoz bioloških odpadkov in embalaže iz gostinstva, ki je produkt dejavnosti ni predmet javne službe.
c) Za uporabnike iz gostinstva, sobodajalstva in lastnike
kampov je velikost določena glede na število zaposlenih in
kapaciteto gostinskega lokala oziroma števila nastanitvenih
enot (soba, kamp prostor, prostor za avtodome in prikolice,
šotorišče, glamping) in znaša v času opravljanja dejavnosti
(npr. 6 mesecev na leto):
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na odvoz
na osebo oziroma nastanitveno enoto, vendar ne manj kot
80 litrov,
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– za mešano embalažo 10 litrov na odvoz na osebo oziroma nastanitveno enoto, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za biološke odpadke 5 litrov na odvoz na osebo oziroma
nastanitveno enoto, vendar ne manj kot 80 litrov.
(3) Na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi
večjo posodo. Uporabniki iz dejavnosti, javnega sektorja ali
gostinstva pa lahko, v kolikor dokažejo, da v skladu z navedenimi merili določena velikost posode ni sorazmerna z dejansko
količino nastalih odpadkov, sporazumno z izvajalcem določijo
tudi manjšo velikost posode.
(4) Uporabniki iz dejavnosti, ki imajo registrirano dejavnost na istem naslovu kot gospodinjstvo, vendar tam ne izvajajo dejavnosti, nimajo posebnega poslovnega prostora in nimajo
zaposlenih, lahko, za zbiranje odpadkov iz dejavnosti uporabijo
iste posode kot za gospodinjstvo in se jim storitev ne zaračuna.
48. člen
(uporaba računskih velikosti inštaliranih volumnov posod)
(1) Za potrebe izračuna sodil pri oblikovanju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
pri izračunu cene storitve, izvajalec gospodarske javne službe
zbiranja uporabi računski volumen zabojnika iz 46. ali 47. člena tega odloka pomnožen s številom odvozov in ne dejanski
volumen inštalirane posode.
(2) Izvajalec mora v primeru, da pri kontroli odjemnega
mesta, katerega računski volumen zabojnika je manjši od najmanjšega možnega zabojnika, ugotovi večjo količino odpadkov
kot je računsko predvideno, opozoriti uporabnika in v kolikor
se presežek količine odpadkov ponovi, povečati računski volumen na tem odjemnem mestu, o čemer obvesti uporabnika.
Povečanje računskega volumna se lahko izvede za vrednost
najmanjše predpisane količine iz 46. ali 47. člena tega odloka.
(3) Izvajalec zbiranja lahko uporabni volumen zabojnika
zmanjša z vstavitvijo polnila ali dvojnega dna v zabojnik.
49. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitev posamezne javne službe se oblikuje in
določi v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine
posamezne storitve.
(2) Ceno storitev predlaga izvajalec posamezne javne
službe (izvajalec zbiranja, obdelave in odlaganja) najmanj enkrat na tri leta z elaboratom, ki ga predloži pristojnemu občinskemu uradu v pregled, župan pa ga predloži občinskemu
svetu v potrditev. Občinski svet določi potrjeno ceno storitev.
Izvajalec zbiranja na svoji spletni strani objavi cenik, ki upošteva potrjeno ceno storitev.
(3) Enota količine storitve je izražena v kilogramih (kg).
(4) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene izvajanja storitev.
(5) Občina in izvajalec javne službe zbiranja vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov
javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje javne službe.
(6) Stroške storitev obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov izvajalec zbiranja prevzame v kalkulacijo
(brez manipulativnih stroškov) le na osnovi cen izvajalcev teh
storitev, v kolikor teh storitev ne izvaja sam.
(7) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se povzročiteljem odpadkov obračuna v skladu
s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
50. člen
(obračun storitev)
(1) Izvajalec mesečno obračunava storitve javne službe
uporabnikom na podlagi veljavnega cenika in v skladu z veljavnimi predpisi.
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(2) Izvajalec enkrat letno naredi količinski poračun izvedenih storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov ter zbiranja bioloških odpadkov in izračuna nova sodila za preračun
mase odpadkov iz volumna inštalirane posode.
(3) Izvajalec zbiranja pri obračunu storitve javne službe
upošteva računsko velikost nameščene posode pri posameznemu povzročitelju odpadkov (oziroma na posameznem zbirnem mestu) ter pogostost prevzemanja odpadkov.
(4) V primeru, da izvajalec zbiranja ne izvaja tudi storitve
obdelave in odlaganja odpadkov, mesečno obračunava uporabnikom tudi storitve javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov brez manipulativnih stroškov.
(5) Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
med posamezne povzročitelje odpadkov, ki uporabljajo skupne
posode, se upoštevajo določila 46. člena, če gre za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva oziroma določila 47. člena, če
gre za povzročitelje odpadkov iz dejavnosti.
(6) Uporabniku, ki ni vključen v sistem zbiranja bioloških
odpadkov, torej se je odločil za lastno kompostiranje, bo izvajalec zbiranja obračunal zeleni vrtni odrez in ostale biološke
odpadke, ki jih bo dostavil v zbirni center, v skladu z veljavnim
cenikom objavljenim na spletni strani izvajalca.
(7) Če izvajalec zbiranja ugotovi, da mu je povzročitelj odpadkov posredoval netočne oziroma lažne podatke ter dokazila
o vključitvi oziroma spremembi, lahko izvajalec zbiranja povzročitelju odpadkov zaračuna razliko med zaračunano storitvijo
in storitvijo, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj odpadkov
posredoval pravilne podatke, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. To velja tudi v primeru, če povzročitelj odpadkov
podatkov o vključitvi oziroma spremembi ne pošlje oziroma jih
pošlje nepravočasno. Prav tako izvajalec zbiranja ni dolžan
vračati preveč zaračunane storitve zbiranja, če mu povzročitelj
odpadkov ni pravočasno sporočil nastale spremembe.
(8) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe
objekta oziroma izvajanja dejavnosti povzročitelja odpadkov ne
odvezuje plačila stroškov zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, razen v izjemnih primerih kot so:
– šolanje v tujini,
– dolgotrajno zdravljenje,
– bivanje v domu upokojencev,
– prestajanje zaporne kazni,
– opravljanje dejavnosti le 6 mesecev na leto ali manj
(npr. sobodajalstvo, kampiranje, glamping ipd.).
Vse navedene izjeme se upoštevajo v primeru odsotnosti ali
neuporabe objekta neprekinjeno vsaj šest mesecev ali opravljanje dejavnosti le določen del leta. Izostanek in dolžina
opravljanja dejavnosti mora biti podprt s pisnimi dokazili pristojnih organov.
(9) Dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Postojna, začasno pa prebivajo izven območja te občine, so
v tekočem šolskem letu (od septembra oziroma oktobra do
vključno junija) oproščeni plačila stroškov za storitve zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, ob predložitvi potrdila o
šolanju in potrdila o začasnem prebivališču. Oprostitev plačila
stopi v veljavo naslednji mesec po predložitvi zahtevanih potrdil, preostali čas v letu so dijaki in študenti vključeni v obstoječi
sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(10) Če povzročitelj odpadkov ne poravnava redno mesečnih faktur za opravljene storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov in ne vloži ugovora zoper obračun, mu
izvajalec zbiranja izda opomin. Če povzročitelj odpadkov ne
poravna zapadlih obveznosti niti v petnajstih dneh po izdanem
opominu, izvajalec zbiranja ravna v skladu z zakonom, ki ureja
izvršbe.
(11) Izvajalec zbiranja lahko v okviru ozaveščanja uporabnikov organizira različne akcije zbiranja komunalnih odpadkov,
na podlagi katerih se uporabnikom, ki se te akcije udeležijo, pri
obračunu storitev ravnanja z odpadki upoštevajo določene ugodnosti. Izvajalec zbiranja objavi podrobnejša pravila in pogoje
akcij na svoji spletni strani.
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51. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje do predpisanega določenega roka.
(2) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na
obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh
po izdanem opominu, izvajalec javne službe začne postopek
izterjave po sodni poti, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in
zavarovanje.
(3) Če povzročitelj odpadkov, ki ni hkrati lastnik nepremičnine, ne poravna računa, ki mu ga za opravljeno storitev
izda izvajalec javne službe, za plačilo, na podlagi odločbe iz
četrtega odstavka 33. člena tega odloka, solidarno odgovarja
lastnik nepremičnine.
(4) Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti
pisna, podana v predpisanem roku po prejemu računa.
13. NADZOR
52. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja MIR.
(2) Inšpekcijski nadzor izvaja občinski inšpekcijski organ,
ki ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti povzročitelju odpadkov vključitev v sistem zbiranja komunalnih odpadkov,
– odrediti povzročitelju odpadkov zbiranje in odlaganje
komunalnih odpadkov na način, določen s tem odlokom,
– odrediti odstranitev nedovoljenih plakatov, obvestil, ki so
nameščena na zabojnike,
– odrediti organizatorju prireditve zbiranje komunalnih
odpadkov na način, opredeljen v tem odloku,
– odrediti investitorju gradenj zbiranje komunalnih odpadkov na način, opredeljen v tem odloku,
– odrediti izvajalcu javne službe zbiranje in prevoz komunalnih in drugih odpadkov na način, opredeljen v tem odloku,
– odrediti izvajalcu čiščenje in vzdrževanje zabojnikov,
– odrediti izvajalcu prevzem neustrezno ločenih odpadkov
glede na določila tega odloka,
– izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških.
(3) Izvajalci posameznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z
odpadki v nasprotju s tem odlokom. Izvajalec mora zagotoviti
osebo, ki bo redno, praviloma dnevno, izvajala občasni nadzor
nad ločevanjem odpadkov, obveščala uporabnike o neustrezno ločenih odpadkih in beležila statistiko nadzora ter izdajala
obvestila oziroma opozorila o ugotovljenih nepravilnostih. Izvajalec mora obveščati javnost na krajevno običajen način in
na spletni strani izvajalca o rezultatih in ugotovitvah nadzora v
posameznih delih naselja.
(4) Pri izvajanju nadzora lahko MIR izdaja odločbe in
odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega odloka. V primeru, da se uporabnik ne vključi v
obvezni sistem ločenega zbiranja odpadkov, MIR z odločbo to
odredi, izvršljiva odločba pa je podlaga izvajalcu za izvedbo
te storitve.
14. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE
53. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
Izvajalec posamezne javne službe sklepa z uporabniki
pogodbe, kjer je to določeno s tem odlokom oziroma s posebnimi predpisi.
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15. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
(prekrški povzročiteljev odpadkov)
(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba (srednja in velika družba skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe), njena odgovorna oseba pa z globo
400 evrov, če:
– v roku z izvajalcem zbiranja ne sklene pogodbe o načinu
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (deseti odstavek
10. člena),
– ravna v nasprotju z določili 40. in 41. člena tega odloka,
– ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta
po prevzemu odpadkov nazaj na zbirno mesto (drugi odstavek
21. člena),
– ne omogoči neposreden in nemoten dostop do prevzemnega mesta s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času
in v vseh vremenskih razmerah (prva alineja osmega odstavka
22. člena),
– samodejno ali na poziv izvajalca zbiranja ne odstrani
vej dreves ali drugih rastlin, ki ovirajo dostop do prevzemnega
mesta (peta alineja osmega odstavka 22. člena),
– se v primeru popolne ali delne zapore občinske ceste
z izvajalcem zbiranja ne dogovori o načinu začasnega prepuščanja odpadkov s strani povzročiteljev odpadkov (enajsti
odstavek 22. člena),
– kot organizator javne prireditve ne ravna v skladu z
določili 31. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena, njena odgovorna oseba pa z globo 250 evrov, če ravna
v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje posameznika, če ravna v nasprotju z določili
iz prvega odstavka.
55. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne zagotovi izvajanja javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot določa ta odlok,
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva določenih cen storitev.
(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.
16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(odlog uporabe)
Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Postojna pripravi izvajalec in ga posreduje
občini najkasneje v roku 60 dni po podpisu koncesijske pogodbe. Župan potrdi letni program v 60 dneh od njegovega
prejema.
57. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 108/08).
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58. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2019
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3096.

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih
javnih služb zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja
Občine Postojna

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), 32., 36. in 37. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih
pogodb (Uradni list EU L 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1–64),
16. in 95. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07), 3. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08, 48/18) je
Občinski svet Občine Postojna na 9. redni seji dne 6. 11.
2019 sprejel

ODLOK
o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih
služb zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se določijo
predmet in pogoji za podelitev koncesij za izvajanje obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje 10 let
izvajalcu, izbranem na javnem razpisu, izvedenem v skladu z
določbami tega koncesijskega akta (v nadaljevanju: koncesionar) in skladno s predpisi, ki urejajo podeljevanje koncesij.
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2. člen

5. člen

(pojmi in izrazi v odloku)

(ločeni računovodski izkazi)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
– »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba« (v
ednini oziroma množini): so obvezne gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– »koncedent«: je Občina Postojna;
– »občinski svet«: je Občinski svet Občine Postojna;
– »koncesija«: je skupen izraz za koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in koncesijo za izvajanje gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov;
– »koncesionar«: je skupen izraz za subjekt, ki bo izbran
na javnemu razpisu v skladu z določbami tega odloka za
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov in subjekt, ki bo izbran za izvajanje
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov;
– »izvajalec javne službe«: je koncesionar po temu odloku;
– »povzročitelj odpadkov«: je vsaka oseba na območju
Občine Postojna, katere delovanje ali dejavnost povzroča
nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov) in je vpisan v evidenco, ki jo vodi izvajalec zbiranja odpadkov, ter
oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje
odpadkov za gospodarsko javno službo iz prve alineje tega
odstavka, oziroma oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali
druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava
odpadkov;
– »uporabniki«: so vsi povzročitelji odpadkov iz predhodne alineje.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja in drugi
predpisi, ki urejajo dejavnosti ravnanja z odpadki.

(1) Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske
izkaze za dejavnost javne službe in drugih dejavnosti v skladu s
slovenskimi računovodskimi standardi ter ločene računovodske
izkaze za vsako javno službo po tem odloku, ki jo koncesionar
izvaja.
(2) Ob izpolnitvi dane zahteve in drugih pogojev, ki jih
določa zakon, lahko koncesionar v času trajanja koncesije
opravlja tudi druge dejavnosti.

3. člen
(način podelitve koncesije)
(1) V Občini Postojna se javne službe iz 1. člena tega
odloka izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi pod
pogoji, določenimi v temu odloku.
(2) Koncedent podeli dve koncesiji, in sicer koncesijo za
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov in koncesijo za izvajanje gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
(3) Koncesiji za opravljanje javnih služb se podelita na
podlagi javnega razpisa.
II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
4. člen
(vsebina javnih služb)
(1) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemajo gospodarske
javne službe iz 1. člena, podrobneje določajo zakon, podzakonski predpisi ter odlok, ki ureja ravnanje z odpadki na območju
Občine Postojna.
(2) Predpisi, s katerimi je delno ali v celoti določena
vsebina javnih služb po tem odloku, so sestavni del tega koncesijskega razmerja in ga dopolnjujejo ali pa stopajo na mesto
pogodbenih določil, ki niso v skladu z njimi.
(3) Tehnične specifikacije predmeta javne službe sprejme
župan.

6. člen
(območje izvajanja koncesioniranih gospodarskih
javnih služb)
(1) Koncesionirane gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka se zagotavljajo za celotno območje Občine
Postojna.
(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javnih
služb na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in na njegovi podlagi
sprejetimi predpisi.
(3) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javnih služb iz 1. člena tega
odloka, za katere mu je podeljena koncesija. Storitve javnih
služb so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi
pogoji. Uporaba storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo
zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb,
za uporabnike obvezna.
7. člen
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe,
so vsi objekti in naprave zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, ki so v upravljanju koncesionarja.
(2) Objekti, naprave in oprema, ki sestavljajo infrastrukturo javne službe, potrebno za njeno izvajanje in se nahaja na
območju Občine Postojna, so tako v času trajanja koncesije
kot tudi po njenemu prenehanju last koncedenta, v kolikor ni
s koncesijsko pogodbo določeno, da so v lasti koncesionarja
ali tretjih oseb.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA V OKVIRU
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
– v javnem interesu, kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu izvajati javno službo v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javne službe);
– na poziv koncedenta, medobčinskega inšpektorata in
redarstva, policije in gasilcev zagotavljati interventno izvajanje
javne službe ob vsakem času;
– uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati
in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki
neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku
2 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov, v
primeru onesnaženja površin z odpadki, pa nemudoma;
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renu;

– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan, vse dni v letu;
– izvajati notranjo kontrolo dela, dnevno kontrolo na te-

– opravljanje vseh drugih nalog, ki so skladno s predpisi
določene v okviru zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– glede na potrebe izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki služi javni službi, na poziv koncedenta pripraviti
strokovne podlage oziroma izhodišča za načrtovanje razvoja,
v postopku priprave prostorskih aktov in pri drugih razvojnih
planih;
– sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, če je tako
določeno s posebnimi predpisi;
– odločati v upravnem postopku o vseh upravnih zadevah
iz naslova izvajanja javne službe ter obračunavati pristojbine in
druge prispevke v skladu s predpisi;
– pripravljati letne (do 15. 10. za naslednje leto) in dolgoročne programe za izvajanje javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno koncedentu
poročati o izvajanju javne službe;
– svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
– voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe
in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi
z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti
o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb.
(2) Dodatne dolžnosti koncesionarja za izvajanje javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so:
– vzdrževanje in čiščenje zabojnikov (ob vsakem praznjenju zabojnikov se jih postavi na svoja mesta; v primeru onesnaženja zabojnikov, se jih očisti; v primeru poškodbe zabojnikov,
se jih zamenja z drugimi; vsaj 1 x letno pranje zabojnikov; terenski pregledi stanja zabojnikov – popisi poškodovanih zabojnikov in njihova zamenjava, ter popisi stalne prenapolnjenosti
zabojnikov in ukrepi);
– zagotavljati dnevno čistočo zbiralnic oziroma ekoloških
otokov (čistijo se tako, da na njih in v njihovi neposredni okolici
ni odpadkov);
– izvajanje obračunavanja storitev v skladu z drugim odstavkom 28. člena tega odloka.
(3) Če zakon ne določa drugače koncesionar lahko izvaja
tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar njihovo
izvajanje ne sme negativno ali moteče vplivati na opravljanje
te javne službe.
IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
(viri financiranja)
(1) Javne službe se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe, ali sredstev od izvajanja
drugih tržnih storitev, če ta predstavljajo, skladno s predpisi na
državni ravni, prihodek javne službe,
– iz okoljske dajatve, če je to v skladu z veljavnimi predpisi,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javnih služb se oblikuje v postopku
javnega razpisa.
(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo
za predlaganje cen storitev javne službe, izhajajoč iz določb
pozitivnih predpisov, ki te cene regulirajo (skladno s predpisom,
ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolj oziroma drugim
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predpisom ali splošnim aktom), ter iz svoje prijave, dane na
javnemu razpisu za izbor koncesionarja.
(4) Organ, ki v imenu koncedenta po tem odloku sprejme
cene, določa zakon ali odlok.
(5) Podrobnosti v zvezi z obračunom storitev javnih služb
se lahko uredijo s tarifnim pravilnikom za javno službo zbiranja
komunalnih odpadkov, ki ga sprejme občina, v kolikor to ni
urejeno z drugim veljavnim aktom.
(6) V koncesijski pogodbi za izvajanje javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se določi, da v primeru, če bi izvajalec iz 51. člena tega odloka, s
katerim bi koncedent lahko sklenil neposredno pogodbo o
horizontalnem sodelovanju v skladu z 51. členom tega odloka, med izvajanjem koncesije ponudil nižjo ceno obdelave
in odlaganja od tiste, ki je določena v koncesijski pogodbi,
koncedent lahko odpove (odstopi) koncesijsko pogodbo s koncesionarjem s 6-mesečnim odpovednim (odstopnim) rokom.
Namesto odpovedi koncedent lahko pozove koncesionarja na
sklenitev aneksa h koncesijski pogodbi, s katerim se cena brez
kakršnegakoli nadomestila ali povračila stroškov izenači s ponujeno s strani izvajalca iz 51. člena. Če do sklenitve aneksa
h koncesijski pogodbi ne pride v roku 1 meseca od koncedentovega poziva, se šteje da je koncesionar pogodbo odpovedal
s 6-mesečnim odpovednim rokom.
10. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar koncedentu ne plačuje koncesijske dajatve.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
11. člen
(status koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 12. člena tega odloka in druge pogoje, ki jih
določa zakon. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon
ne določa drugače.
(2) Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več
oseb, ki skupaj nastopajo kot enoten prijavitelj (konzorcij),
in ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo
medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da
bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili določeno
pravno-organizacijsko obliko, ki jih bo pravno združevala in s
katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru
nastopanja prijavitelja skupaj s podizvajalcem, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev in meril (12., 14., 15. in 23. člen)
nove pravno-organizacijske oblike ni potrebno ustanoviti.
(3) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Če ista oseba
sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse take vloge zavrnejo.
12. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)
(1) V prijavi za pridobitev koncesije mora prijavitelj z dokazili iz 47. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah dokazati, da pri njem niso podani razlogi za izključitev iz 45. člena
Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, vključno z razlogi
iz šestega odstavka tega člena, oziroma razlogi za izključitev iz
drugega predpisa, ki bi nadomestil 45. člen Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah.
(2) V prijavi za pridobitev koncesije mora prijavitelj z dokazili iz 47. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje za sodelovanje v
postopku izbire koncesionarja:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
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2. da ima vsa potrebna upravna dovoljenja za izvajanje
javne službe, za katero oddaja prijavo in izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje te javne službe, ki so določeni s
predpisi, ki urejajo vsebino javnih služb;
3. da je samostojno, skupaj s člani konzorcija ali s podizvajalci sposoben zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet
koncesije, ter kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo, v
skladu s predpisi, normativi in standardi, skladno s Smernicami,
usmeritvami in tehničnimi specifikacijami iz tretjega odstavka
4. člena tega odloka;
4. da je kadrovsko usposobljen za vodenje katastra, če je
to za javno službo, za katero se prijavlja, zahtevano, skladno
s Smernicami, usmeritvami in tehničnimi specifikacijami iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka;
5. da razpolaga z ustrezno infrastrukturo, prostori in opremo za izvajanje javne službe, oziroma na drug način nesporno
izkaže, da lahko opravlja dejavnost javne službe, skladno s
Smernicami, usmeritvami in tehničnimi specifikacijami iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka;
6. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
javne službe;
7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči Občini Postojna,
uporabnikom ali tretjim osebam;
8. da predloži osnutek poslovnega načrta v skladu z veljavno zakonodajo, ki vsebuje tudi vse podatke o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega
vidika in razvojnega vidika, skladno s Smernicami, usmeritvami
in tehničnimi specifikacijami iz tretjega odstavka 4. člena tega
odloka;
9. da ima ustrezna strokovna priporočila, in sicer najmanj
1 potrjeno referenco za izvajanje dejavnosti, za katero se prijavlja na območju, primerljivem z območjem koncesije iz tega
odloka;
10. da izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, določene
z zakonom, ki ureja postopek oddaje koncesij in tem odlokom.
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9. pogoje za predložitev skupne vloge in vloge za izvajanje koncesije s podizvajalci;
10. druge obvezne sestavine prijave ter drugo potrebno
dokumentacijo;
11. način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim
zavarovanjem, unovčljivim na prvi poziv;
12. kraj in rok za predložitev prijav, zahteve za njihovo
predložitev;
13. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav;
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri koncesionarja oziroma izidu postopka in okvirni rok za končanje
postopka;
15. pravila za sporočanje, zahteve in obvestila o dodatnih
informacijah in kontaktne osebe za informacije med postopkom
izbire koncesionarja;
16. osnutek koncesijske pogodbe;
17. druge podatke, v skladu z zakonom in naravo stvari,
potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(4) Poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena se v
obvestilu o koncesiji in koncesijski dokumentaciji lahko objavijo
tudi drugi podatki, pomembni za sklenitev koncesijske pogodbe, morajo pa biti objavljeni vsi potrebni podatki, katere zahteva
zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis.
(5) Obvestilo o koncesiji in koncesijska dokumentacija
morata biti medsebojno skladna.
(6) Koncedent od datuma objave obvestila o koncesiji
omogoči neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop
do koncesijske dokumentacije. V besedilu obvestila o koncesiji se navede spletni naslov, na katerem je ta dokumentacija
dostopna.
(7) V koncesijski dokumentaciji morajo biti navedeni vsi
podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo,
oziroma vsi podatki, ki jih zahtevajo veljavni predpisi.
(8) Rok za oddajo prijav mora znašati najmanj 30 dni od
obvezne objave iz drugega odstavka tega člena.
14. člen
(pogoji za sodelovanje)

VI. JAVNI RAZPIS
13. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesionarje za izvajanje dejavnosti javnih služb iz
1. člena tega odloka se izbere z enotnim javnim razpisom z objavo obvestila o koncesiji v skladu z naslednjim odstavkom. Na
javnem razpisu se koncesije za javne službe iz 1. člena oddajo
v dveh ločenih sklopih, in sicer 1. sklop za izvajanje zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov in 2. sklop za izvajanje
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Sklep o pričetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
(2) Obvestilo o koncesiji, s katerim se kandidati povabijo
k sodelovanju, se objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem
listu Evropske unije, na uradni spletni strani Občine Postojna
oziroma na drug način, če tako določa zakon ali drug veljaven
predpis. Obvestilo o koncesiji se lahko objavi tudi v drugih
medijih oziroma na druge način, vendar ne pred obveznimi
objavami iz prvega stavka tega člena.
(3) Obvestilo o koncesiji in koncesijska dokumentacija
vsebujeta zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta;
2. podatke o objavi koncesijskega akta;
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije;
5. postopek izbire koncesionarja;
6. razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje;
7. merila za izbor koncesionarja;
8. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za sodelovanje;

V koncesijski dokumentaciji se določijo pogoji in način
dokazovanja izpolnjevanja pogojev, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar, v skladu s 13. členom tega odloka. Koncesijska
dokumentacija ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati
pogojev za sodelovanje, ki so določeni s tem odlokom.
15. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
1. cena storitev javne službe za uporabnika;
2. kadrovska usposobljenost za izvajanje javne službe, ki
presega minimalne zahteve;
3. ustreznost sredstev in opreme prijavitelja za izvajanje
javne službe, ki presega minimalne zahteve;
4. ustreznost in lokacija infrastrukture za izvajanje javne
službe, ki presega minimalne zahteve;
5. odzivni čas v primeru nujnega praznjenja zabojnikov na
zbiralnicah (za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov).
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe).
VII. IZBOR KONCESIONARJA
16. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
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(2) Prijava je popolna, če je skladna z minimalnimi zahtevami, ki jih je določil koncedent, prijavitelj izpolnjuje pogoje
za sodelovanje in ni izključen iz sodelovanja v postopku izbire
koncesionarja.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so
te nepopolne, se javni razpis ponovi ali se uporabi ustrezni
postopek s pogajanji v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
podeljevanje koncesij.
(4) V skladu z določilom prejšnjega odstavka se ravna tudi
v primeru, če prijavitelj ni bil izbran, ali če s pravno ali fizično
osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v roku iz 18. člena
ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
17. člen
(izbira koncesionarja)
(1) V postopku pregleda in ocenjevanja prijav lahko koncedent zahteva pojasnila vloge, pri tem pa ne sme dovoliti, da
bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal svojo vlogo.
Posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste dokumente iz
vloge, ki vplivajo na vrednotenje vloge posameznega kandidata
(sprememba predmeta, cena in druga merila).
(2) Komisija sme zahtevati le take dopolnitve vlog, s
katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne
dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino
vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge skladno
s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
(3) Koncedent sme v soglasju s kandidatom popraviti
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu.
(4) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, v katerega
spada koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(5) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti
s prijaviteljem, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali
kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju
v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena,
v zakonski zvezi, partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega
tretjega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že
prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata,
če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še
ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje
v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če izvejo
za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo
izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno preko koncedenta.
Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni
član strokovne komisije.
(6) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne pogoje ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(7) Župan v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z odločitvijo o izbiri koncesionarja, ki je akt poslovanja v
zvezi s katerim se uporablja zakon, ki ureja podelitev koncesij.
(8) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo po tem odloku
(konzorcij).
(9) Glede pravnega varstva zoper odločitev o izbiri koncesionarja se uporablja zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih
javnega naročanja.
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VIII. KONCESIJA
18. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe v pisni obliki.
(2) Za javne službe iz 1. člena tega odloka se z izbranim
koncesionarjem ali pravno osebo iz drugega odstavka 11. člena
sklene ena koncesijska pogodba, če je za obe koncesiji izbran
isti koncesionar, sicer pa se za vsako koncesijo oziroma vsak
sklop sklene ločena koncesijska pogodba.
(3) Najkasneje 14 dni po pravnomočnosti odločitve o
izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis
koncesijsko pogodbo, ki ne sme bistveno odstopati od vzorca
koncesijske pogodbe iz koncesijske dokumentacije, razen če
je bila v postopku izbire koncesionarja posamezna določba
osnutka pogodbe predmet pogajanj med koncedentom in koncesionarjem. Koncesijsko pogodbo mora koncesionar podpisati
v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z
dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija oziroma pogodba o izvajanju javne službe,
ne glede na tretji odstavek tega člena pa začne koncesijska
pogodba učinkovati ob izteku roka prejšnje koncesije oziroma
pogodbe o izvajanju javne službe.
19. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja, odgovornost in pravice ter obveznosti do
koncedenta in uporabnikov. S to pogodbo se uredijo tudi vsa
vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav za izvajanje
javnih služb. Koncesijska pogodba mora vsebovati vse, kar kot
obvezne sestavine koncesijske pogodbe določa zakon, ki ureja
podeljevanje koncesij.
20. člen
(razmerje med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom)
(1) V primeru neskladja med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo velja koncesijski akt. Koncesijska pogodba,
ki je v nasprotju z zakonom ali s tem odlokom, je v tem delu
neveljavna.
(2) Po sklenitvi koncesijske pogodbe lahko koncedent
spremeni koncesijski akt skladno s predpisi s področja podeljevanja koncesij, če je potrebno v javnem interesu spremeniti
način in pogoje izvajanja koncesije, odvzeti koncesijo ali izvesti
druge ukrepe v javnem interesu.
(3) Sprememba koncesijskega akta velja in učinkuje neposredno na koncesijsko razmerje, če to ni v nasprotju z
zakonom, ki ureja pogoje za dopustnost spremembe koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo. Pod enakimi pogoji se
določbe koncesijske pogodbe, ki so v nasprotju s spremembo
koncesijskega akta, ne uporabljajo.
21. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka, za katero je pridobil koncesijo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu
in za svoj račun in nosi celotno operativno tveganje izvajanja
koncesije, ki vključuje tveganja, povezana s povpraševanjem
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in dejansko izpostavljenost tržnim nepredvidljivostim. Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta
zaradi tega, ker prihodki iz koncesije na dosegajo načrtovanih,
če je koncesionar izpolnil vse svoje obveznosti.
22. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 10 let.
(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije prične
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in se zaključi zadnji
dan koledarskega leta, v katerem se izteče 10 let od sklenitve
koncesijske pogodbe.
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
23. člen
(razmerje do podizvajalcev)
(1) Po predhodni pridobitvi soglasja koncedenta lahko
koncesionar del koncesije odda v podizvajanje, pri tem pa mora
ves čas trajanja koncesije sam v pretežnem delu opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije.
(2) V zvezi z izvajanjem koncesije s podizvajalci morajo
koncedent, koncesionar in podizvajalci ravnati v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
(3) Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam mora koncesionar ravnati po načelu nediskriminatornosti. Pri oddaji pravnih
poslov, ki izpoljujejo predpostavke javnih naročil, tretjim osebam, mora koncesionar ravnati skladno z veljavnim zakonom
o javnem naročanju in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih
naročil, če je koncesionar naročnik oziroma javni naročnik v
skladu z zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil.
(4) Če prijavitelj nastopa v postopku podelitve koncesije s
podizvajalci, mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije navesti
vse podizvajalce in vsak del koncesije, ki ga namerava oddati
v podizvajanje ter kontaktne podatke in zakonite zastopnike
predlaganih podizvajalcev.
(5) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu
koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem pisno soglašati,
koncesionar pa mora poslati podatke iz prejšnjega odstavka.
(6) Pri podizvajalcu ne smejo biti podani razlogi za izključitev iz 45. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah,
izpolnjevati pa mora pogoje za sodelovanje v postopku izbire
koncesionarja iz 1. in 2. točke drugega odstavka 12. člena tega
odloka in vse ostale pogoje, ki se vsebinsko nanašajo na izvajanje nalog, ki jih v izvajanje prevzema podizvajalec.
(7) Za delo podizvajalcev odgovarja koncesionar koncedentu, kot da bi ga opravljal sam.
IX. PRENOS KONCESIJE
24. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar pravic in obveznosti iz koncesijske pogodbe
ali njenega dela ne sme prenesti na drugega koncesionarja,
razen če to dopušča zakon.
X. NADZOR
25. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni organ
oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse
okoliščine v zvezi z izvajanjem koncesije, zlasti pa zakonitost
in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
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(3) Nadzor obsega zlasti:
– nadzor nad infrastrukturo in opremo za izvajanje koncesije, njeno vzdrževanje oziroma obnavljanje;
– nadzor dokumentacije v zvezi z ustrezno porabo prihodkov in upravičenosti stroškov, ki izvirajo iz izvajanja koncesije;
– nadzor izvajanja dejavnosti v skladu s tem odlokom,
koncesijsko pogodbo, zakoni in drugimi predpisi ter občinskimi
odloki.
(4) Koncesionar je dolžan pristojnemu organu omogočiti
nadzor nad izvajanjem koncesije in uradnim osebam predložiti
vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije,
dajati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije.
(5) Nadzor pristojnega organa se lahko izvaja v prostorih
koncesionarja ali na terenu.
(6) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanje koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. Osebe, ki izvajajo
nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
(7) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe oziroma sprejme druge ukrepe v skladu
z zakonom, tem odlokom ali koncesijsko pogodbo.
26. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinski prekrškovni organ, ki je pristojen za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
27. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
XI. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
28. člen
(obračunavanje stroškov javnih služb)
(1) Uporabniku storitev javnih služb iz 1. člena tega odloka obračunava stroške teh storitev koncesionar.
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(2) Če koncesionar za vse javne službe iz 1. člena tega
odloka ni isti, izvaja koncesionar javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v svojem imenu in za račun
koncesionarja obračunavanje storitev obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
29. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedentu dajati na
razpolago vse podatke, ki so potrebni za izvajanje njegovih
nalog, zlasti pa:
– podatke o prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti,
– podatke o zaračunanih količinah storitev javne službe,
– podatke o stroških izvajanja javne službe,
– podatke o količinah zbranih, oddanih sortiranih frakcij
in oddanih odpadkov v obdelavo določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganje ali odstranjevanje,
– podatke o pritožbah uporabnikov,
– podatke o vlaganjih v vzdrževanje opreme za izvajanje
javne službe,
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov
ali drugače vplivajo na ceno storitev.
(2) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka poslati pristojnemu organu tudi v elektronski obliki.
Obliko in formate pošiljanja podatkov določi pristojni organ.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo do 31. maja tekočega leta za preteklo leto.
(4) Letno poročilo mora obsegati vse predpisane podatke, podatke iz prvega odstavka tega člena ter opisno oceno
izvajanja javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi
podatke o pritožbah uporabnikov.
(5) Podrobneje se obseg in način poročanja uredi v koncesijski pogodbi.
30. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so
spremembe bistvene v smislu 60. člena Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah, lahko koncedent koncesijsko pogodbo
odpove (odstopi).
31. člen
(obveščanje koncedenta)
Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu o vseh
pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na
izvajanje javne službe, kot so npr.:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj
v izvajanju javnih služb;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– v vseh primerih višje sile.
32. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javnih služb je vselej odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali
tretjim osebam.
(3) Koncesionar je v roku, določenem v koncesijski pogodbi, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno
z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skle-
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niti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne
zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejavnosti za škodo, ki jo z opravljanjem javnih služb ali v
zvezi z opravljanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposlene
osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
33. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti, da zagotavlja pogoje
za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o
načinu izvajanja gospodarskih javnih služb ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in
finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
34. člen
(pravice uporabnikov)
ritev,

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z
izvajanjem javnih služb pritoži koncesionarju ali koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
35. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti
dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb
oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
36. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
37. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– z odpovedjo (odstopom od) koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe,
mora koncesionar opravljati javno službo do sklenitve koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem, vendar ne več kot
1 (eno) leto po prenehanju koncesijske pogodbe.
38. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
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39. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem preneha:
– v primeru postopka zaradi insolventnosti, drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka pri
koncesionarju,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši
tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali
tretjim osebam,
– če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi,
da koncesionar v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz
koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati koncesionarju.
(4) Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki
je koncedentu nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe.
Prav tako je koncedent dolžan koncesionarju povrniti škodo v
primeru iz drugega odstavka tega člena.
40. člen
(odpoved koncesijske pogodbe)
Koncedent lahko odpove koncesijsko pogodbo pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja podeljevanje koncesij in
tem odlokom.
41. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe,
da drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda
mora biti dana v pisni obliki.
(3) Stranki koncesijske pogodbe se dogovorita za primeren rok prenehanja koncesijske pogodbe, ki ne sme biti krajši
od 6 mesecev.
42. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni
z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za nadaljevanje koncesije s koncesionarjevim univerzalnim pravnim
naslednikom (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz tega
odloka ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali
od koncesijske pogodbe odstopi.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
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(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, koncesijsko
razmerje preneha tudi ob prenehanju posameznega člana
konzorcija, razen če je pravno-organizacijska oblika v smislu
11. člena tega odloka, s katero je sklenjena koncesijska pogodba, nova gospodarska družba ali druga nova pravna oseba.
(5) V primeru prenehanja na podlagi prejšnjega odstavka so preostali člani konzorcija dolžni zagotoviti nemoteno
izvajanje javne službe, ki je predmet koncesijskega razmerja,
do začetka veljavnosti koncesijske pogodbe, sklenjene med
koncedentom in novim koncesionarjem oziroma do obvestila
koncedenta, da je zagotovil prevzem opravljanja predmetnih
javnih služb s strani tretjega izvajalca.
43. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v roku, ki je določen s koncesijsko pogodbo;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem uveljavitve
spremembe koncesijskega akta.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
44. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
Občinski svet Občine Postojna, ki mora hkrati tudi razveljaviti
koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja
javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi izdane
odločbe.
(2) O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej.
XIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
45. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirane javne službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
nujnih ukrepov za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov
predpisani, za ostale javne službe pa skladno s posameznimi
programi izvajanja javne službe. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju javnih služb v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesioniranih javnih služb v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru lahko
prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
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46. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od
pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni
naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja
prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe,
če je to skladno s pravili za dopustnost sprememb koncesijske
pogodbe iz zakona, ki ureja podeljevanje koncesij.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirane javne službe iz koncesijske pogodbe.
XIV. PRISTOJNOST ORGANOV NA STRANI KONCEDENTA
47. člen
(pristojnosti organov koncedenta)
(1) Na strani koncedenta o splošnih aktih odloča občinski
svet, v kolikor zakon ali drug predpis ne določa drugače.
(2) O posamičnih aktih odloča župan, razen če ni z zakonom ali tem odlokom določeno drugače.
XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
48. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
49. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javnih služb
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali (domača ali tuja) arbitraža.
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razpisa iz naslednjega člena, koncedent objavi javni razpis, s
katerim razpiše oddajo vseh javnih služb iz 1. člena tega odloka
v dveh sklopih.
51. člen
(1) V koncesijski pogodbi iz prejšnjega člena se kot izvajalec javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov določi JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, matična številka: 5046688000.
(2) Koncesijska pogodba iz prejšnjega člena mora biti
vsebinsko smiselno enaka koncesijskim pogodbam drugih primerljivih občin iz prejšnjega člena, s katero so te občine kot
koncesionarja za javno službo obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določile subjekt iz prejšnjega
odstavka.
(3) Cene storitev po koncesijski pogodbi ne smejo biti
višje od cene storitev, ki so določene za uporabnike na območju
Mestne Občine Ljubljana, ki je investitor Regijskega centra za
ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO, razen v delu, v katerem je razlika posledica vložka posameznih občin v RCERO
Ljubljana.
52. člen
(1) Do sklenitve koncesijske pogodbe ali pogodbe
iz 50. člena javne službe iz 1. člena tega odloka izvajajo obstoječi izvajalci na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb.
(2) Javni razpis oziroma obvestilo o koncesiji iz 13. člena
tega odloka koncedent objavi v roku 60 dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
53. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 111/08).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2019
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(1) Ne glede na določbe tega odloka se izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov zaradi uresničitve skupnih ciljev zagotavljanja storitev javnih služb z zaokrožitvijo, enotnostjo in
optimalno izkoriščenostjo Regionalnega centra za ravnanje z
odpadki (RCERO), zaradi doseganja skupnih ciljev na področju
ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno z Direktivo
Evropske komisije 2008/98/ES ter zaradi znižanja stroškov
storitev za uporabnike v javnem interesu, lahko izvaja s sklenitvijo neposredne koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi
dogovora med Občino Postojna, Mestno občino Ljubljana in
drugimi občinami, ki so 15. 12. 2009 sklenile skupno Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana
– RCERO Ljubljana glede sodelovanja pri skupnemu izvajanju
javne službe v smislu šestega odstavka 13. člena Zakona o
nekaterih koncesijskih pogodbah.
(2) Če do dogovora in sklenitve koncesijske pogodbe
iz prejšnjega odstavka ne pride do roka za objavo javnega
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Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote
v Občini Postojna

Na podlagi 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 32., 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb
(Uradni list EU L 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1–64), 16. in 95. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07), 3. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08, 48/18) je Občinski svet Občine Postojna
na 9. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejel
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ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe distribucije toplote
v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote v Občini
Postojna (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Odlok iz prvega odstavka je tudi koncesijski akt, s
katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe iz prvega odstavka ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(3) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje dvajset
(20) let izvajalcu, izbranem na javnem razpisu, izvedenem v
skladu z določbami tega odloka (v nadaljevanju: koncesionar)
in skladno s predpisi, ki urejajo podeljevanje koncesij.
(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)
(1) Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih
predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je
lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;
– koncedent: je Občina Postojna;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe iz 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi
koncesije.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga določa Energetski zakon.
3. člen
(način podelitve koncesije)
(1) V Občini Postojna se javna služba iz 1. člena tega
odloka izvaja s podelitvijo enotne koncesije pravni ali fizični
osebi pod pogoji, določenimi v tem odloku.
(2) Koncesija za opravljanje javne službe se podeli na
podlagi javnega razpisa.
II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(vsebina javne službe)
(1) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema javna služba iz
1. člena, podrobneje določajo zakon in podzakonski predpisi.
(2) Predpisi, s katerimi je delno ali v celoti določena
vsebina javne službe po tem odloku, so sestavni del tega koncesijskega razmerja in ga dopolnjujejo ali pa stopajo na mesto
pogodbenih določil, ki niso v skladu z njimi.
(3) Javna služba poleg vsebine, določene z zakonom in
pozakonskimi predpisi obsega:
1. zagotovitev dobave toplote iz obnovljivih virov energije
na celotnem območju izvajanja koncesije,
2. izgradnjo distribucijskega omrežja za izvajanje distribucije na območje naselji Postojna in Stara vas,
3. upravljanje, vzdrževanje in redno pregledovanje delovanja distribucijskih omrežij in objektov ter naprav za izvajanje
javne službe,
4. tekoče in investicijsko vzdrževanje tako, da je zagotavljeno optimalno tehnično delovanje in je ekonomska učinko-
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vitost distribucijskega omrežja, ter vzdrževalna dela v javno
korist,
5. intervencije na objektih in napravah,
6. vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte
in naprave,
7. vodenje katastra,
8. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju,
9. vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih
odjemnih mestih.
5. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
območju, za katerega se po tem odloku podeljuje koncesija
izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz
1. člena tega odloka.
(2) Koncesionar, je edini izvajalec javne službe na območju, za katerega se po tem odloku podeljuje koncesija in mora
dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun ter nosi
celotno operativno tveganje izvajanja koncesije, ki vključuje
tveganja, povezana s povpraševanjem in dejansko izpostavljenost tržnim nepredvidljivostim. Koncesionar ni upravičen do
nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega, ker prihodki
iz koncesije na dosegajo načrtovanih, če je koncesionar izpolnil
vse svoje obveznosti.
(3) Koncesionar je dolžan zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s
predpisi, zlasti ob upoštevanju določb veljavnega Energetskega zakona in drugih opredpisov, ki urejajio področje distribucije
toplote.
(4) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju
koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(5) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom
podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in soglasij.
6. člen
(ločeni računovodski izkazi)
(1) Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske
izkaze za dejavnost distribucije toplote, proizvodnjo toplote in
ostale dejavnosti.
(2) Ob izpolnitvi dane zahteve in drugih pogojev, ki jih
določa zakon, lahko koncesionar v času trajanja koncesije
opravlja tudi druge dejavnosti.
7. člen
(območje izvajanja javne službe)
(1) Javna služba se izvaja v Občini Postojna na območju
mesta Postojna in naselja Stara vas, kakor so označene na
digitalni ortofoto karti z vrisanimi mejami naselij, ki je priloga
tega odloka.
(2) Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične
osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na območju iz
prvega odstavka tega člena in ki sklenejo s koncesionarjem
ustrezno pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje in
pogodbo o dobavi toplote.
(3) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javne
službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe iz 1. člena tega
odloka. Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
(5) Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna.
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8. člen
(infrastruktura javne službe)
(1) Objekti, naprave in oprema, ki sestavljajo infrastrukturo javne službe, ki jih tekom izvajanja koncesije zgradi koncesionar, so tako v času trajanja koncesije kot tudi po njenemu
prenehanju last koncedenta, v kolikor ni s koncesijsko ali drugo
pogodbo med koncedentom in koncesionarjem drugače določeno.
(2) Infrastruktura javne službe iz prejšnjih odstavkov so
tisti objekti, naprave in oprema, ki jih kot infrastrukturo javne
službe distribucije toplote določa Energetski zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA V OKVIRU
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
– v javnem interesu, kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu izvajati javno službo v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za racionalno rabo energije;
– na poziv koncedenta, medobčinskega inšpektorata in
redarstva, policije in gasilcev zagotavljati interventno izvajanje
javne službe ob vsakem času;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/
oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan, vse dni v letu;
– izvajati notranjo kontrolo dela, dnevno kontrolo na terenu;
– zagotavljati nujno oskrbo s toploto za upravičene odjemalce v skladu z Energetskim zakonom;
– zagotoviti sistem nadzora obratovanja sistema daljinskega ogrevanja, ki omogoča optimalno termično in hidravlično
obratovanje sistema;
– izdelati sistemska obratovalna navodila in splošne pogoje v skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi podzakonskimi predpisi in splošnimi akti;
– opravljanje vseh drugih nalog, ki so skladno s predpisi
določene za izvajalca dejavnosti distribucije toplote;
– glede na potrebe izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki služi javni službi, na poziv koncedenta pripraviti
strokovne podlage oziroma izhodišča za načrtovanje razvoja,
v postopku priprave prostorskih aktov in pri drugih razvojnih
planih;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev v skladu z veljavno metodologijo;
– sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo storitev javne
službe, ki je predmet koncesije ali v povezavi z njo;
– odločati v upravnem postopku o vseh upravnih zadevah
iz naslova izvajanja javne službe ter obračunavati pristojbine in
druge prispevke v skladu s predpisi;
– pripravljati letne (do 15. 10. za naslednje leto) in dolgoročne programe za izvajanje javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno koncedentu
poročati o izvajanju javne službe;
– svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
– voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah;
– ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov;
– omogočati nemoten nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije;
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– uporabnikom zagotoviti kontaktno točko v skladu z
Energetskim zakonom, enkrat letno v jasni in razumljivi obliki
podati informacije o veljavni ceni in druge inforamcije v skladu
z Energetskim zakonom.
(2) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar,
napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake
oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne
okvare, napake oziroma poškodbe se šteje predvsem izpad
ogrevanja ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo
javno varnost. Koncesionar je dolžan napake in okvare odpraviti v roku 12 ur, manj pomembne okvare posameznih naprav
pa v roku 7 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila
uporabnikov.
(3) Če zakon ne določa drugače, koncesionar lahko izvaja
tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar njihovo
izvajanje ne sme negativno ali moteče vplivati na opravljanje
te javne službe.
10. člen
(vodenje katastra javne službe)
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se
vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo
najkasneje v 30 dneh. Koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster vzpostaviti skladno z veljavno
zakonodajo v roku 6 mesecev po izgradnji daljinskega sistema.
(3) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih distribucijskega sistema (jaški, razcepi, potek trase toplovoda, prehod
toplovodnega omrežja v objekte …), njihovi lokaciji in tehničnih
lastnostih ter stanju.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last koncesionarja. Vodi se grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno
s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega
informacijskega sistema.
(5) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno.
IV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja)
(1) Javna služba se financira:
– s ceno toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih
sistemov,
– iz drugih virov.
(2) Cena toplote se določi v postopku javnega razpisa.
(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo
za predlaganje cen storitev javne službe, izhajajoč iz določb
predpisov, ki te cene regulirajo (skladno s predpisom, ki določa
metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe oziroma
drugim predpisom ali splošnim aktom), ter iz svoje prijave, dane
na javnemu razpisu za izbor koncesionarja.
(4) Organ, ki v imenu koncedenta po tem odloku sprejme
cene, določa zakon ali odlok.
12. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar je za opravljanje koncesije koncedentu dolžan plačevati koncesijsko dajatev, in sicer v višini 2 %
od skupnih stroškov obratovanja in proizvodnje toplote vsake
MWh toplotne energije distribuirane po distribucijskem omrežju
na območju, kjer koncesionar opravlja dejavnost.
(2) Sredstva bo koncesionar nakazoval kvartalno, in sicer
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. in 15. 1. za tri mesece nazaj na račun
koncedenta, glede na dejansko količino prodanih MWh ur toplotne energije v posameznem obdobju.
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V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
13. člen
(status koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena tega odloka in druge pogoje, ki jih
določa zakon. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon
ne določa drugače.
(2) Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več
oseb, ki skupaj nastopajo kot enoten prijavitelj (konzorcij),
in ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo
medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da
bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili določeno
pravno-organizacijsko obliko, ki jih bo pravno združevala in s
katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru
nastopanja prijavitelja skupaj s podizvajalcem, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev in meril (14., 16., 17. in 25. člen)
nove pravno-organizacijske oblike ni potrebno ustanoviti.
(3) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Če ista oseba
sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse take vloge zavrnejo.
14. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)
(1) V prijavi za pridobitev koncesije mora prijavitelj z dokazili iz 47. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah dokazati, da pri njem niso podani razlogi za izključitev iz 45. člena
Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, vključno z razlogi
iz šestega odstavka tega člena, oziroma razlogi za izključitev iz
drugega predpisa, ki bi nadomestil 45. člen Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah.
(2) V prijavi za pridobitev koncesije mora prijavitelj z dokazili iz 47. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje za sodelovanje v
postopku izbire koncesionarja:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
2. da ima vsa potrebna upravna dovoljenja za izvajanje
javne službe, za katero oddaja prijavo in izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje te javne službe, ki so določeni s
predpisi, ki urejajo vsebino javne službe;
3. da je samostojno, skupaj s člani konzorcija ali s podizvajalci sposoben zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet
koncesije, ter kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo, v
skladu s predpisi, normativi in standardi;
4. da je finančno in poslovno usposobljen zagotavljati
izvajanje javne službe;
5. da je kadrovsko usposobljen za vodenje katastra;
6. da razpolaga z ustrezno infrastrukturo, prostori in opremo za izvajanje javne službe, oziroma na drug način nesporno
izkaže, da lahko opravlja dejavnost javne službe;
7. da razpolaga s kotlovnico oziroma z vso potrebno
opremo za proizvodnjo toplote za vsako naselje, ki predstavlja
območje izvajanja koncesije ali z zemljiščem, na katerem je
mogoča izgradnja take kotlovnice ali predloži pogodbo oziroma
kako drugače zanesljivo dokaže, da bo ves čas trajanja koncesije sposoben zagotavljati toploto iz obnovljivih virov energije
za distribucijo na celotnem območju izvajanja koncesije;
8. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
javne službe;
9. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči Občini Postojna,
uporabnikom ali tretjim osebam;
10. da predloži načrt distribucije z natančnim prikazom
prostorske umestitve kotlovnice in distribucijskega omrežja ter
druge infrastrukture javne službe v prostor in terminski plan
izvedbe;
11. da predloži osnutek poslovnega načrta v skladu z
veljavno zakonodajo, ki vsebuje tudi vse podatke o opravljanju
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dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega
vidika in razvojnega vidika;
12. da ima ustrezna strokovna priporočila, in sicer najmanj
eno potrjeno referenco za izvajanje dejavnosti, za katero se
prijavlja, na območju, primerljivem z območjem koncesije iz
tega odloka;
13. da izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, določene
z zakonom, ki ureja postopek oddaje koncesij in tem odlokom.
VI. JAVNI RAZPIS
15. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesionarje za izvajanje javne službe iz 1. člena
tega odloka se izbere z enotnim javnim razpisom z objavo
obvestila o koncesiji v skladu z naslednjim odstavkom. Sklep o
pričetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
(2) Obvestilo o koncesiji, s katerim se kandidati povabijo
k sodelovanju, se objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem
listu Evropske unije, na uradni spletni strani Občine Postojna
oziroma na drug način, če tako določa zakon ali drug veljaven
predpis. Obvestilo o koncesiji se lahko objavi tudi v drugih
medijih oziroma na druge načine, vendar ne pred obveznimi
objavami tega odstavka.
(3) Obvestilo o koncesiji in koncesijska dokumentacija
vsebujeta zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta;
2. podatke o objavi koncesijskega akta;
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije;
5. postopek izbire koncesionarja;
6. razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje;
7. merila za izbor koncesionarja;
8. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za sodelovanje;
9. pogoje za predložitev skupne vloge in vloge za izvajanje koncesije s podizvajalci;
10. druge obvezne sestavine prijave ter drugo potrebno
dokumentacijo;
11. način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim
zavarovanjem, unovčljivim na prvi poziv;
12. kraj in rok za predložitev prijav, zahteve za njihovo
predložitev;
13. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav;
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri koncesionarja oziroma izidu postopka in okvirni rok za končanje
postopka;
15. pravila za sporočanje, zahteve in obvestila o dodatnih
informacijah in kontaktne osebe za informacije med postopkom
izbire koncesionarja;
16. osnutek koncesijske pogodbe;
17. druge podatke, v skladu z zakonom in naravo stvari,
potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(4) Poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena se v
obvestilu o koncesiji in koncesijski dokumentaciji lahko objavijo
tudi drugi podatki, pomembni za sklenitev koncesijske pogodbe, morajo pa biti objavljeni vsi potrebni podatki, katere zahteva
zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis.
(5) Obvestilo o koncesiji in koncesijska dokumentacija
morata biti medsebojno skladna.
(6) Koncedent od datuma objave obvestila o koncesiji
omogoči neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop
do koncesijske dokumentacije. V besedilu obvestila o koncesiji se navede spletni naslov, na katerem je ta dokumentacija
dostopna.
(7) V koncesijski dokumentaciji morajo biti navedeni vsi
podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo,
oziroma vsi podatki, ki jih zahtevajo veljavni predpisi.
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(8) Rok za oddajo prijav mora znašati najmanj 30 dni od
obvezne objave iz drugega odstavka tega člena.
16. člen
(pogoji za sodelovanje)
V koncesijski dokumentaciji se določijo pogoji in način
dokazovanja izpolnjevanja pogojev, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar v skladu s 14. členom tega odloka. Koncesijska
dokumentacija ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati
pogojev za sodelovanje, ki so določeni s tem odlokom.
17. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
1. cena toplote za uporabnika;
2. kadrovska usposobljenost za izvajanje javne službe, ki
presega minimalne zahteve;
3. ustreznost sredstev in opreme prijavitelja za izvajanje
javne službe, ki presega minimalne zahteve;
4. ustreznost in lokacija predvidene infrastrukture za izvajanje javne službe, ki presega minimalne zahteve.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe).
VII. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če je skladna z minimalnimi zahtevami, ki jih je določil koncedent, prijavitelj izpolnjuje pogoje
za sodelovanje ni izključen iz sodelovanja v postopku izbire
koncesionarja.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so
te nepopolne, se javni razpis ponovi ali se uporabi ustrezni
postopek s pogajanji v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
podeljevanje koncesij.
(4) V skladu z določilom prejšnjega odstavka se ravna tudi
v primeru, če prijavitelj ni bil izbran, ali če s pravno ali fizično
osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v roku iz 20. člena
ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
19. člen
(izbira koncesionarja)
(1) V postopku pregleda in ocenjevanja prijav lahko koncedent zahteva pojasnila vloge, pri tem pa ne sme dovoliti, da
bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal svojo vlogo.
Posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste dokumente iz
vloge, ki vplivajo na vrednotenje vloge posameznega kandidata
(sprememba predmeta, cena in druga merila).
(2) Komisija sme zahtevati le take dopolnitve vlog, s
katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne
dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino
vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge skladno
s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
(3) Koncedent sme v soglasju s kandidatom popraviti
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu.
(4) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, v katerega
spada koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(5) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s
prijaviteljem, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako
drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni
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vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski
zvezi, partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega tretjega kolena,
četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti
z njim v zunajzakonski skupnosti. Predsednik in člani komisije
ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so
kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve
ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak
član s pisno izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno,
morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije
ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije
nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
(6) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne pogoje ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(7) Župan v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z odločitvijo o izbiri koncesionarja, ki je akt poslovanja v
zvezi s katerim se uporablja zakon, ki ureja podelitev koncesij.
(8) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo po tem odloku
(konzorcij).
(9) Glede pravnega varstva zoper odločitev o izbiri koncesionarja se uporablja zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih
javnega naročanja.
VIII. KONCESIJA
20. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe v pisni obliki.
(2) Najkasneje 14 dni po pravnomočnosti odločitve o
izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis
koncesijsko pogodbo, ki ne sme bistveno odstopati od vzorca
koncesijske pogodbe iz koncesijske dokumentacije, razen če
je bila v postopku izbire koncesionarja posamezna določba
osnutka pogodbe predmet pogajanj med koncedentom in koncesionarjem. Koncesijsko pogodbo mora koncesionar podpisati
v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z
dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija oziroma pogodba o izvajanju javne službe,
ne glede na drugi odstavek tega člena pa začne koncesijska
pogodba učinkovati ob izteku roka prejšnje koncesije oziroma
pogodbe o izvajanju javne službe.
21. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja, odgovornost in pravice ter obveznosti do
koncedenta in uporabnikov. S to pogodbo se uredijo tudi vsa
vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav za izvajanje
javne službe. Koncesijska pogodba mora vsebovati vse, kar
kot obvezne sestavine koncesijske pogodbe določa zakon, ki
ureja podeljevanje koncesij.
22. člen
(razmerje med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom)
V primeru neskladja med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo velja koncesijski akt. Koncesijska pogodba,
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ki je v nasprotju z zakonom ali s tem odlokom, je v tem delu
neveljavna.

X. NADZOR

23. člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(sprememba koncesijskega akta po sklenitvi
koncesijske pogodbe)
(1) Po sklenitvi koncesijske pogodbe lahko koncedent
spremeni koncesijski akt skladno s predpisi s področja podeljevanja koncesij, če je potrebno v javnem interesu spremeniti
način in pogoje izvajanja koncesije, odvzeti koncesijo ali izvesti
druge ukrepe v javnem interesu.
(2) Sprememba koncesijskega akta velja in učinkuje neposredno na koncesijsko razmerje, če to ni v nasprotju z
zakonom, ki ureja pogoje za dopustnost spremembe koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo. Pod enakimi pogoji se
določbe koncesijske pogodbe, ki so v nasprotju s spremembo
koncesijskega akta, ne uporabljajo.
24. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 20 let.
(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije prične
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in se zaključi zadnji
dan koledarskega leta, v katerem se izteče 20 let od sklenitve
koncesijske pogodbe.
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
25. člen
(razmerje do podizvajalcev)
(1) Po predhodni pridobitvi soglasja koncedenta lahko
koncesionar del koncesije odda v podizvajanje, pri tem pa mora
ves čas trajanja koncesije sam v pretežnem delu opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije.
(2) V zvezi z izvajanjem koncesije s podizvajalci morajo
koncedent, koncesionar in podizvajalci ravnati v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
(3) Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam mora koncesionar ravnati po načelu nediskriminatornosti. Pri oddaji pravnih
poslov, ki izpoljujejo predpostavke javnih naročil, tretjim osebam, mora koncesionar ravnati skladno z veljavnim zakonom
o javnem naročanju in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih
naročil, če je koncesionar naročnik oziroma javni naročnik v
skladu z zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil.
(4) Če prijavitelj nastopa v postopku podelitve koncesije s
podizvajalci, mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije navesti
vse podizvajalce in vsak del koncesije, ki ga namerava oddati
v podizvajanje ter kontaktne podatke in zakonite zastopnike
predlaganih podizvajalcev.
(5) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu
koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem pisno soglašati,
koncesionar pa mora poslati podatke iz prejšnjega odstavka.
(6) Pri podizvajalcu ne smejo biti podani razlogi za izključitev iz 45. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah,
izpolnjevati pa mora pogoje za sodelovanje v postopku izbire
koncesionarja iz 1. in 2. točke drugega odstavka 14. člena tega
odloka in vse ostale pogoje, ki se vsebinsko nanašajo na izvajanje nalog, ki jih v izvajanje prevzema podizvajalec.
(7) Za delo podizvajalcev odgovarja koncesionar koncedentu, kot da bi ga opravljal sam.
IX. PRENOS KONCESIJE
26. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar pravic in obveznosti iz koncesijske pogodbe
ali njenega dela ne sme prenesti na drugega koncesionarja,
razen če to dopušča zakon.

27. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni organ
oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse
okoliščine v zvezi z izvajanjem koncesije, zlasti pa zakonitost
in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Nadzor obsega zlasti:
– nadzor nad infrastrukturo in opremo za izvajanje koncesije, njeno vzdrževanje oziroma obnavljanje;
– nadzor dokumentacije v zvezi z ustrezno porabo prihodkov in upravičenosti stroškov, ki izvirajo iz izvajanja koncesije;
– nadzor izvajanja dejavnosti v skladu s tem odlokom,
koncesijsko pogodbo, zakoni in drugimi predpisi ter občinskimi
odloki.
(4) Koncesionar je dolžan pristojnemu organu omogočiti
nadzor nad izvajanjem koncesije in uradnim osebam predložiti
vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije,
dajati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije.
(5) Nadzor pristojnega organa se lahko izvaja v prostorih
koncesionarja ali na terenu.
(6) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanje koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. Osebe, ki izvajajo
nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
(7) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe oziroma sprejme druge ukrepe v skladu
z zakonom, tem odlokom ali koncesijsko pogodbo.
28. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinski prekrškovni organ, ki je pristojen za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
29. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
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(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
(6) Koncesionar je dolžan koncedentu enkrat letno dostaviti poročilo o finančnem poslovanju. Poročilo o finančnem
poslovanju se nanaša na poslovanje podjetja v zvezi z izvajanjem javne službe po koncesijski pogodbi.
XI. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
30. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedentu dajati na
razpolago vse podatke, ki so potrebni za izvajanje njegovih
nalog, zlasti pa:
– podatke o prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti,
– podatke o zaračunanih količinah storitev javne službe,
– podatke o stroških izvajanja javne službe,
– podatke o pritožbah uporabnikov,
– podatke o vlaganjih v vzdrževanje opreme za izvajanje
javne službe,
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov
ali drugače vplivajo na ceno storitev.
(2) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka poslati pristojnemu organu tudi v elektronski obliki.
Obliko in formate pošiljanja podatkov določi pristojni organ.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo do 31. maja tekočega leta za preteklo leto.
(4) Letno poročilo mora obsegati vse predpisane podatke, podatke iz prvega odstavka tega člena ter opisno oceno
izvajanja javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi
podatke o pritožbah uporabnikov.
(5) Podrobneje se obseg in način poročanja uredi v koncesijski pogodbi.
31. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so
spremembe bistvene v smislu 60. člena Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah, lahko koncedent koncesijsko pogodbo
odpove (odstopi).
32. člen
(obveščanje koncedenta)
Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu o vseh
pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na
izvajanje javne službe, kot so npr.:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj
v izvajanju javne službe;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– v vseh primerih višje sile.
33. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je vselej odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali
tretjim osebam.
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(3) Koncesionar je v roku, določenem v koncesijski pogodbi, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno
z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje
dejavnosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali
tretjim osebam.
34. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti, da zagotavlja pogoje
za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o
načinu izvajanja javne službe ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
35. člen
(pravice uporabnikov)

ritev,

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju ali koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
36. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti
dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– pripraviti neoviran dostop preko svojih zemljišč do vseh
prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– sporočati koncesionarju podatke v skladu z Energetskim
zakonom.
37. člen
(prepovedana ravnanja)
Prepovedano je:
– namerno poškodovanje objektov in naprav toplovodnega omrežja,
– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode
na objektih in napravah toplovodnega omrežja med gradbenimi
in drugimi posegi drugih izvajalcev, ki križajo s svojo infrastrukturo traso toplovodnega omrežja,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini in na
trasi toplovoda brez dovoljenja koncedenta,
– onemogočiti dostop do objektov in naprav toplovodnega
omrežja,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte na trasi toplovodnega omrežja ali v njihovi neposredni
bližini brez dovoljenja koncedenta,
– opravljanje dejanj, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje
distribucije toplotne energije preko toplovodnega omrežja.
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XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
38. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
39. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– z odpovedjo (odstopom od) koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe,
mora koncesionar opravljati javno službo do sklenitve koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem, vendar ne več kot
1 (eno) leto po prenehanju koncesijske pogodbe.
40. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
41. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem preneha:
– v primeru postopka zaradi insolventnosti, drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka pri
koncesionarju,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši
tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali
tretjim osebam,
– če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi,
da koncesionar v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz
koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih
in nepremagljivih okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati koncesionarju.
(4) Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki
je koncedentu nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe.
Prav tako je koncedent dolžan koncesionarju povrniti škodo v
primeru iz drugega odstavka tega člena.
42. člen
(odpoved koncesijske pogodbe)
Koncedent lahko odpove koncesijsko pogodbo pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja podeljevanje koncesij in
tem odlokom.
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43. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe,
da drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda
mora biti dana v pisni obliki.
(3) Stranki koncesijske pogodbe se dogovorita za primeren rok prenehanja koncesijske pogodbe, ki ne sme biti krajši
od 6 mesecev.
44. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni
z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za nadaljevanje koncesije s koncesionarjevim univerzalnim pravnim
naslednikom (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
tega odloka ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, koncesijsko
razmerje preneha tudi ob prenehanju posameznega člana
konzorcija, razen če je pravno-organizacijska oblika v smislu
13. člena tega odloka, s katero je sklenjena koncesijska pogodba, nova gospodarska družba ali druga nova pravna oseba.
(5) V primeru prenehanja na podlagi prejšnjega odstavka so preostali člani konzorcija dolžni zagotoviti nemoteno
izvajanje javne službe, ki je predmet koncesijskega razmerja,
do začetka veljavnosti koncesijske pogodbe, sklenjene med
koncedentom in novim koncesionarjem oziroma do obvestila
koncedenta, da je zagotovil prevzem opravljanja javne službe
s strani tretjega izvajalca.
45. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v roku, ki je
določen s koncesijsko pogodbo;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem uveljavitve
spremembe koncesijskega akta.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
46. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
Občinski svet Občine Postojna, ki mora hkrati tudi razveljaviti
koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja
javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi izdane
odločbe.
(2) O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej.
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XIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
47. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesionirane javne službe tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi
načrti nujnih ukrepov za tiste javne službe, kjer so načrti
ukrepov predpisani, za ostale javne službe pa skladno s
posameznimi programi izvajanja javne službe. Ob nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne
službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru lahko
prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
48. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od
pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni
naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja
prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe,
če je to skladno s pravili za dopustnost sprememb koncesijske
pogodbe iz zakona, ki ureja podeljevanje koncesij.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati
javno službo iz koncesijske pogodbe.
XIV. PRISTOJNOST ORGANOV
NA STRANI KONCEDENTA
49. člen
(pristojnosti organov koncedenta)
(1) Na strani koncedenta o splošnih aktih odloča občinski
svet, v kolikor zakon ali drug predpis ne določa drugače.
(2) O posamičnih aktih odloča župan, razen če ni z zakonom ali tem odlokom določeno drugače.
XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
50. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se
lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike
Slovenije.
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51. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali (domača ali tuja) arbitraža.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
(prva koncesija)
(1) Koncesionar po Koncesijski pogodbi št. 014-26/2010
z dne 20. 4. 2010 izvaja koncesijo v skladu z določbami navedene koncesijske pogodbe do njenega poteka ali drugačnega
predčasnega prenehanja, pri čemer se za vsa vprašanja, ki so
v koncesijski pogodbi urejena drugače kot jih ureja ta odlok,
uporabljajo neposredno določbe tega odloka, razen vezano na
uporabo storitev javne službe za objekte, ki so v lasti Občine
Postojna.
(2) V roku 120 dni od začetka veljavnosti tega odloka
koncedent objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplote v skladu z
določbami tega odloka za območje naselja Postojna in Stara
vas. V razpisu in koncesijski pogodbi koncedent določi, da
se koncesija ne glede na določbe tega odloka podeljuje za
obdobje do rednega poteka veljavnosti koncesijske pogodbe
iz prejšnjega odstavka.
(3) Po poteku veljavnosti koncesij iz prvih dveh odstavkov
koncedent podeli koncesijo za celotno območje iz 7. člena tega
odloka. Javni razpis mora koncedent objaviti najmanj 60 dni
pred potekom veljavnosti koncesij iz prejšnjih dveh odstavkov.
53. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s
paro in vročo vodo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 110/09,
84/11, 48/15 in 68/17).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2019
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3098.

Odlok o subvencioniranju komunalnega
prispevka za mlade in mlade družine
v Občini Postojna

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 9. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade in mlade družine v Občini Postojna
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci
za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina
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subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini
Postojna.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada
upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega
stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega
objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Postojna.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare
več kot 35 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot
35 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.
(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 35 let, se štejejo
osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ 35 let.
Za otroke v starosti do največ dveh let, se štejejo otroci, ki v letu
vložitve popolne vloge dopolnijo največ dve leti.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije
samo enkrat.
3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je
upravičen upravičenec, ki na območju Občine Postojna prvič
rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega
objekta ter ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega
odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega
objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in
zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.

ša:
de,

4. člen
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca zna– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mla-

– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade
družine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji
znesek subvencije 5.000,00 EUR.
5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z
vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje
za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri
komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti
navedeni vsi podatki in predložena dokazila, ki omogočajo
presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproša za
subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo
že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine
pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo
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upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje
svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega
objekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali
stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom
iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino na dan predložitve
vloge.
7. člen
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči občinska uprava z upravno odločbo.
8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih
prihodkov občinskega proračuna.
9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali
objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju
petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti
z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene
subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega
mu je bila dodeljena.
10. člen
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega
prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona, s področja
urejanja prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne
dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.
Št. 007-16/2019
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3099.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitve gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 9. redni
seji dne 6. 11. 2019 sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Postojna potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki je bil izdelan s strani
izvajalca javne gospodarske službe Publikus d.o.o. z datumom
5. 11. 2019.
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2.
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Postojna, potrjuje stroškovno ceno
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki vključuje:
– ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0033 €/kg
– Cena storitve v višini 0,1872 €/kg
– ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0000 €/kg
– Cena storitve v višini 0,2393 €/kg
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Postojna, potrjuje stroškovno ceno
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki vključuje:
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0005 €/kg
– Cena storitve v višini 0,1005 €/kg
3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Postojna, potrjuje stroškovno ceno
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0402 €/kg
– Cena storitve v višini 0,0206 €/kg.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 12. 2019.
4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 032016/2009-39 z dne 27. 7. 2009.
Št. 03201-11/2019-9
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

RIBNICA
3100.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja
romske skupnosti

Na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) ter v povezavi s 17. členom
Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski
svet Občine Ribnica na 3. dopisni seji dne 12. 11. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje
položaja romske skupnosti
1. člen
S to spremembo in dopolnitvijo Sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti se spreminja
število članov Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti.
2. člen
3. člen Sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti se spremeni tako, da se glasi:
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»Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti sestavlja enajst članov, in sicer:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik romske skupnosti iz Lepovč,
– predstavnik romske skupnosti iz Goriče vasi,
– trije predstavniki Policijske postaje Ribnica,
– predstavnik Centra za socialno delo Ribnica,
– predstavnik Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma
Ribnica,
– predstavnik Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica,
– predstavnik Vrtca Ribnica in
– predstavnik Krajevne skupnosti Ribnica.
Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti vodi
predstavnik občinskega sveta.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 095-0002/2019
Ribnica, dne 18. novembra 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

SLOVENJ GRADEC
3101.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Organ skupne občinske uprave Koroške«

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,
69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 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, 23/17 – ZDOdv in 67/17), Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03,
81/03, 109/03, 43/04, 58/04 popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05,
112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09,
73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12,
16/13, 18/13, 36/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14,
36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)
ter v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) so Občinski svet Mestne Občine Slovenj Gradec na
podlagi 16. in 48. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), na 6. redni seji dne 5. 6.
2019; Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na podlagi 16. člena
Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19),
na 8. redni seji dne 23. 9. 2019; Občinski svet Občine Muta na
podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 24/13), na 7. redni seji dne 25. 9. 2019, Občinski svet Občine Mislinja na podlagi 17. člena Statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10, in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) na 8. redni seji dne 17. 10.
2019; Občinski svet Občine Vuzenica na podlagi 6. člena Statuta
Občine Vuzenica (MUV, št. 31/10 – uradno prečiščeno besedilo),
na 8. redni seji dne 20. 6. 2019; Občinski svet Občine Ribnica na
Pohorju na podlagi 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju
(MUV, št. 25/15, 26/17 in 5/19), na 6. redni seji dne 27. 6. 2019,
Občinski svet Občine Podvelka na podlagi 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV št. 8/12 – UPB1) na 6. redni seji dne 18. 6.
2019 ter Občinski svet Občine Dravograd na podlagi 16. člena
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB 3,
2/16, 76/17 in 24/18) na 7. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejeli
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ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Organ skupne
občinske uprave Koroške«

Uradni list Republike Slovenije
ŠMARTNO PRI LITIJI
3102.

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Organ skupne občinske uprave Koroške« (Uradni list RS,
št. 21/14 z dne 28. 3. 2014) preneha veljati.

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 69/18, 4/19 – popr.) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, Medobčinskem uradnem
vestniku (MUV) in Uradnem glasilu slovenskih občin.

UGOTOVITVENI SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Šmartno pri Litiji

Št. 032-0058/2019
Slovenj Gradec, dne 5. junija 2019
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler
Št. 069-1/2019
Mislinja, dne 17. oktobra 2019
Župan
Občine Mislinja
Bojan Borovnik
Št. 00704-0051/2019-2
Muta, dne 25. septembra 2019

1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2020 se valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih devetih
mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja v
primeru, da je indeks rasti cen višji od ena. Indeks rasti cen
življenjskih potrebščin za obdobje I-IX 19 znaša 101,8. Letna
vrednost točke za leto 2020 znaša 0,007126 EUR.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-15/2019-3
Šmartno pri Litiji, dne 13. novembra 2019
Župan
Občine Šmartno pri Litji
Rajko Meserko

Župan
Občine Muta
Mirko Vošner
Št. 007-0007/2018-09
Radlje ob Dravi, dne 23. septembra 2019
Župan
Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik
Št. 007-12/2019-2
Ribnica na Pohorju, dne 27. junija 2019
Župan
Občine Ribnica na Pohorju
Srečko Geč
Št. 032-0007/2019-6
Vuzenica, dne 20. junija 2019
Župan
Občine Vuzenica
Franjo Golob
Št. 032-0007/2019-11
Podvelka, dne 18. junija 2019
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše
Št. 032-0003/2018-7/3-1
Dravograd, dne 20. junija 2019
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

ČRNOMELJ
3103.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva
z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu

Na podlagi 119. člena v povezavi z drugo alinejo četrte
točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)
ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 5. dopisni seji dne 21. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za širitev kmetijskega gospodarstva
z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/18, v nadaljnjem besedilu:
OPN Črnomelj) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za
širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155
v Čudnem selu (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
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(2) OPPN je izdelan na podlagi tretje alineje prvega odstavka in prve alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in 3.ea člena
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB,
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).
(3) Kmetijsko gospodarstvo z id. št. KMG-MID 100372155
(v nadaljnjem besedilu: kmetijsko gospodarstvo) je organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – IUPTD,
102/15, 23/17, 40/17 in 65/17).
(4) Predmet OPPN je določitev pogojev za gradnjo objektov za potrebe kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID
100372155 na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora.
(5) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 1294. Predlog je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. 2/2019 – OPPN,
v oktobru 2019.
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del, ki sta izdelana
v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del je sestavljen iz naslednjih poglavij:
– opis prostorske ureditve,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– splošna določila,
– podrobna določila,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– faznost izvedbe prostorske ureditve,
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
– odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta,
– končne določbe.
(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz OPN
2. Pregledna situacija
3. Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem prostoru (DOF)
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
5. Ureditvena situacija OPPN
6. Ureditvene enote OPPN
7. Ureditvena situacija in prerezi terena s prikazom pozidave
8. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
9. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
10. Načrt parcelacije (v naslednjih fazah priprave akta).
3. člen
(spremljajoče gradivo OPPN)
Spremljajoče gradivo OPPN:
1. Izvleček iz občinskega prostorskega načrta občine
Črnomelj
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2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje
vplivov na okolje
8. Elaborat ekonomike.
4. člen
(pomen kratic)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– EO: enostavni objekt,
– FI: faktor izrabe gradbene parcele,
– FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele,
– GJI: gospodarska javna infrastruktura,
– NO: nezahtevni objekt,
– OPN Črnomelj: Občinski prostorski načrt občine Črnomelj,
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
– UE: ureditvena enota.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem OPPN so uporabljeni izrazi, kot jih določa OPN
Črnomelj.
(2) V tem OPPN so uporabljeni še drugi izrazi, in sicer:
ureditvena enota (UE):
je sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi, predvsem glede dovoljenih dejavnosti in urbanistično-arhitekturnih
pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev,
območje za razvoj objekta(ov):
predstavlja zemljišče, ki je omejeno s parcelnimi mejami,
gradbeno mejo, gradbeno linijo ipd., na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh
vrst s tem odlokom dovoljenih objektov ter zunanjih ureditev,
osnovni objekt:
je stavba (kubus), ki s svojim položajem in volumnom opredeljuje oziroma omejuje prostor objekta in je enotnega volumna,
če stranice niso zalomljene; osnovni objekt je lahko sestavljen iz
več kubusov, ki so nanizani eden nad oziroma ob drugega ipd.,
pomožni kubus:
je prizidek k obstoječemu objektu ali posamezen del
objekta, ki s svojo postavitvijo in obliko dopolnjuje tako funkcijo
kot tudi podobo osnovnega kubusa; kot pomožni kubus se ne
štejejo objekti, kot so nadstrešek in pergola, kot pomožni kubus
se šteje garaža, zgrajena kot prizidek oziroma kot del objekta.
II. TEKSTUALNI DEL OPPN
1. Opis prostorske ureditve
6. člen
(prostorske ureditve)
S tem OPPN se na območju dela naselja Čudno selo
načrtuje ureditev:
– območja za gradnjo kmetijskih in gospodarskih objektov,
– stanovanjskega ali poslovno-stanovanjskega objekta,
– območja zelenih površin,
– pripadajočih zunanjih površin in
– gospodarske javne infrastrukture.
2. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor
7. člen
(območje urejanja)
(1) Območje OPPN je locirano na severozahodnem delu
naselja Čudno selo.
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(2) Območje OPPN meri cca 9.900 m² in obsega zemljišča s parc. št. 1529, 1530, 1531, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1533,
2442/1, vse k.o. Loka. Gre za območje kmetijskih zemljišč s
podrobnejšo namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 – druga kmetijska zemljišča (enota urejanja prostora
OPR_14).
(3) Ureditve priključkov na javno gospodarsko in okoljsko
infrastrukturo lahko segajo tudi izven območja OPPN.
8. člen
(ureditvene enote)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na štiri ureditvene enote
(UE), in sicer:
– UE A: območje za razvoj kmetijskega gospodarstva s
površino cca 5.860 m²,
– UE B: območje za razvoj kmetijskega gospodarstva z
zeleno bariero s površino cca 2.576 m²,
– UE C: območje za poslovno-stanovanjski oziroma stanovanjski objekt oziroma druge gospodarske stavbe, namenjene funkcioniranju kmetijskega gospodarstva s površino cca
1020 m²,
– UE D: pot, ki gre skozi območje s površino cca 450 m².
9. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Vplivi ureditve v OPPN bodo v času gradnje segali na
zemljišča znotraj in v neposredni okolici OPPN ter na zemljišča,
potrebna za gradnjo priključkov na GJI. Nove ureditve bodo
zaradi selitve kmetije iz strnjenega naselja pozitivno vplivale
na prostorski razvoj naselja.
(2) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov izven
območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(3) Območje OPPN se nahaja ob gozdnem robu. Potrebno je zagotoviti, da bo tudi v prihodnje omogočeno nemoteno
gospodarjenje z gozdom, vključno z neoviranim spravilom in
izvozom lesa iz gozda.
10. člen
(koncept prostorske ureditve)
(1) Ker zaradi prostorskih omejitev v strnjenem delu naselja Čudno selo ni mogoče zagotoviti razvoja perspektivnim
kmetijam v naselju, se zagotovi zemljišče za selitev/širitev
kmetijskega gospodarstva na lokacijo, ki omogoča bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije, skladno s strateškimi
akti občine.
(2) Nova lokacija in dimenzije predvidenih objektov morajo ustrezati obsegu pridelave na kmetiji ob upoštevanju dolgoročne pridelovalne sposobnosti in možnega nadaljnjega razvoja kmetije. Na območju širitve se predvidi uporaba objektov
za kmetovanje tako, da bo omogočeno sodobno kmetovanje,
ustrezen dostop, možnost transporta in opremljanje z vso potrebno infrastrukturo.
(3) Območje OPPN se ureja kot območje, namenjeno
kmetijskim dejavnostim, gradnji hleva za teleta in plemenske
telice s pomožnimi prostori, krmiščem, gradnji strojne lope,
ter dograditvi koritastih silosov in ostalih pomožnih oziroma
stanovanjskih objektov po potrebi. Območje novih objektov
kmetije bo funkcionalno vezano na obstoječo kmetijo v naselju.
(4) Na območju OPPN se prednostno načrtuje nestanovanjska pozidava. Po potrebi se v območju UE C načrtuje tudi
stanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekt. Na severovzhodnem robu območja se načrtuje zeleni pas kot bariera v smeri
naselja in odprte krajine.
(5) V območju OPPN se načrtuje tudi gradnja objektov in
naprav za priključitev na energetsko in komunalno infrastrukturo.
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3. Splošna določila
11. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN so skladno s predpisi o standardni
klasifikaciji dejavnosti dopustne dejavnosti kmetijstva in s kmetijstvom povezane predelovalne dejavnosti ter spremljajoče
dejavnosti trgovine in storitev, kadar te dopolnjujejo izvajanje
osnovne kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti. Dopustne so:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska
proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
– C Predelovalne dejavnosti: 10 Proizvodnja živil
– G Trgovina: 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
– I Gostinstvo: 55.202 Turistične kmetije s sobami,
56.105 Turistične kmetije brez sob
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– bivanje (le v načrtovanem poslovnem oziroma poslovno-stanovanjskem objektu v UE C).
12. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) V UE A, B in C so skladno s predpisi o razvrščanju
objektov dopustne gradnje naslednjih vrst objektov:
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče,
– 12712 – stavbe za rejo živali, vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje,
– 12713 – stavbe za skladiščenje pridelka,
– 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe in
– 12510 – le stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice sadja, oljarne, kisarne, mlekarnice ipd.)
(2) V UE C so skladno s predpisi o razvrščanju objektov
dopustne tudi gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
za dejavnosti, ki so posredno namenjene kmetijski dejavnosti
in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji:
– 11100 – enostanovanjske stavbe,
– 12203 – druge poslovne stavbe,
– 12420 – garažne stavbe,
– 12520 – rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe.
(3) Na območju OPPN so dopustne tudi gradnje gradbenih inženirskih objektov za potrebe delovanja kmetije, priključevanja na GJI in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, in sicer:
– 2112 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste,
– 2152 – zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje
kmetijskih zemljišč,
– 24202 – drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
– 24205 – drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 22 – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 3111 – trajno reliefno preoblikovanje terena,
– 3311 – drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje.
13. člen
(vrste dopustnih gradenj in del)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj
in del:
– gradnje novih objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti delov ali celotnih objektov v
skladu z določili tega odloka,
– vzdrževanje objektov (obsega redno vzdrževanje in
vzdrževalna dela v javno korist),
– odstranitve objektov oziroma njihovih delov,
– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
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14. člen

17. člen

(dopustna izraba prostora)

(urbanistično-arhitekturni pogoji v UE C)

Na območju OPPN je dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele največ 0,7 in faktor izrabe največ 1,5.

(1) Objekti se gradijo vzporedno oziroma pravokotno z
ostalimi objekti kmetije.
(2) Dovoljen je podolgovat tlorisni gabarit osnovnega stanovanjskega ali poslovno-stanovanjskega objekta, z razmerjem
stranic najmanj 1:1,4, širino največ 9 m in dolžino največ 16 m.
Višinski gabarit je največ (K) + P + M do P + M. Streha objekta
je simetrična dvokapnica naklona med 38° in 45°, opečna ali
betonska kritina nebleščeče barve, sleme je vzporedno z daljšo
stranico objekta, čopi niso dovoljeni. Kolenčni zid ne sme biti
višji od 1,1 m, dovoljene so pravokotne frčade. Fasada objekta
se oblikuje sodobno, po vzoru tradicionalnih stanovanjskih
objektov, uporabi se arhitekturne elemente pravilnih pravokotnih geometrijskih oblik. Dovoljena je horizontalna in vertikalna
členitev, ki naj bo enostavna in poenotena po fasadi osnovnega
objekta in pomožnih kubusov. Na fasadah je dovoljena uporaba
kamna, betona, lesa, kovine in stekla. Pri lesenih fasadah se
uporablja rezan les, polkrožna bruna niso dovoljena. Barve
fasad zidanih objektov naj bodo v naravni barvi lesa oziroma
pri ometanih objektih v odtenkih od rumene do rjave ter bele in
sive barve. Rdeče, vijolične, modre in zelene ter florescentne
barve se ne dovolijo. Osnovnemu objektu je dovoljeno dodajati
pomožne kubuse na osnovni tloris v vzdolžni in prečni smeri, pri
čemer imajo dodani deli objekta ravno streho, skupno površino
do 30 m², njihov višinski gabarit pa ne sme presegati pritlične
etaže objekta.
(3) Oblikovanje pomožnih objektov se podredi oblikovanju
stanovanjskega oziroma nestanovanjskega objekta, pomožni
objekti imajo poleg dvokapne simetrične strehe lahko tudi ravno
streho oziroma blago enokapnico, skrito za vencem.

15. člen
(odmiki od mej sosednjih zemljišč)
(1) Odmiki najbolj izpostavljenih delov objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč so:
– najmanj 4,0 m – za vse zahtevne in manj zahtevne
objekte,
– najmanj 1,5 m – za enostavne in nezahtevne objekte, ki
predstavljajo dopolnitev obstoječe pozidave,
– 0,5 m – za ograjo, podporni zid, rezervoar, vodnjak,
priključek na objekte GJI, samostojno parkirišče, kolesarsko
pot, pešpot, in podobno, vodno zajetje, pomožne komunalne
objekte in pomožne objekte, namenjene varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožne objekte za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je lahko odmik iz prejšnjega odstavka tega člena tudi manjši, pri čemer
morajo biti zagotovljeni požarni odmiki. Nezahtevni in enostavni
objekti so ob soglasju lastnika lahko postavljeni do parcelne meje.
4. Podrobna določila
16. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji v UE A in B)
(1) Objekti se gradijo pravokotno ali vzporedno s plastnicami, ob upoštevanju predlaganih lokacij, prikazanih v grafičnem delu akta.
(2) Dovoljen je podolgovat tlorisni gabarit osnovnega
objekta (hleva) in ostalih pripadajočih objektov kmetije, z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ter krajšo stranico največ 22 m in
najdaljšo največ 50 m. Višinski gabarit je največ (K) + P + p, do
P + p. Streha objekta je simetrična dvokapnica naklona med
22° in 45°, z opečno ali betonsko kritino nebleščeče barve,
sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta, čopi in frčade niso
dovoljeni. Dopustna je kombinacija ravne (tudi ravne zelene)
in dvokapne strehe ter dvokapnica v zamiku, če je to potrebno
zaradi tehnologije zračenja objekta. Na vidno neizpostavljene
strehe objektov (JV strešina) se dovoli postavitev sončnih
sprejemnikov in modulov, ki ne smejo segati nad sleme. Fasada objekta se oblikuje sodobno, uporabi se arhitekturne
elemente pravilnih pravokotnih geometrijskih oblik. Dovoljena
je horizontalna in vertikalna členitev, ki naj bo enostavna in
poenotena po fasadi osnovnega objekta in pomožnih kubusov.
Na fasadah je dovoljena predvsem uporaba lesa, lahko pa tudi
betona, kovine, platnenih materialov (brisoleji, senčila ipd.) in
stekla. Pri lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna
bruna niso dovoljena. Barve fasad zidanih objektov naj bodo v
naravni barvi lesa oziroma pri ometanih objektih v odtenkih od
rumene do rjave ter bele in sive barve. Rdeče, vijolične, modre
in zelene ter florescentne barve se ne dovolijo. Osnovnemu
objektu je dovoljeno dodajati pomožne kubuse na osnovni tloris
v vzdolžni in prečni smeri, pri čemer imajo dodani deli objekta
ravno streho, njihov višinski gabarit pa ne sme presegati pritlične etaže objekta.
(3) Dovoljena je gradnja pomožnih objektov (tudi EO, NO)
skladno z določili tega odloka. Oblikovanje pomožnih objektov
se podredi oblikovanju osnovnega objekta, fasada se oblikuje
sodobno, prednostno se uporablja les. Pomožni objekti imajo
poleg dvokapne simetrične strehe lahko tudi ravno streho oziroma blago enokapnico, skrito za vencem.
(4) Dovoljena je gradnja koritastih in montažnih silosov,
katerih višina je največ 2,5 m, razmerje stranic pa izhaja iz
tehnologije.
(5) Dovoljena je gradnja lagune za gnojevko v armiranobetonski izvedbi, ki mora biti umeščena v prostor kmetije
diskretno in stran od naselja oziroma ob zeleni barieri.

18. člen
(zunanje ureditve)
(1) Zelene površine se uredijo tako, da predstavljajo zeleno bariero med širšim prostorom in območjem OPPN. Dovoljena je zasaditev z avtohtonimi listnatimi drevesnimi vrstami in
sadnim drevjem. Ne dopušča se uporaba strupenih in alergenih
rastlin. Vzorec zasaditve površin ob cesti se prilagodi pogojem
vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu z resorno
zakonodajo. Uporaba barvno agresivnih ali drsečih materialov
ni dovoljena.
(2) Povozne površine naj bodo izvedene v asfaltu, AB
(npr. metličenem) betonu, tlakovane z betonskimi ploščami ali
utrjenem makadamu.
5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
19. člen
(splošne določbe)
(1) Predvideno širitev kmetije se veže na obstoječe in
predvideno infrastrukturno omrežje. Pri načrtovanju se upošteva resorno zakonodajo.
(2) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z GJI se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posamezne vrste GJI. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in
vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi GJI obdelajo ter
se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.
(3) V primeru, da se med izvedbo ugotovi, da je potrebno
za posamezni obstoječi ali predvideni vod GJI zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.
(4) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi,
naprave in objekti GJI zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene GJI.
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(5) V času gradnje se zagotovi čim bolj nemotena oskrba
oziroma obratovanje GJI.
(6) Upravljavec državne ceste ne zagotavlja zaščite pred
vplivi obratovanja in vzdrževanja regionalne ceste na objekte
znotraj območja OPPN, kot npr. dodatnih ukrepov varstva pred
hrupom. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih gradenj v območju je obveznost investitorjev novih posegov.
(7) Za projektiranje in gradnjo objektov gospodarske
javne infrastrukture ter priključevanje nanje, za katere prostorski izvedbeni pogoji s tem odlokom niso podrobneje določeni, se smiselno uporabljajo splošni prostorski izvedbeni
pogoji, ki jih določa OPN, če ti niso v nasprotju z določili
tega odloka.
20. člen
(podrobne določbe glede prometnih ureditev)
(1) Pri načrtovanju se zagotovi:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence
v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za
varno odvijanje prometa,
– upoštevanje obstoječih in načrtovanih komunalnih vodov.
(2) Pri načrtovanju v območju ceste se poleg določil iz
prejšnjega odstavka upošteva še naslednja določila:
– vzorec zasaditve površin ob cesti se prilagodi pogojem
vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu z resorno
zakonodajo,
– za postavitev objektov za reklamiranje, obveščanje
in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa.
21. člen
(prometne ureditve)
(1) Prometna ureditev obravnavanega območja se prilagaja obstoječemu režimu v območju. Vse povozne in parkirne
ter manipulacijske površine se izvede z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda.
(2) Dostop na območje se navezuje na nekategorizirano
kolovozno pot. Slednja se navezuje na obstoječo javno pot
št. 554612, ki se južno od območja naselja odcepi z lokalne
ceste LC 054081.
(3) Mirujoči promet: parkirna mesta se zagotavlja znotraj
območja OPPN in obstoječe kmetije, ki se širi.
22. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Območje OPPN se naveže na obstoječe primarno
vodovodno omrežje. Predvideno je v podzemni izvedbi, vzporedno s kolovozno potjo, ki poteka po parceli 2442/1 k.o. Loka,
in sicer v vzhodnem delu v cestnem telesu, v zahodnem delu
pa vzporedno s potjo po zemljišču v lasti pobudnika. V območju OPPN se predvidi vodomerni jašek na vedno dostopnem
mestu. Izvedba na parkirnih mestih in prometnih površinah se
ne dopušča.
(2) Območje OPPN se oskrbuje s pitno in požarno vodo.
Hidrante v nadzemni izvedbi se izvede na vedno dostopnih
mestih na sekundarnem vodovodu pred vodomernim jaškom.
Pri projektiranju se upošteva umestitev potrebnega števila požarnih hidrantov.
(3) Dovoli se zbiranje in uporaba deževnice za potrebe
napajanja živali, zalivanja kmetijskih površin ipd. Dovoljeno
in priporočeno je zbiranje in uporaba deževnice za sanitarno
vodo, zalivanje zelenic itd.
(4) Pri projektiranju in izvedbi se upošteva predpis o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črnomelj, tehnična pravila
predpisov o oskrbi s pitno vodo in predpis o zaščiti vodnih virov
na območju občine Črnomelj.
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23. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN je predviden ločen sistem kanalizacije – fekalne, meteorne in gnojiščne vode. Kanalizacijsko
omrežje v naselju ni izvedeno, zato se komunalne odpadne
vode iz objektov, ki so vezane na sanitarno vodo, speljejo v
malo čistilno napravo ustrezne kapacitete. Ta bo izvedena na
vzhodnem robu območja UE A oziroma na UE C. Za obratovanje male čistilne naprave se sklene pogodba z izvajalcem
javne službe. Na mali komunalni čistilni napravi ni dopustno
obdelovati odpadnih voda iz kmetijske dejavnosti.
(2) Za odvod padavinske vode s streh objektov in površin
v območju OPPN se padavinska voda spelje v ponikovalnice
znotraj obravnavanega območja. Meteorno vodo s streh objektov v okviru ureditvenih enot se lahko zadrži ter uporabi za
potrebe delovanja hleva in sanitarne ter druge potrebe.
24. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se ureja individualno v stanovanjskem oziroma poslovno-stanovanjskem
objektu.
(2) V kolikor se pridobijo vsa soglasja in dovoljenja, je dopustno urejanje skupnega ali daljinskega ogrevanja, npr. daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
25. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekti v območju se priključijo na distributivno omrežje v naselju, novo prostostoječo elektro omarico se predvidi
na zemljišču s parc. št. 1532/1, k.o. Loka ali po potrebi zunaj
območja OPPN, na parc. št. 1656, k.o. Loka, v skladu s pogoji
upravljavca. Priključek poteka iz obstoječe transformatorske
postaje TP Čudno selo po severnem robu dostopne ceste, v
delu pa v cestnem telesu.
(2) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je v fazi projektne dokumentacije
potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju naselja je obstoječe telekomunikacijsko
omrežje, ki se ga dogradi glede na potrebe objektov v območju
OPPN.
(2) Razvod telekomunikacijskega omrežja na območju
OPPN je predviden iz obstoječega omrežja v podzemni izvedbi
vzporedno s kolovozom, na parceli 2442/1, k.o. Loka, z ustreznim odmikom od predvidene elektro kabelske kanalizacije in
vodovoda, v skladu s pogoji upravljavca.
(3) Celotno telekomunikacijsko omrežje (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja omrežja) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu
s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
27. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Uredi se odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnega
mesta, ki mora biti opremljeno z zabojniki za odpad po navodilih upravljavca. Lokacija odvzemnega mesta je ob dostopni poti
na območju OPPN. Ostali odpadki (kosovni, nevarni in drugi)
se zbirajo in odvažajo v skladu z določbami odloka, ki v občini
Črnomelj ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z
gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z uredbo,
ki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih.
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6. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
28. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni območij ali objektov kulturne dediščine.
7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave
29. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni območij ali objektov ohranjanja
narave.
30. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Upoštevajo
se veljavni predpisi za področje varstva voda.
(2) Komunalne odpadne vode se odvajajo v skladu s členom tega odloka, ki ureja odvajanje odpadnih voda. Odvajanje
in ponikanje padavinske odpadne vode se uredi v skladu z
določili veljavnih predpisov.
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se na območjih v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh,
preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala
z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
itd.). Uporabljajo se tehnično brezhibna gradbena mehanizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno
vzdržujejo. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in
delovnih naprav za daljši čas se motor ugasne.
(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin,
biomasa, toplotne črpalke), zagotovi se energetska učinkovitost
novih objektov.
(3) Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka, na območju OPPN niso dovoljeni.
(4) Pri ureditvi ogrevanja objektov je potrebno upoštevati
veljavno uredbo, ki ureja emisije snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene
iz materiala, ki zagotavlja dobro vleko in morajo imeti zgrajen
dimnik z ustrezno višino.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na območju se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju določi IV. stopnja varstva pred hrupom.
Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene.
(2) Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s
certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih
mejnih vrednosti.
(3) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest se gradnje
objektov načrtujejo s pasivno zaščito pred hrupom (zaščita
oken, fasad ipd.).
33. člen
(ravnanje s plodnim delom tal)
Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Organizacija gradbišča mora obsegati čim manj
površin in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Rodovitna
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zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal in za urejanje zelenih površin na območju urejanja
ali pa se odpelje na ustrezno deponijo.
34. člen
(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)
Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v
največji možni meri ločevati že pri samem postopku nastajanja.
Na območju OPPN se v času gradnje zagotovi ločeno zbiranje
odpadkov tako za gradbene kot komunalne odpadke. Komunalne odpadke se zbira ločeno v za to namenjenih zabojnikih
ter se pri komunalnem podjetju uredi odvoz ločeno zbranih
odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni odpadki se
odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
35. člen
(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)
Pri oskrbi načrtovanih objektov z energijo za ogrevanje
prostorov in sanitarne vode se zagotovi učinkovito rabo in
izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa, sončna
energija, zemeljski plin, toplotne črpalke ipd.).
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
36. člen
(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami)
(1) Na območju OPPN ni opredeljenih omejitev, kot so
poplavnost in visoka podtalnica. Prav tako ni opredeljeno erozijsko območje.
(2) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in
državnimi predpisi oziroma programi.
37. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo območja OPPN se ureja v skladu z
veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Vse ureditve in objekti v okviru območja OPPN morajo
biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipožarne odmike
oziroma predpisane protipožarne ločitve.
(3) Požarne poti se označijo skladno s predpisi o varstvu pred požarom. V primeru požara mora biti zagotovljena
možnost varnega umika ljudi in živali. Zagotovi se neoviran in
varen dostop z vozili za intervencijo ter delovne površine za
intervencijska vozila oziroma razmeščanje opreme za gasilce.
(4) Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega
vodovodnega omrežja s hidranti.
38. člen
(potresna varnost)
(1) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev se
upošteva projektni pospešek tal 0,15 g in uvrščenost območja v
območje VIII. stopnje MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice,
ki velja na tem območju v skladu z določili pravilnika, ki ureja
mehansko odpornost in stabilnost objektov.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se
upošteva določila predpisov glede mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva
pred potresom.
9. Načrt parcelacije
39. člen
(parcelacija)
(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela glede
na namembnost in velikost ter obliko načrtovanega objek-
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ta. Načrt gradbenih parcel je prikazan v grafičnem delu akta
(8: Načrt parcelacije, v naslednjih fazah priprave akta).
(2) Gradbene parcele se lahko po potrebi združujejo in
delijo, pri čemer se površine za razvoj objektov smiselno prilagodijo novi situaciji.
(3) Za zemljiške parcele, kjer gradbene parcele niso določene, se upošteva obstoječe zemljiške parcele, ki se lahko po
potrebi delijo ali združujejo.
(4) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene v
grafičnem delu akta (prilagajanje parcelacije), v primeru izvedbe zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi,
nasipi, obstoječi objekti ipd.).
10. Faznost izvedbe prostorske ureditve
40. člen
(faznost izvedbe)
(1) Faznost izvedbe ureditev in gradenj je dovoljena tako,
da so posamezne faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko
služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve.
(2) Gradnja stanovanjskega oziroma poslovno stanovanjskega objekta na območju UE C je dopustna šele po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za hlev v UE A.
(3) Za gradnjo na posameznih parcelah, predvidenih v
OPPN, so dovoljene tudi začasne rešitve priključevanja na
javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer tako, da ne ovirajo
predvidene ureditve za komunalno urejanje celotnega območja.
Z začasno rešitvijo morajo soglašati soglasodajalci, v katerih
pristojnosti posega predlagana rešitev in občina.
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pustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v katerih
pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah,
ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.
(4) Pri objektih in trasah prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter telekomunikacij je dovoljeno odstopanje
od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja,
medsebojnih razmikov, materialov, zmogljivosti in priključkov
na gospodarsko javno infrastrukturo, če se pojavijo utemeljeni
razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke
rešitve.
(5) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve
in s soglasjem upravljavca infrastrukture.
(6) Pri gradnji manipulacijskih površin v območju OPPN
je dovoljeno odstopanje od poteka cest v prostoru, prečnega
profila in višinskih kot zaradi terenskih pogojev, vendar se mora
dimenzioniranje izvesti na osnovi veljavne zakonodaje.
13. Usmeritve za določitev meril in pogojev
po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
43. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, o čemer s sklepom
odloči Občinski svet občine Črnomelj, se območje ureja s prostorskim aktom, ki ureja območje naselja Čudno selo.

11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

III. KONČNE DOLOČBE

41. člen

44. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavcev.
(2) Promet med gradnjo se organizira tako, da na cestnem omrežju ne bo zastojev. V času gradnje ne smejo biti
prekoračene kritične ravni hrupa. Med gradnjo je potrebno
zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na
gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja.
(3) Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
(4) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in
izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno
sanirajo.
(5) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo
preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in
podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa,
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih
škodljivih snovi. V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih
tekočin ali razsutju drugih materialov) je potrebno zagotoviti
takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.

(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled v analogni in digitalni obliki na sedežu občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in
digitalno obliko velja analogna oblika.
45. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
ID: 1294
Št. 3500-3/2019
Črnomelj, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

12. Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev
42. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih z OPPN, če se poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih
in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z do-

DOBREPOLJE
3104.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
IN

SPREMEMBE
DOPOLNITVE STATUTA
Občine Dobrepolje

1. člen
V 2. členu Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) se črta besedilo »po
njenem predhodnem soglasju.«
2. člen
V prvem stavku 9.a člena se črta besedilo »Če ni v zakonu drugače določeno«.
3. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«
4. člen
V 14. členu se besedilo tretje alineje drugega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog župana sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave,«
5. člen
Šesti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude, ki jih postavljajo člani sveta.«
6. člen
V šesti alineji drugega odstavka 22. člena se besedilo »predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev
njihovega delovnega področja in notranje organizacije« nadomesti z besedilom »predlaga notranjo organizacijo in delovno
področje občinske uprave.«
V sedmi alineji drugega odstavka 22. člena se spremeni
besedilo tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in
vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani
občin ustanoviteljic.«
7. člen
V četrtem odstavku 33. člena se črta besedilo »ter drugimi
organi občine«.
8. člen
35. člen se črta.
9. člen
V drugem stavku drugega odstavka 43. člena se za besedilom »mnenje zunanjega strokovnjaka« postavi pika, ostalo
besedilo pa se črta.
10. člen
Drugi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa občinski svet, ki v tem primeru tudi odločita.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0002/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

Št.

3105.
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel

IN

SPREMEMBE
DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Dobrepolje

1. člen
Črta se 3. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
Šesti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članu sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji sveta ali na seji delovnega telesa sveta. Članu
sveta, ki je imenovan za podžupana, pripada plačilo za opravljanje funkcije, če jo opravlja nepoklicno, oziroma plača, če
funkcijo opravlja poklicno, na podlagi akta sveta.«
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta.
4. člen
V drugem odstavku 23. člena se številka »14 (štirinajst)«
nadomesti s številko »10 (deset)«.
5. člen
Drugi stavek drugega odstavka 29. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo
alinejo 42. člena tega poslovnika, zato se osebo, ki nepooblaščeno snema, odstrani s seje ali dela seje.«
V tretjem odstavku se doda novi tretji stavek, ki se glasi:
»Občani morajo svojo navzočnost najaviti najkasneje en
dan pred sejo sveta, do zasedbe prostih mest v sejni sobi.«
6. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Seja sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.
Šteje se, da so člani sveta s pričetkom mandata seznanjeni
z vsebino tega poslovnika in namenom snemanja sej sveta,
izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje ter
s svojo udeležbo na seji podajajo svojo privolitev v obdelavo
osebnih podatkov, kadar soglasje predstavlja pravno podlago
za obdelavo osebnih podatkov. Enako se šteje za druge udeležence na seji, ki imajo pravico do besede, ter podajo izjavo,
da so seznanjeni s tem poslovnikom.
Seje se snemajo z namenom obveščanja javnosti in zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov občine
ter izdelave zapisnika seje sveta, enako velja tudi za izdelavo
prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje.
Zvočni zapis se objavi na uradni spletni strani občine v
roku sedmih delovnih dni po seji sveta, če so izpolnjeni pogoji
za objavo, ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni po konstitutivni seji naslednjega sveta. V kolikor se izdela magnetogram
seje, se zvočni zapis uniči v roku sedmih delovnih dni po izdelavi magnetograma.
Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis seje,
če ta ni javno objavljen. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.«
57. člen se črta.

7. člen

8. člen
V prvem stavku 65. člena se besedilo »opraviti najkasneje
tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta«
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nadomesti z besedilom »opraviti najkasneje do pričetka seje
sveta«.
70. člen se črta.

9. člen

10. člen
Tretji odstavek 71. člena se črta.

Uradni list Republike Slovenije
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine
Dobrova - Polhov Gradec na 1. izredni seji dne 20. novembra
2019 sprejel

11. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0002/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Dobrova Polhov Gradec za leto 2019
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

3106.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih
za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Dobrepolje
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 76/10, 8/11, 45/12) se spremeni besedilo drugega
odstavka 5. člena na naslednji način:
(1) Prva alinea se spremeni tako, da na novo glasi: »Gostinski obrati, ki gostom nudijo jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari) od
petka do nedelje najdlje do 1.00 ure naslednjega dne.«
(2) Druga alinea se črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.

Skupina/Podskupina kontov
I

70

71

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –

8.935.767

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.706.653

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

5.825.125

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

5.013.409

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

627.816

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

183.900

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
72

73

74

Proračun
leta 2019

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

DOBROVA - POLHOV GRADEC
3107.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.881.528
431.140
9.330
82.960
219.600

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.138.498

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

245.200

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV

245.200

PREJETE DONACIJE (730+731)

5.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

5.000

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

978.914

740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

882.157

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SRED. PRORAČUNA EU

96.757

II

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

8.775.298

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

3.328.040

Uradni list Republike Slovenije

Št.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

380.842

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

60.924
2.746.774

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

19.500

409 REZERVE
41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

120.000
2.797.891

410 SUBVENCIJE

193.407

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

1.830.801

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

177.069

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42

43

596.614

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.530.628

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

2.530.628

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

118.740

431 INVESTICIJSKI TRANSFER
PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM

82.500

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

36.240

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV

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

16.236,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

16.236,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

16.236,00

V

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

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

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

16.236,00

75

VI

160.469

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE (50)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII

ODPLAČILA DOLGA (55)

277.670

55

ODPLAČILA DOLGA

277.670

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

277.670

IX

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)

–100.965

X

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

–277.670

XI

NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)

–160.469

XII

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.965
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
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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 skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani
Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
12. člen se spremeni v celoti, tako, da se glasi:
»Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega
holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolži do
skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino
Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine
162.000 EUR,
– dolgoročna posojila LPP skupno največ do
82.080,00 EUR,
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 756.000 EUR,
– dolgoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ
do višine 2.592.000 EUR,
– kratkoročna posojila VOKA SNAGA skupno največ do
višine 259.200 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz
ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet usta
noviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-6
Dobrova, dne 20. novembra 2019
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

KRANJSKA GORA
3108.

Odlok o odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona 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
in 22/14 – odl. US), 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 218. in 218.a
do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – UPB, 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) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS,
št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. seji dne
13. 11. 2019 sprejel
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ODLOK
o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določajo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo):
– evidence za odmero nadomestila,
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– območja, ki so predmet odmere nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere
nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila.
2. člen
(gradbena parcela)
(1) Izraz gradbena parcela, ki se uporablja v tem odloku,
predstavlja zemljišče z zgrajeno stavbo ali namenjeno gradnji
stavbe, na katerem so vse površine potrebne za funkcioniranje
stavbe in je kot taka določena skladno s predpisi s področja
graditve in urejanja prostora ter tem odlokom.
(2) Gradbena parcela je lahko sestavljena iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, mora pa biti v celoti v območju namenske rabe, kjer je gradnja dovoljena.
3. člen
(zazidana stavbna zemljišča)
(1) Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture.
(2) Če določena stavba, ki ni objekt gospodarske javne
infrastrukture, gradbene parcele nima določene, se do njene
določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine
zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne parcele
pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo 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 gradbenih 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.
(2) Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji
objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška
parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje površino gradbene parcele.
(3) Če gradbena parcela ni določena, se do njene določitve kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške
parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina
fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
(4) Nezazidano stavbno zemljišče je lahko sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel kakor tudi dela zemljiške parcele.
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(5) Kot nezazidana stavbna zemljišča s tem členom štejejo zemljišča, na katerih je zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo iz javnega omrežja, odvajanje odplak in odstranjevanje
odpadkov ter možnost dostopa na javno cesto.
(6) Šteje se, da je oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter možnost dostopa
na javno cesto zagotovljena, če se zemljišče lahko šteje za
opremljeno stavbno zemljišče skladno s predpisi o prostorskem
načrtovanju.
II. EVIDENCE ZA ODMERO NADOMESTILA
5. člen
(evidenca stavbnih zemljišč)
Za potrebe odmere nadomestila upravni organ občine,
pristojen za odmero nadomestila (v nadaljevanju: pristojni
organ občine), vodi in vzdržuje evidenco stavbnih zemljišč.
Podatke za evidenco stavbnih zemljišč pristojni organ občine
pridobiva iz gostujočih in lastnih zbirk podatkov.
6. člen
(gostujoče zbirke podatkov)
(1) Gostujoče zbirke podatkov se privzamejo iz državnih,
občinskih in ostalih evidenc.
(2) Gostujoče zbirke podatkov iz državnih evidenc so:
– podatki o površinah, dejanski rabi in identifikatorjih
nepremičnin iz Registra nepremičnin, Katastra stavb in Zemljiškega katastra,
– podatki o zavezancih iz Poslovnega registra Slovenije,
Centralnega registra prebivalstva in Zemljiške knjige,
– podatki o komunalni opremljenost iz Zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture,
– podatki državnih prostorskih in ostalih upravnih aktov
iz Prostorskega informacijskega sistema ali pristojnih upravnih
organih, ki te podatke izdajajo.
(3) Gostujoče zbirke podatkov iz občinskih evidenc so:
– podatki občinskih prostorskih aktov,
– podatki o komunalni opremljenost iz katastrov upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
(lastne zbirke podatkov)
(1) Lastne zbirke podatkov, ki so namensko vzpostavljeni
za odmero nadomestila, so:
– območja odmere nadomestila,
– opremljenost stavbnega zemljišča z gospodarsko javno
infrastrukturo,
– nezazidana stavbna zemljišča,
– zunanje poslovne površine,
– oprostitve plačevanja nadomestila.
(2) Lastne zbirke podatkov iz prvega odstavka upravlja
občina.
8. člen
(podatki v evidenci stavbnih zemljišč)
V evidenci stavbnih zemljišč se vodijo naslednji podatki:
– površina in dejanska raba stavb ali stavbnih delov in
zemljiških parcel ali njenih delov z identifikacijsko oznako,
– podatki o zavezancih (naziv, naslov, matična in/ali davčna številka zavezanca, delež),
– lastne zbirke podatkov za odmero nadomestila stavb ali
stavbnih delov in zemljiških parcel ali njenih delov,
– število točk za posamezno nepremičnino po posameznem merilu za določitev višine nadomestila,
– znesek nadomestila,
– oprostitve,
– drugi podatki potrebni za odmero nadomestila.
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9. člen
(vpogled v podatke)
(1) Lastniki stavbnih zemljišč so skladno s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin in drugimi predpisi, odgovorni za pravilnost podatkov o površinah nepremičnin, dejanskih
rabah nepremičnin in zavezancih v evidenci stavbnih zemljišč.
(2) Zavezanci imajo pri pristojnem organu občine kadarkoli pravico do vpogleda ali pridobitve potrdila o podatkih v
evidenci.
(3) Zavezanec lahko poda predlog za spremembo podatkov za odmero nadomestila pristojnemu organu občine.
10. člen
(določitev površine in namena zazidanega
stavbnega zemljišča)
(1) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO:
9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela
stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za
osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov
posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto
tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen – zunanje poslovne površine, se določi kot površina zemljiške parcele ali njenega dela, ki je namenjena za opravljanje
poslovne dejavnosti.
(4) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se
privzame iz podatka o dejanski rabi stavbe. V primeru, da
podatek o dejanski rabi ni skladen z gradbenim ali uporabnim
dovoljenjem, se pri odmeri nadomestila uporabijo podatki iz
dokončnega gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
(5) Če podatek o površini ali namen uporabe zazidanega
stavbnega zemljišča v uradnih evidencah ne obstaja, le-tega na
podlagi ugotovitve dejanskega stanja (terenski ogled, podatki
iz projektne dokumentacije, druge javne evidence ali uradni
dokumenti drugih upravnih organov ipd.), določi pristojni organ
občine.
(6) Občina obvesti zavezance za zazidana stavbna zemljišča – zunanje poslovne površine, o podatkih za odmero
nadomestila – zunanje poslovne površine le ob prvem vpisu v
lastno zbirko podatkov.
(7) Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča ali zazidanega stavbnega
zemljišča – zunanje poslovne površine s podatki pristojnega
organa občine ne strinja, mora v roku 30 dni, od seznanitve
s podatki za odmero, predlagati vpis novih ali spremenjenih
podatkov v evidence pri pristojnem organu občine ali predlagati vpis novih ali spremenjenih podatkov v uradne evidence
pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin, če se pritožba nanaša na površino
stavbe oziroma stavbnega dela ali površino zemljiške parcele
oziroma njenega dela.
(8) Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali
spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka,
se šteje, da so podatki pristojnega organa občine pravilni.
(9) Ne glede na določila prvega do četrtega odstavka
tega člena se pri odmeri nadomestila v primeru gradnje ali
spremembe namembnosti uporabijo podatki iz dokončnega
gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
(10) Ne glede na zgornja določila, je zavezanec dolžan, v roku 15 dni po nastali spremembi, občini sporočiti vse
spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila (spremembo
zavezanca, namembnosti, podatke o neto tlorisni površini,
število mesecev odmere itd.). Spremembe bodo upoštevane z
naslednjim odmernim letom. Če zavezanec občini ne posreduje
potrebnih podatkov, občina pripravi odmero na podlagi obstoječih podatkov in podatkov iz uradnih evidenc.
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11. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi
kot površina zemljiške parcele, ali njenega dela, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju 4. člena tega odloka.
(2) Občina obvesti lastnike oziroma zavezance zemljiških
parcel ali njenih delov, ki se po določbah 4. člena tega odloka
štejejo za nezazidano stavbno zemljišče, o podatkih za odmero
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča le
ob prvem vpisu v lastno zbirko podatkov.
(3) Če se lastnik oziroma zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča s
podatki pristojnega organa občine ne strinja, mora v roku 30
dni, od seznanitve s podatki za odmero, predlagati vpis novih
podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov v evidence
pri pristojnem organu občine ali predlagati vpis novih ali spremenjenih podatkov v uradne evidence pri pristojni geodetski
upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če se pritožba nanaša na površino zemljiške parcele ali
njenega dela.
(4) Če lastnik oziroma zavezanec za plačilo nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga
vpisa novih ali spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so podatki pristojnega organa
občine pravilni.
(5) Ne glede na zgornja določila, je zavezanec dolžan,
v roku 15 dni po nastali spremembi, občini sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila (spremembo zavezanca, namembnosti, podatke o neto tlorisni površini, število
mesecev odmere itd.). Spremembe bodo upoštevane z naslednjim odmernim letom. Če zavezanec občini ne posreduje potrebnih podatkov, občina pripravi odmero na podlagi obstoječih
podatkov in podatkov iz uradnih evidenc.
III. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA
12. člen
(območja odmere nadomestila)
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo so:
OBMOČJE

OPIS

1

območja naselja Kranjska Gora z rekreacijskimi
in športnimi površinami, Log in Jasna
z rekreacijskimi in športnimi površinami
ter mejni prehodi

2

območja naselij Podkoren, Planica, Rateče,
Gozd-Martuljek

3

območja naselij Dovje, Mojstrana

4

območja naselij Belca, Zgornja Radovna,
Srednji Vrh

5

ostala stavbna zemljišča, ki so opremljena
z vodovodnim, električnim in cestnim omrežjem

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
13. člen
(splošna merila)
(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna
zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– lega in namen stavbnega zemljišča,
– opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto
komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne
infrastrukture.
(2) Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva merilo:
– lega in namen stavbnega zemljišča.
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14. člen
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Po namembnosti se zazidana stavbna zemljišča razvrščajo v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov, in
sicer na A – stanovanjski namen in B – poslovni namen.
A – STANOVANJSKI NAMEN
11-stanovanjske stavbe, 1242-garaže, 1274-druge stavbe, ki niso razvrščene drugje;
B – POSLOVNI NAMEN
121-gostinske stavbe, 122-poslovne in upravne stavbe, 123-trgovske stavbe in stavbe za storitveno dejavnost,
124-stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
125-industrijske in skladiščne stavbe, 126-stavbe splošnega
družbenega pomena, 127-Druge nestanovanjske stavbe.
b1) Družbene dejavnosti: javna uprava, javne ustanove s
področja zdravstva, izobraževanja, kulture, umetnosti in druge
socialne storitve, javna varnost, civilna zaščita, politične organizacije, kulturna, folklorna, športna in druga društva, ki ne
opravljajo pridobitne dejavnosti, amaterska gledališča, osnovno
izobraževanje, kulturne dejavnosti itd.
b2) Javne službe in storitve: javni potniški promet, cestni,
komunalna energetika, telekomunikacije, komunalna dejavnost, osebne storitve in storitve v gospodinjstvih itd.
b3) Šport in rekreacijo: športni objekti, smučarski centri
(tek na smučeh, drsanje itd.); rekreacijski centri, trim steze,
fitnes klubi in drugi športni in rekreacijski objekti, s katerim se

NAMEN STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
A
a
B
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

STANOVANJSKI NAMEN
a – Stanovanjski namen
POSLOVNI NAMEN
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine
stavbe in stavbni deli
zunanje poslovne površine

1

2

OBMOČJE
3

4

5

190

160

130

75

25

240
240
280
280
320
320
520
520
800
570
855
595
1080
720

200
200
240
240
275
275
450
450
700
500
755
525
960
640

150
150
185
185
240
240
355
355
530
380
585
405
750
500

90
90
115
115
140
140
240
240
265
265
280
280
340
340

30
30
40
40
50
50
90
90
100
100
110
110
130
130

15. člen
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča
z infrastrukturo)
(1) Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z
objekti in omrežji komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi
točkami:
OPREMLJENOST
vodovod
kanalizacija
elektrika
telekomunikacije
vročevod
urejene zelene in rekreacijske površine

opravljajo pridobitne dejavnosti, ter zemljišča, ki jih športna
društva uporabljajo za pridobitne dejavnosti.
b4) Gospodarske dejavnosti: industrija in rudarstvo,
kmetijska proizvodnja, ribištvo, gradbeništvo, transportna in
skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, prevozništvo, urejanje
naselij in prostora, elektrogospodarstvo, prekladalne storitve,
geološka raziskovalna dejavnost itd.
b5) Storitve in trgovino: prodaja, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, trgovina na drobno z motornimi gorivi, posredništvo in trgovina na debelo, trgovina na drobno, storitve
potovalnih in turističnih organizacij, projektiranje in tehnične
storitve, obrtne storitve, servisne dejavnosti, kmetijske storitve,
vrtnarstvo, drevesnice itd.
b6) Turistično-gostinska dejavnost: dejavnost hotelov,
motelov, apartmajskih hotelov, penzionov, počitniških domov
in druge nastanitvene zmogljivosti za krajši čas (oddajanje sob,
apartmajski objekti, počitniški objekt), planinski in drugi domovi,
storitve prehrane, točenje pijač in napitkov, menz, priprava in
dostava hrane in ostale gostinske dejavnosti.
b7) Poslovne dejavnosti: finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, zunanja trgovina, agencije, zavarovalnice, poslovne storitve, igralnice, prirejanje iger na srečo,
bančništvo, menjalnice, poslovna združenja, zasebne zdravstvene ustanove itd.
(2) Za namen stavbnega zemljišča se dejavnostim po
posameznih območjih določi naslednje število točk:

ŠTEVILO TOČK
15
30
15
20
30
10

mestni promet
20
javno parkirišče
20
makadamska cesta
15
asfaltna cesta
20
sodobno opremljena cesta z robniki,
30
hodnikom za pešce in javno razsvetljavo
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji
komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture in javne
infrastrukture določi upravljavec infrastrukture.
16. člen
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se
vrednoti v odvisnosti od območja ter namena uporabe na
naslednji način:
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NAMEN STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
stavbna zemljišča

1
190

V. ODMERA NADOMESTILA
17. člen
(določitev višine nadomestila)
(1) Mesečna višina nadomestila za zazidana stavbna
zemljišča se določi kot vsota točk, dobljenih iz 14. in 15. člena
tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega
zemljišča ter z mesečno vrednostjo točke in števila mesecev za
odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča.
(2) Mesečna višina nadomestila za zazidana stavbna
zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine se
določi kot število točk iz 14. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni

A STANOVANJSKI NAMEN
B POSLOVNI NAMEN

OBMOČJE
3
130

2
160

19. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je njegov uporabnik.
Če le-ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik ali upravljavec.
(2) Za dokazilo pri določitvi uporabnika se šteje:
– najemna pogodba med lastnikom nepremičnine in najemnikom (uporabnikom),
– overjena izjava lastnika in uporabnika,
– druge verodostojne listine, ki dokazujejo uporabnika
oziroma upravljavca.
20. člen
(odmera nadomestila)
(1) Odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče
se določi na stavbni del natančno.
(2) Odmera nadomestila za zunanje poslovne površine se
določi na zemljiško parcelo ali del zemljiške parcele natančno.
(3) Odmera nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi na zemljiško parcelo ali del zemljiške parcele
natančno.
(4) Pristojni organ občine posreduje podatke za odmero
nadomestila pristojnemu davčnemu organu.
(5) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri
pristojni davčni organ z odločbo.
21. člen
(pritožba)
Zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko zavezanec uveljavlja pravna sredstva
skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek.
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namen – zunanje poslovne površine ter z mesečno vrednostjo
točke in števila mesecev za odmero nadomestila za zazidana
stavbna zemljišča.
(3) Mesečna višina nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 16. člena
tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča ter z mesečno vrednostjo točke in števila
mesecev za odmero nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča.
18. člen
(vrednost točke)
(1) Mesečna vrednost točke znaša:

VREDNOST TOČKE ZA ZAZIDANO
STAVBNO ZEMLJIŠČE
0,00014761 EUR
0,00034896 EUR

(2) Vrednost točke se letno valorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom,
za katero se nadomestilo odmerja. Župan sprejme ugotovitveni
sklep o revalorizaciji vrednosti točke do 31. decembra in ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke kot je
določena v drugem odstavku tega člena, novo vrednost točke
s sklepom določi občinski svet na predlog župana.
(4) Če sklep iz drugega ali tretjega odstavka ni sprejet,
velja vrednost točke iz predhodnega leta.
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VREDNOST TOČKE ZA NEZAZIDANO
STAVBNO ZEMLJIŠČE
0,00015 EUR
0,00045 EUR
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

22. člen
(oprostitve plačila nadomestila)
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje:
– za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe Republike Slovenije,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče velja za:
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek in sicer
za dobo pet let. O oprostitvi odloča pristojni organ z odločbo.
Petletna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča. Upošteva se, če zavezanec pri občini predloži vlogo za
oprostitev, in sicer od dneva vložitve popolne vloge, razen v primeru, ko je postala odločba o oprostitvi pravnomočna po izdaji
odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V tem primeru se oprostitev upošteva s 1. 1. naslednjega
leta. Zoper odločbo o oprostitvi je možna v roku petnajstih dni
od njene vročitve pritožba na župana Občine Kranjska Gora,
zavezanca za čas, ko je prejemal denarne dodatke po
predpisih o socialnem varstvu in to z ustreznimi dokazili izkaže.
Izredna denarna socialna pomoč se po tem členu ne uvršča
med denarne dodatke. O oprostitvi odloča pristojni organ občine po splošnem upravnem postopku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(dokončanje postopkov v prehodnem obdobju)
Postopek za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki se je pričel pred uveljavitvijo tega odloka, se dokonča po predpisih, ki so veljali ob njegovi uvedbi.

Stran

8368 /

Št.

69 / 22. 11. 2019
24. člen

(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska
Gora (UVG 47/96, 33/03, 35/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 73/15), Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora
– uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradni list RS, št. 90/15).
25. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2020.
Št. 4224-9/2019-5
Kranjska Gora, dne 13. novembra 2019
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

LJUBLJANA
3109.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17
in 1/19 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 18. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje
in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju zobozdravstva odraslih v Mestni občini Ljubljana.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
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3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana
določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– zobozdravstvo odraslih v predvidenem obsegu 1,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva odraslih se podeli na podlagi izvedenega
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na
portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu
s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki
podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh
koncedenta ali na portalu javnih naročil.
6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske
dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne
dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva,
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči
z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.
7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v
zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje
koncesijske dejavnosti.
9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1700-12/2019-7
Ljubljana, dne 18. novembra 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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RIBNICA
3110.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Ribnica

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), 17. člena. Statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) in v skladu z Uredbo
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe) je Občinski svet Občine Ribnica na 7. redni seji dne
14. 11. 2019 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Ribnica (v nadaljevanju: občinska
uprava) in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne
in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Ribnica
na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine
Ribnica, drugimi splošnimi akti in tem odlokom.
3. člen
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– splošne zadeve;
– normativno pravne zadeve;
– upravne zadeve;
– javne finance;
– gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in turizem;
– družbene dejavnosti;
– varstvo okolja in urejanje prostora;
– gospodarske javne službe in infrastruktura;
– inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo, v okviru skupnega medobčinskega organa; gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– gospodarjenje s premoženjem Občine Ribnica;
– delovanje krajevnih skupnosti.
4. člen
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih, administrativno-tehničnih in organizacijskih nalog ter pripravljanje gradiva za občinski svet
in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge
organe občine;
– izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski svet, župan in drugi organi občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
– izvrševanje zakonov in podzakonskih aktov v okviru
izvirne pristojnosti občine oziroma pristojnosti, prenesenih z
države na občino;
– vodenje upravnih postopkov in izdajanje posamičnih
upravnih aktov v skladu z zakonom;
– izvrševanje nadzora nad izvajanjem predpisov;
– uresničevanje splošnih potreb in interesov občank in
občanov;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami;
– spremljanje gospodarskih gibanj;
– spremljanje stanja in oblikovanje razvojnih pobud na
posameznih področjih družbenega življenja;
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– pripravljanje vlog, prijavljanje, spremljanje, poročanje,
vodenje ali partnersko sodelovanje v projektih, sofinanciranih
iz evropskih in državnih sredstev;
– vodenje aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti
in občinami;
– vodenje aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem
občine;
– opravljanje nalog za krajevne skupnosti;
– izvajanje drugih nalog iz pristojnosti občine.
5. člen
Poslovni procesi znotraj občinske uprave se izvajajo tako,
da se zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno
opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev;
– transparentnost postopkov;
– gospodarno rabo javnih sredstev;
– javnost dela;
– spodbujanje iniciativ občank in občanov in njihovo vključevanje v postopke priprave dokumentov;
– učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– sodelovanje in usklajeno delovanje občinske uprave in
krajevnih skupnosti;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in
drugih nalog.
6. člen
(1) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje
z državnimi organi, strokovnimi institucijami, nosilci javnih pooblastil, upravami drugih občin, gospodarskimi družbami in interesnimi združenji, zavodi in drugimi neprofitnimi organizacijami,
ustanovami civilne družbe ter drugimi organizacijami in občani.
(2) Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalnosti
izvrševanja nalog iz pristojnosti občinske uprave lahko občina
ustanavlja organe skupne občinske uprave z drugimi občinami.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
(1) V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje
organizacijske enote:
– kabinet župana,
– oddelek za splošne zadeve;
– oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti;
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja;
– oddelek za finance in proračun.
(2) V Oddelku za splošne zadeve se oblikuje Glavna
pisarna, v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja pa
Referat za komunalo in vzdrževanje.
(3) Občina Ribnica ima skupaj z drugimi zainteresiranimi
občinami, za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in
prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog na področju
inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, oblikovan
medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki ima status skupnega
organa občin ustanoviteljic. Organizacija in delovanje tega
organa je urejeno s posebnim odlokom občin soustanoviteljic.
(4) V posameznih notranjih organizacijskih enotah lahko
župan zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog z delovnega področja oblikuje referate, v skladu s potrebami dela in organizacijo dela. Referati in glavna pisarna niso samostojne notranje
organizacijske enote.
(5) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki
jih neposredno izvaja uprava, se lahko ustanovi režijski obrat.
Režijski obrat se ustanovi kot ožja notranja organizacijska
enota tiste temeljne organizacijske enote občinske uprave, v
čigar pristojnost spada izvajanje nalog obrata. Za delovanje
režijskega obrata se upoštevajo predpisi na področju gospodarskih javnih služb.
(6) Neposredno pri županu deluje kabinet župana.
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8. člen
(1) Občinska uprava opravlja naloge v okviru notranjih
organizacijskih enot, projektnih enot in skupnih medobčinskih
upravah.
(2) Naloge občinske uprave v notranjih organizacijskih
enotah se izvajajo v oddelkih, po posameznih področjih dela.
(3) Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov.
Vodje oddelkov so za svoje delo odgovorni direktorju občinske
uprave ter županu.
(4) Če v posameznem oddelku delovno mesto vodje
oddelka začasno ni zasedeno, opravlja naloge vodje direktor
občinske uprave ali s strani župana pooblaščena oseba, ki
izpolnjuje predpisane pogoje za vodjo oddelka.
(5) Vodje oddelkov načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in
nadzorujejo opravljanje dela, odločajo o zadevah v okviru svojih pristojnosti oziroma pooblastil ter nadrejenim poročajo o
opravljenem delu in doseženih rezultatih.
9. člen
(1) Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge za potrebe župana in podžupanov;
– načrtuje in koordinira medobčinsko, medregijsko in
mednarodno sodelovanje;
– načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so
občinskega pomena;
– opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov
z javnostmi;
– vodi ali sodeluje v delu projektnih skupin različnih strokovnih področij;
– izvaja osebne stike z občani, zainteresiranimi javnostmi,
gospodarstveniki, kulturniki, sodeluje z občani preko kontaktnih
obrazcev in foruma;
– skrbi za protokolarne stike s partnerskimi mesti ter povezovanje skozi skupne projekte na nacionalni in mednarodni
ravni (turizem, kultura, šport, mladina, prostovoljno delo);
– opravlja organizacijsko tehnična in administrativna opravila za delovanje občinskega sveta, kamor spada tudi delovanje odborov in komisij ter drugih organov občine;
– vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme občinski svet
in objavlja splošne akte na spletni strani občine;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog v Kabinetu župana;
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela
oddelka;
– sestavlja predloge pogodb s področja dela Kabineta
župana;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi
in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter
poročila o realizaciji proračuna;
– opravlja druge naloge s področja dela Kabineta župana.
(2) Kabinet župana je za zakonitost in kakovost svojega
dela odgovoren neposredno županu.
(3) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
10. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela
oddelka;
– izvaja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, nadzornega odbora in drugih organov občine ter
krajevnih skupnosti;
– sprejema in odpravlja pošto ter ureja arhiv za potrebe
občinskih organov;
– izvaja postopke na področju kadrovskih zadev;
– izvaja postopke na področju javnih naročil;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim;
– zagotavlja informacije javnega značaja;
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čine;

– izdeluje in vodi register nepremičnega premoženja ob-

– izvaja postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine;
– skrbi za stike z občani ter njihovo obveščanje in informiranje;
– skrbi za področje varstva osebnih podatkov;
– ažurira vsebine na spletni strani Občine Ribnica;
– vodi evidence, potrebne za zakonito delovanje občine;
– zagotavlja pravno pomoč županu, občinskemu svetu in
drugim občinskim organom;
– zagotavlja pravno pomoč drugim oddelkom občinske
uprave;
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavlja pogodbe in spremlja njihovo izvajanje;
– zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje
družbenih in gospodarskih dejavnosti;
– pripravlja predpise s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti;
– planira in spremlja porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– pripravlja koncesijske akte za področje družbenih dejavnosti;
– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju turizma, zdravstva, šolstva, predšolske vzgoje, kulture, knjižničarstva, športa, socialnega varstva
ter skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja in uresničuje programe razvoja vzgoje in
varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, turizma, kulture,
knjižničarstva, zdravstva, športa in socialnega varstva;
– skrbi za materialne pogoje delovanja vzgojno-varstvenih
ustanov in osnovnega šolstva;
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni
in lekarniške dejavnosti;
– zagotavlja sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, družinskega pomočnika, varstvo občanov v splošnih in
posebnih socialnih zavodih, za enkratne denarne pomoči in
druge pomoči občanom;
– načrtuje, koordinira in zagotavlja sredstva za izvajanje
programov za otroke, mlade in starejše občane in skrbi za
njihovo izvajanje;
– zagotavlja pravne podlage in sredstva za izvajanje
službe pomoči na domu;
– načrtuje in koordinira aktivnosti za izenačevanje možnosti oseb z oviranostmi;
– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne, javne športne, mladinske programe, programe humanitarnih dejavnosti in turistične dejavnosti, ter sredstva za te programe;
– skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja investicijske naloge na področju turizma, zdravstva, predšolske
vzgoje, šolstva in kulture;
– pripravlja, nadzira in vodi projekte ter sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov v okviru svojega delovnega področja;
– pripravlja občinske akte na področju varstva pred hrupom in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja programe javnih avtobusnih prevozov, ki so v
pristojnosti občine in skrbi za njihovo izvajanje;
– aktivno sodeluje pri vseh investicijah Občine Ribnica;
– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju turizma ter skrbi za njihovo izvajanje;
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– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo turistične programe ter sredstva za te
programe;
– zagotavlja sredstva za subvencioniranje stanovanjskih
najemnin;
– gospodari s stanovanjskim fondom občine ter s poslovnimi prostori v občinski lasti;
– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja investicijske naloge na področju stanovanjske politike, turizma in
razvoja podeželja;
– skrbi za razvoj turizma, podjetništva, obrti, kmetijstva ter
drugih gospodarskih dejavnosti;
– skrbi za ohranjanje in razvoj domače in umetne obrti;
– pospešuje razvoj podeželja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela
oddelka;
– pripravlja strokovne podlage in koordinira postopke
sprejemanja občinskega prostorskega načrta in prostorskih
izvedbenih aktov;
– vodi postopke priprave programov opremljanja in odmerja komunalni prispevek;
– vodi postopke izdelave konservatorskih načrtov za območja kulturne dediščine;
– vodi geografski informacijski sistem občine;
– pripravlja prostorske ukrepe;
– skrbi za področje informatike za celotno občinsko
upravo;
– skrbi za podatkovno zbirko, ki je osnova za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe
občine;
– pripravlja občinske akte na področju določitve in urejanja javnih površin in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja in koordinira postopke odmere in odkupov
javnih površin, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami;
– pripravlja občinske akte na področju oglaševanja in
plakatiranja in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju zunanjega videza
naselij in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinski program varstva okolja in skrbi za
njegovo izvajanje;
– spremlja stanje na področju okolja in prostora ter predlaga in zahteva ukrepe, če ugotovi, da so le-ti potrebni;
– izdeluje programe razvoja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje ter opravlja
nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja občinske akte na področju oskrbe s pitno vodo
in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in meteornih voda in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov in skrbi za njihovo izvajanje;
– sodeluje pri pripravi programa vzdrževanja in čiščenja
javnih parkirišč, trgov, ulic, zelenic ter drugih javnih površin in
skrbi za njegovo izvajanje;
– pripravlja, koordinira in nadzira gradnjo, vzdrževanje
in urejanje občinskih cest in opornih zidov in druge prometne
infrastrukture;
– pripravlja občinske akte na področju javne razsvetljave
in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju energetike in energetske učinkovitosti in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju pokopališke dejavnosti in skrbi za njihovo izvajanje;
– sodeluje pri pripravi investicijskih projektov in investicijskih programov, ki jih vodijo drugi oddelki;
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– nudi strokovno pomoč drugim oddelkom pri investicijah;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine
na področju gospodarskih javnih služb in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– pripravlja in izvaja naloge civilne zaščite, obrambnih
načrtov in požarne varnosti;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– aktivno sodeluje pri vseh investicijah Občine Ribnica;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
13. člen
Oddelek za finance in proračun opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– nudi strokovno pomoč občinskim organom in krajevnim
skupnostim pri sprejemanju in izvajanju občinskih splošnih in
drugih aktov s področja javnih financ;
– izvaja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade;
– spremlja, analizira in sodeluje pri oblikovanju cen iz
pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– sodeluje pri javnih razpisih in spremlja izvrševanje pogodb s finančno obveznostjo;
– skrbi za finančni arhiv občine;
– izvaja obračun plač;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
III. PROJEKTNE ENOTE
14. člen
(1) V občinski upravi se lahko oblikuje projektna enota,
kadar je to potrebno za izvedbo določenega projekta.
(2) Projektna enota se oblikuje zgolj za čas trajanja projekta.
(3) V projektni enoti se lahko za namen vodenja in izvajanja nalog na projektu zaposli javne uslužbence za določen
čas oziroma se lahko zaposlene v občinski upravi začasno
premesti iz drugih oddelkov, v kolikor z začasno premestitvijo
soglašajo.
IV. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Občina Ribnica lahko z drugimi občinami ustanovi enega
ali več organov skupne občinske uprave za izvrševanje določenih del in nalog. Organizacija in delovanje skupne občinske
uprave je urejeno s posebnim odlokom občin soustanoviteljic.
V. POOBLASTILA IN VODENJE
16. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
17. člen
(1) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga
v skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– razporeja delovne naloge zaposlenim;
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– koordinira delo znotraj občinske uprave ter skrbi za
delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi
v občini;
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
(3) Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge
akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan
za to pooblasti.
(4) Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s
pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
(5) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
(6) Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za
zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
18. člen
(1) Zaposleni v občinski upravi (v nadaljevanju: zaposleni)
so javni uslužbenci, ki so sklenili delovno razmerje v občinski
upravi.
(2) Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi
ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen zaposleni se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
(3) Zaposleni opravljajo naloge, določene z zakoni in
drugimi predpisi, s Statutom Občine Ribnica in z Aktom o
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ribnica,
v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih
nadrejenih občinske uprave.
(4) Zaposleni so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
(5) Zaposleni opravljajo delo pravočasno, strokovno in
do uporabnikov prijazno, v okviru pooblastil in pristojnosti delovnega mesta.
(6) Zaposleni morajo pri svojem delu vedno skrbeti, da
ohranjajo in krepijo zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. Ustrezno morajo
varovati tajne podatke, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in
se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer
pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja
delodajalec.
(7) Zaposleni pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati
samovoljno ali v škodo katere koli osebe, skupine, osebe
javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do
odločanja po prosti presoji mora javni uslužbenec uresničevati
nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(8) Zaposleni mora gospodarno in učinkovito uporabljati
javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob
enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(9) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do
uradnih informacij je zaposleni dolžan, da ustrezno in z vso
potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente,
ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(10) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse zaposlene uporabljajo določila veljavnega
zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(11) Vsi zaposleni v občinski upravi so zavezani pri svojem delu spoštovati predpise, načela
profesionalnosti, strokovnosti, neodvisnosti ter humanosti, varovati poslovno tajnost, varovati ugled občine in njene
občinske uprave in prispevati k dobrim medsebojnim odnosom.
(12) Zaposleni v občinski upravi Občine Ribnica, je dolžan svoje delo opravljati v duhu krepitve delovanja pravne
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države, krepitve integritete, transparentnosti in preprečevanja
korupcije.
(13) Zaposleni občinske uprave Občine Ribnica so za
opravljanje svojega dela disciplinsko in odškodninsko odgovorni. Kršitve obveznosti iz tega odloka pomenijo kršitve delovnih
obveznosti, zaradi katerih se zoper kršitelje lahko uvede disciplinski postopek ali postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
(14) O vseh zadevah iz svoje pristojnosti zaposleni občinske uprave sodelujejo med seboj. Pri medsebojnem sodelovanju si zaposleni izmenjujejo izkušnje, sestavljajo skupne
strokovne komisije in druga delovna telesa, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
(15) Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi zaposleni podpiše
tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom etike javnih uslužbencev.
19. člen
Župan lahko imenuje posvetovalno telo (kolegij), ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske
uprave.
20. člen
(1) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več zaposlenih oziroma sodelovanje zaposlenih različnih strok
in stopenj znanja ter na različnih področjih, lahko direktor
občinske uprave ustanovi delovne skupine ali druge oblike
sodelovanja.
(2) Z aktom o ustanovitvi delovne skupine direktor občinske uprave tudi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne
skupine ter rok za izvedbo naloge.
VI. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH
21. člen
(1) Če zakon izrecno ne določa drugače, je za odločanje
v upravnih zadevah pristojna na prvi stopnji občinska uprava,
na drugi stopnji pa župan.
(2) Za opravljanje posameznih nalog ali vodenje upravnega postopka ter odločanje v upravnih zadevah lahko župan
in direktor občinske uprave, v okviru svojih pristojnosti, pooblastita zaposlenega, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje
v upravnih stvareh.
(3) O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor
občinske uprave, na drugi stopnji pa župan. O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka
izda Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine
Ribnica, ki je podlaga za razporeditev zaposlenih na ustrezna
delovna mesta.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 5/14 in 44/18).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019
Ribnica, dne 14. novembra 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc
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SEVNICA
3111.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel
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2. člen
Po ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičnini:
– 1650/5, k.o. 1373 Žigrski Vrh
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Sevnica, Glavni
trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen
Po ukinitvi statusa javnega dobra in izbrisu zaznambe
javnega dobra pri nepremičninah s parc. št. 1032/16, 1032/17,
1032/18, 1032/42, 1032/43, 1032/46, 1032/49, 1032/52, vse
k.o. 1381 Boštanj, ostane vknjižena lastninska pravica na imetnika Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična
št. 5883008000.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0095/2019,
7113-0127/2019,
7113-0128/2019
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična
številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0129/2019
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/42, 1032/43, 1032/46,
1032/49, 1032/52, vse k.o. 1381 Boštanj in
– 1650/5, k.o. 1373 Žigrski Vrh.
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JESENICE
3113.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« –
UPB1

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) in
14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15)
je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji dne 14. 11.
2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 82/13, 49/16,
35/17 in 39/18 – v nadaljevanju: Odlok) se v 11. členu v 1. točki
za parc. št. 276/15, k.o. Jesenice dodata parcelni številki, ki
se glasita:
» parc. št. 277/5, k.o. Jesenice
parc. št. 277/9, k.o. Jesenice.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2019
Jesenice, dne 19. novembra 2019

3112.

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine
Sevnica na 11. redni seji, dne 20. 11. 2019 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se na nepremičninah:
– parc. št. 300/15, 303/15, 304/10 in 304/13, vse
k.o. 1381 Boštanj,

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3114.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju samostojnega
visokošolskega zavoda Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto
za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 8. seji
dne 14. 11. 2019 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo
Angele Boškin
1. člen
V Odloku o preoblikovanju samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto
za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 41/14 in 80/16)
se v 2. členu, v prvem odstavku za besedo »Jesenice« doda
besedilo:
»in mestne občine Ljubljana, kjer ima FZAB akreditirano
dislocirano enoto, Študijsko središče Ljubljana, s sedežem na
naslovu Ob železnici 30 a, Ljubljana.«
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku v
zadnji alineji črta beseda »šole« in za besedo »organe« doda
besedilo »fakultete, razen volitev dekana«
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Dekana na splošnih in neposrednih volitvah izvolijo tri
skupine volivcev:
1. visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci, ki imajo na FZAB sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v
skladu z delovnopravno zakonodajo
2. študenti
3. ostali delavci, ki imajo na FZAB sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za polni delovni čas.
Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov
v skupnem obsegu vseh glasov, in sicer ima skupina visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev iz prve točke prejšnjega odstavka 65 odstotkov vseh
glasov, skupina študentov iz druge točke prejšnjega odstavka
20 odstotkov vseh glasov in skupina ostalih delavcev iz tretje
točke prejšnjega odstavka 15 odstotkov vseh glasov.
Dekan je izvoljen za dobo 4 let in je lahko ponovno izvoljen, vendar za skupno mandatno dobo največ 8 let.
Postopek volitev dekana se začne najmanj šest mesecev
pred iztekom mandata dekana oziroma čimprej po prenehanju
funkcije dekana iz drugih razlogov.
Postopek volitev dekana je natančneje opisan v Statutu
FZAB.«
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate za dekana lahko predlaga:
– akademski zbor FZAB;
– katedre FZAB;
– vsaj 5 oseb z volilno pravico.
Za dekana je lahko izvoljen, kdor je zaposlen na FZAB kot
visokošolski učitelj in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je na FZAB zaposlen kot visokošolski učitelj in izvoljen v naziv docent, izredni profesor ali redni profesor;
– da je priznan strokovnjak in raziskovalec s področja
zdravstvenih ved;
– da se je v okviru dodiplomskega študija ali podiplomskega študija izobraževal na programih s področja zdravstva;
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– da ima 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta
vodstvenih izkušenj;
– da v okviru svoje profesionalne kariere dokazuje aktivno
delo na področju zdravstva, študijskih programov fakultete,
visokega šolstva in raziskovanja.
Z izvoljenim kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi
predsednik Upravnega odbora FZAB.«
14. člen se črta.

5. člen

6. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Senat mora pred sklepom o razrešitvi dekana pridobiti
predhodno mnenje akademskega zbora za razrešitev ter seznaniti dekana o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da
se o njih izjavi. Obrazloženi sklep senata o predčasni razrešitvi
dekana mora biti sprejet z večino vseh članov senata.«
7. člen
V 17. členu se:
– v prvem odstavku se zamenja beseda »imenovan« z
besedo »izvoljen« in beseda »imenovanja« z besedo »izvolitve«,
– doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »Sklep o razpisu
volitev dekana mora biti v primeru iz prejšnjega odstavka sprejet v najkrajšem možnem času. Z izvolitvijo novega dekana
preneha mandat vršilcu dolžnosti dekana.«
8. člen
V 20. členu se v drugem odstavku:
– osma alineja spremeni tako, da se glasi:» – na podlagi
poročila o izidu volitev razglasi rezultate volitev dekana;«
– v štirinajsti alineji pred besedo »potrjuje« doda besedilo:
»se seznanja s sklepi oziroma«.
9. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo »Na sejah
senata lahko sodelujejo brez pravice glasovanja« nadomesti
z besedilom »Na seje so brez pravice glasovanja vabljeni«.
10. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge akademskega zbora so, da:
– izvoli senat FZAB;
– obravnava poročila o delu FZAB ter daje predloge in
pobude senatu FZAB;
– opravlja druge naloge, določene z odlokom, s statutom
in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda;
– sodeluje pri izvedbi volitev dekana;
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugimi splošnimi akti FZAB.
V razpravi in odločanju o teh nalogah sodelujejo tudi študentje, in sicer na področju študentske problematike.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2019
Jesenice, dne 19. novembra 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič
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VLADA
3115.

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o razvrstitvi prepovedanih drog
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi
Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih
psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“
in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z
dne 21. 11. 2017, str. 12) in Delegirano direktivo Komisije (EU)
2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k
Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo
novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana
droga“ (UL L št. 66 z dne 7. 3. 2019, str. 3) določa razvrstitev
prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi,
ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v
skupine I, II in III.
2. člen
Seznam skupin prepovedanih drog iz prejšnjega člena je
v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Z mednarodnim nelastniškim imenom so označene le tiste
prepovedane droge, ki so na Seznamu mednarodnih nelastniških imen za farmacevtske snovi (INN) Svetovne zdravstvene
organizacije.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14, 22/16,
14/17 in 4/19).
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2019
Ljubljana, dne 21. novembra 2019
EVA 2019-2711-0054
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

Stran
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Priloga
Seznam skupin prepovedanih drog
SKUPINA I
Zap.
Prepovedana droga
št.
1.

2.

(2AMINOPROPIL)BENZOF
URAN
(APB), izomere 4, 5 in 6
1-ADAMANTIL (1-pentil1H-indol-3-il)
metanon

Kemijsko ime

Kemijska
formula

Moleku
lska
masa

1-benzofuran-4, 5 ali 6-ilpropan-2-amin

C11H13NO

175,2

(adamantan-1-il)(1-pentil-1H-indol-3il)metanon

C24H31NO

349,5

3.

25C-NBOMe

4.

25I-NBOMe

5.

2C-E

4-kloro-2,5-dimetoksi-N-(2metoksibenzil)fenetilamin
4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2metoksibenzil)fenetilamin
2,5-dimetoksi-4-etilfenetilamin

6.

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodofenetilamin

7.

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

8.

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-propiltiofenetilamin

9.
10.
11.
12.
13.
14.

3,4METILENDIOKSIPIROVA
LERON
(MDPV)
4-METILTIOAMFETAMIN
(4-MTA)
5-IT
5-MeO-MiPT
ACETIL-ALFAMETILFENTANIL
ACETORFIN
acetorphinum

15.

AH-7921

16.

AKB-48F

17.

ALFA-ACETILMETADOL
alphaacetylmethadolum

18.

ALFA-METILFENTANIL

19.
20.

ALFA-METILTRIPTAMIN
(AMT)
ALFAPRODIN
alphaprodinum

21.

AM-2201

22.

AM-694

23.
24.
25.

BETA-HIDROKSI-3METILFENTANIL
BETAHIDROKSIFENTANIL
BETAPRODIN

C18H22ClN
335,8
O3
C18H22INO
427,3
3

C12H19NO2
C10H14O2N
I
C12H19NO2
S
C13H21O2N
S

209,3
307,1
241,3
255,4

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1il)pentan-1-on

C16H21NO3 275,3

4-metiltioamfetamin

C10H15NS

181,3

5-(2-aminopropil)indol

C11H14N2

174,2

5-metoksi-N-metil-N-izopropiltriptamin

C15H22N2O 246,4

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

C22H28N2O 336,5

3

O -acetil-7,8-dihidro-7-α-[(1-R)-hidroksi-1metilbutil]-O6-metil-6,14-endoetenomorfin
3,4-dikloro-N-{[1(dimetilamino)cikloheksil]metil}benzamid
N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1Hindazol-3-karboksamid
α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4difenilheptan
N-[1-(α-metilfenetil)-4piperidil]propionanilid
2-(1H-indol-3-il)-1-metil-etilamin
alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4propionoksipiperidin
1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen1-il)metanon
[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2jodofenil)metanon
N-[1-β-hidroksifenetil-3-metil-4piperidil]propionanilid
N-[1-(β-hidroksifenetil)-4piperidil]propionanilid
β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propion-

C27H35NO5 453,6
C16H22Cl2
329,3
N2O
C23H30FN3
383,5
O
C23H31NO2 353,5
C23H30N2O 350,5
C11H14N2

174,2

C16H23NO2 261,4
C24H22FN
359,4
O
C20H19FIN
435,3
O
C23H30N2O
366,5
2

C22H28N2O
2

352,5

C16H23NO2 261,4
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Zap.
Prepovedana droga
št.
betaprodinum

27.

BREFEDRON
(bromometkatinon, BMC),
izomere 2, 3 in 4
BUFEDRON

28.

BUTILON

29.

BZP (1-benzilpiperazin)
CP 47,497 (cis-3-[4-(1,1dimetilheptil)-2hidroksifenil]cikloheksanol)
CP 47,497-C6homolog(cis-3-[4-(1,1dimetilheksil)-2hidroksifenil]cikloheksanol)
CP 47,497-C8homolog(cis-3-[4-(1,1dimetiloktil)-2hidroksifenil]cikloheksanol)
CP 47,497-C9homolog(cis-3-[4-(1,1dimetilnonil)-2hidroksifenil]cikloheksanol)
DEZOMORFIN
desomorphinum
DIETILTRIPTAMIN (DET)

26.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Kemijsko ime
oksipiperidin

EKGONIN
njeni estri in derivati,
pretvorljivi v ekgonin in
kokain
ETICIKLIDIN (PCE)
eticyclidinum
ETKATINON
ETORFIN
etorphinum

Moleku
lska
masa

1-(2, 3 ali 4-bromofenil)-2metilaminopropan-1-on

C10H12BrN
242,1
O

2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-on
1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2(metilamino)butan-1-on
1-benzilpiperazin

C11H15NO

177,2

C12H15NO3 221,3
C11H16N2

176,3

5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1RS,3SR)-3hidroksicikloheksil]-fenol

C21H34O2

318,5

5-(1,1-dimetilheksil)-2-[(1RS,3SR)-3hidroksicikloheksil]-fenol

C20H32O2

304,5

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1RS,3SR)-3hidroksicikloheksil]-fenol

C22H36O2

332,5

5-(1,1-dimetilnonil)-2-[(1RS,3SR)-3hidroksicikloheksil]-fenol

C23H38O2

346,6

dihidrodeoksimorfin

C17H21NO2 271,4

N,N-dietiltriptamin
7,8-dihidro-7-alfa-[1-(R)-hidroksi-1DIHIDROETORFIN
metilbutil]-6,14-endodihydroetorphinum
etanotetrahidrooripavin
DIMETILHEPTILTETRAHI 3-(1,2-dimetilheptil)-1-hidroksi-7,8,9,10DRO-KANABINOL
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H(DMHP)
dibenzo[b,d]piran
DIMETILTRIPTAMIN
N,N-dimetiltriptamin
(DMT)
DIMETOKSIAMFETAMIN
(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfeniletilamin
(DMA)
DIMETOKSIBROMOAMF
2,5-dimetoksi-4-bromoamfetamin
ETAMIN (DOB)
DIMETOKSIETILAMFETA
(±)-2,5-dimetoksi-4-etil-α-metilfeniletilamin
MIN (DOET)
DIMETOKSIMETILAMFE
2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4TAMIN
metil)fenilpropan
(STP, DOM)
DOC

Kemijska
formula

C14H20N2

216,3

C25H35NO4 413,5
C25H38O2

370,6

C12H16N2

188,3

C11H17NO2 195,3
C11H16BrN
274,2
O2
C13H21NO2 223,3
C12H19NO2 209,3

2,5-dimetoksi-4-kloroamfetamin

C11H16ClN
229,7
O2

3-hidroksi-2-tropan karboksilna kislina

C9H15NO3

185,2

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

C14H21N

203,3

2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-on
7,8-dihidro-7-α-[1(R)-hidroksi-1-metilbutil]-O6-metil-6,14-endoeteno-morfin

C11H15NO

177,2

C25H33NO4 411,5

Stran
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Zap.
Prepovedana droga
št.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ETRIPTAMIN
etryptaminum
FENCIKLIDIN (PCP)
phencyclidinum
FENETILFENILACETOKS
IPIPERIDIN
(PEPAP)
FLEFEDRON
(fluorometkatinon, FMC),
izomere 2, 3 in 4
FLUOROAMFETAMIN
(FA, FMP),
izomere 2, 3 in 4
FLUOROFENILPIPERAZI
N (FPP),
izomere 2, 3 in 4
FLUOROMETAMFETAMI
N (FMA),
izomere 2, 3 in 4
HEROIN
diamorphinum
HIDROKSIMETILENDIOK
SI-AMFETAMIN (N-OH
MDA)

57.

JWH-007

58.

JWH-015

59.
60.
61.

JWH-018 (1-pentil-3-(1naftoil)indol)
JWH-019 (1-heksil-3-(1naftoil)indol)
JWH-073 (1-butil-3-(1naftoil)indol)

62.

JWH-081

63.

JWH-122

64.

JWH-200

65.

JWH-203

66.

JWH-210

67.

JWH-250 (1-pentil-3-(2metoksi-fenilacetil)indol)

68.

JWH-251

69.
70.
71.
72.

KATINON
cathinonum
KETOBEMIDON
cetobemidonum
KHAT (KAT)
Catha edulis, Forsk.,
Celastraceae
KLOROFENILPIPERAZIN
(CPP),
izomere 2, 3 in 4
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Kemijsko ime

Kemijska
formula

Moleku
lska
masa

3-(2-aminobutil)indol

C12H16N2

188,3

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin

C17H25N

243,4

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (ester) C21H25NO2 323,4
1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-2(metilamino)propan-1-on

C10H12FN
O

181,2

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)propan-2-amin

C9H12FN

153,2

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)piperazin

C10H13FN2 180,2

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-N-metilpropan-2amin

C10H14FN

Diacetilmorfin

C21H23NO5 369,4

(+)-N-(α-metil-3,4(metilendioksi)fenetil)hidroksilamin

C10H13NO3 195,2

(2-metil-1-pentil-1H-indol-3-il)(naftalen-1il)metanon
(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)(naftalen-1il)metanon
(Naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3il)metanon
(Naftalen-1-il)(1-heksil-1H-indol-3il)metanon
(Naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3il)metanon
(4-metoksinaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol3-il)metanon
(4-metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3il)metanon
[1-(2-morfolinoetil)-1H-indol-3-il](naftalen1-il)metanon
2-(2-klorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3il)etanon
(4-etilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3il)metanon
2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3il)etanon
2-(2-metilfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3il)etanon

167,2

C25H25NO

355,5

C23H21NO

327,4

C24H23NO

341,4

C25H25NO

355,5

C23H21NO

327,4

C25H25NO2 371,5
C25H25NO
C25H24N2O
2

355,5
384,5

C21H22CIN
339,9
O
C26H27NO

369,5

C22H25NO2 335,4
C22H25NO

319,4

(-)-α-aminopropiofenon

C9H11NO

149,2

4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidin

C15H21NO2 247,3

Catha edulis, Forsk., Celastraceae
1-(2, 3 ali 4-klorofenil)piperazin

C10H13ClN
2

196,7
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Zap.
Prepovedana droga
št.
73.

KOKA****
(listi rastline koka,
Erythroxylon coca
Lam., Erythroxylaceae)

74.

KONCENTRAT
OPIJEVEGA MAKA
(Papaver somniferum L.)

75.

LEVOMETORFAN**

76.

Št.
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Kemijska
formula

Moleku
lska
masa

Listi rastline koka, razen listov, iz katerih
so odstranjeni ves ekgonin, kokain in vsi
drugi ekgoninski alkaloidi.
Material, ki nastane v postopku predelave
opijevega maka (ali makove slame) do
koncentrata njegovih alkaloidov, kadar je
tak material v prometu.
(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
C18H25NO

271,4

(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

C17H23NO

257,4

(+)-N,N-dietillizergamid, 9,10-didehidroN,N-dietil-6-metilergolin-8-β-karboksamid

C20H25N3O 323,4

78.

LEVORFANOL**
LIZERGID (LSD)
(dietilamid lizerške kisline)
lysergidum
LSZ

2,4-dimetilazetidid lizerške kisline

C21H25N3O 335,4

79.

MEFEDRON (4-MMC)

4-metilmetkatinon

C11H15NO

80.

MESKALIN
METEDRON
(metoksimetkatinon,
MeOMC),
izomere 2, 3 in 4
METILAMFETAMIN (MA),
izomere 2, 3 in 4
METILAMINOREKS (4metilaminoreks)
METILBENZILPIPERAZIN
(MBZP)
METILBENZODIOKSOLIL
BUTANAMIN
(MBDB)
METILENDIOKSIAMFET
AMIN (MDA)
tenamfetaminum
METILENDIOKSIETILAM
FETAMIN
(MDE)
METILENDIOKSIMETAM
FETAMIN
(MDMA)
METILETKATINON
(MEC),
izomere 2, 3 in 4
METILFENILPROPIONO
KSIPIPERIDIN
(MPPP)
METILFENTANIL
in njegovi cis in trans
izomeri
METILMETKATINON
(MMC, izomeri 2 in 3)
METILON
(3,4-metilendioksi-Nmetkatinon, MDMC)

3,4,5-trimetoksifenetilamin

C11H17NO3 211,3

1-(2, 3 ali 4-metoksifenil)-2(metilamino)propan-1-on

C11H15NO2 193,2

1-(2, 3 ali 4-metilfenil)propan-2-amin

C10H15N

(±)cis-2-amino-4-metil-5-fenil-oksazolin

C10H12N2O 176,2

1-benzil-4-metilpiperazin

C12H18N2

N-metil-1-(3,4-metilendioksifenil)-2butanamin

C12H17NO2 207,3

α-metil-1,3-benzodioksol-5-etanamin

C10H13NO2 179,2

(±)-N-etil-α-metil-1,3-benzodioksol-5etanamin

C12H17NO2 207,3

N-α-dimetil-1,3-benzodioksol-5-etanamin

C11H15NO2 193,2

2-(etilamino)-1-(2, 3 ali 4metilfenil)propan-1-on

C12H17NO

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat
(ester)

C15H21NO2 247,3

N-(3-metil-1-fenetil-4piperidil)propionanilid

C23H30N2O 350,5

77.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

1-(2 ali 3-metilfenil)-2-(metilamino)propanC11H15NO
1-on
1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2(metilamino)propan-1-on

177,2

149,2

190,3

191,3

177,2

C11H13NO3 207,2

95.

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4piperidil]propionanilid
METIOPROPAMIN (MPA) N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amin

C21H28N2O
356,5
S
C8H13NS
155,3

96.

METKATINON

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

C10H13NO

97.

METOKSETAMIN

2-(3-metoksifenil)-2-

C15H21NO2 247,3

94.

METILTIOFENTANIL

163,2

Stran

8379

Stran
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Kemijska
formula

Moleku
lska
masa

N-etil-1-(2, 3 ali 4-metoksifenil)propan-2amin

C12H19NO

193,3

(±)-5-metoksi-3,4-metilendioksimetilfeniletilamin

C11H15NO3 209,2

Kemijsko ime
(etilamino)cikloheksanon

98.
99.

METOKSIETILAMFETAM
IN (MEA),
izomere 2, 3 in 4
METOKSIMETILENDIOK
SIAMFETAMIN
(MMDA)
MORFIN NMETILBROMID*

C17H19NO3
380,3
·CH3Br

107.

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17metilmorfinan-3,6-diol-17-metilbromid
(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilMORFIN N-OKSID*
morfinan-3,6-diol-17-oksid
NAFIRON
1-(naftelin-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1(naftilpirovaleron)
on
ORIPAVIN (3-O6,7,8,14-tetradehidro-4,5-alfa-epoksi-6demetiltebain)
metoksi-17-metilmorfinan-3-ol
4'-fluoro-N-(1-fenetil-4PARAFLUOROFENTANIL
piperidil)propionanilid
hidroksi-1-heksil-3-tetrahidro-7,8,9,10PARAHEKSIL
tetrametil-6,6,9-6H-dibenzo[b,d]piran
PARAMETOKSIAMFETA
4-metoksi-a-metilfeniletilamin
MIN (PMA)
PENTEDRON
2-metilamino-1-fenil-1-pentanon

108.

PMMA

109.

PSILOCIBIN

110.

PSILOCIN

C11H17NO 179,3
C12H17N2O
284,3
4P
C12H16N2O 204,3

111.

RCS-4

N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropan
3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-ol
dihidrogenfosfat
3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-ol
(4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3il)metanon
1-(1-fenilcikloheksil)pirolidin

C16H23N

229,4

1-[1-(2'-tienil]cikloheksil)piperidin

C15H23NS

249,4

N-[1-[2-(2'-tienil)etil]-4piperidil]propionanilid
2,4,5-trimetoksiamfetamin

C20H26N2O
342,5
S
C12H19NO3 225,3

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

112.
113.

ROLICIKLIDIN (PHP,
PCPY)
rolicyclidinum
TENOCIKLIDIN (TCP)
tenocyclidinum

114

TIOFENTANIL

115.

TMA-2
TRIFLUOROMETILFENIL
PIPERAZIN
1-[2, 3 ali 4-(trifluorometil)fenil]piperazin
(TFMPP), izomere 2, 3 in
4
TRIMETOKSIAMFETAMI
(+)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetil-amin
N (TMA)
(1-pentil-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilUR-144
ciklopropil)metanon
αPIROLIDINOVALEROFE 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon
NON (α-PVP)
4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-24,4'-DMAR
oksazolamin
AM-2201 BENZIMIDAZOL
(1-(5-fluoropentil)-1H-benzo[d]imidazol-2ANALOG /
il)(naftalen-1-il)metanon
FUBIMINA
AM-2201 INDAZOL
[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3ANALOG /
il](naftalen-1-il)metanon
(THJ-2201)
JWH-018
KINOLINKARBOKSILAT
Kinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3-karboksilat
ANALOG / (PB-22)

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

C17H19NO4 301,3
C19H23NO

281,4

C18H19NO3 297,4
C22H27FN2
354,5
O
C22H32O2

328,5

C10H15NO

165,2

C12H17NO

191,3

C21H23NO2 321,4

C11H13F3N
2

230,2

C12H19NO3 225,3
C21H29NO

311,5

C15H21NO

231,3

C11H14N2O 190,2
C23H21FN2
360,4
O
C23H21FN2
360.4
O
C23H22N2O
2

358,4

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Prepovedana droga
št.
124.

JWH-018 INDAZOL
ANALOG /
(THJ-018)

125.

AB-FUBINACA

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Št.

Kemijsko ime

Kemijska
formula

Moleku
lska
masa

1-naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il)metanon

C23H22N20

342,4

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid
N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-il)-1-(4FUB-AKB48
fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid
N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(55F-AB-PINACA
fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid
metil{2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-35F-AMB
karboksamido]-3-metilbutanoat}
N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(55F-AMBICA
fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid
N-benzil-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-35F-SDB-006
karboksamid
N-(1-adamantil)-1-(tetrahidropiran-4ADAMANTYL-THPINACA
ilmetil)indazol-3-karboksamid
N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)ADB-CHMICA
1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karboksamid
N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indazol-3APINACA
karboksamid
N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1AB-CHMINACA
(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3karboksamid
8-kinolinil-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-35F-PB22
karboksilat
N-(2-fenilpropan-2-il)-1-((tetrahidro-2HCUMYL-THPINACA
piran-4-il)metil)-1H-indazol-3-karboksamid
1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)CUMYL-5F-PICA
1H-indol-3-karboksamid
1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolCUMYL-PINACA
3-karboksamid
1-(5-fluoropentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1HCUMYL-5F-PINACA
indazol-3-karboksamid
1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7CUMYL-5F-P7AICA
azaindol-3-karboksamid
1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3CUMYL-PICA
karboksamid
1-butil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-idol-3CUMYL-BICA
karboksamid
SDB-006
N-benzil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid
3,41-(3,4-dimetilfenil)-2-(metilamino)propanDIMETILMETKATINON /
1-on
3,4-DMMC
2-etilamino-1-(3,4ETILON / bk-MDEA
metilendioksifenil)propan-1-on
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)DIMETILON / bk-MDDMA
1-propanon
2-metilamino-1-(3,4PENTILON
metilendioksifenil)pentan-1-on

148.

3-CMC

149.

N-ETILNORPENTEDRON 2-(etilamino)-1-fenil-1-pentanon
4-bromo-2,5-dimetoksi-N-(225B-NBOMe
metoksibenzil)fenetilamin
2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(225I-NBF
fluorofenil)metil]etanamin

150.
151.
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1-(3-klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on

C20H21FN4
O2
C25H26FN3
O
C18H25FN4
O2
C19H26FN3
O3
C19H26FN3
O2
C21H23FN2
O
C24H31N3O
2

C22H31N3O
2

368,4
403,5
348,4
363,4
347,4
338,4
393,5
369,5

C23H31N3O 365,5
C20H28N4O
2

356,5

C23H21FN2
376,4
O2
C23H27N3O
377,5
2

C23H27FN2
366,5
O
C22H27N3O 349,5
C22H26FN3
367,5
O
C22H26FN3
367,5
O
C23H28N2O 348,5
C22H26N2O 334,5
C21H24N2O 320,4
C12H17NO

191,3

C12H15NO3 221,3
C12H15NO3 221,3
C13H17NO3 235,3
C10H12ClN
O
C13H19NO
C18H22BrN
O3
C17H19FIN
O2

197,7
205,3
380,3
415,2

Stran

8381

Stran
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152.

2C-D

153.

2C-C

154.

PROSKALIN

155.

157.

2-DPMP
3,4DIKLOROMETILFENIDAT
ETILFENIDAT

158.

4-HO-MiPT

159.

5-MeO-DMT

160.

5-MAPB

161.

5-APB-NBOMe

162.

Kemijsko ime

Uradni list Republike Slovenije
Kemijska
formula

Moleku
lska
masa
195,2

1-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)-2-aminoetan C11H17NO2
C H ClN
1-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)-2-aminoetan 10 14
215,7
O2
2-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenil)etanamin C13H21NO3 239,3
C18H21N
251,4
C14H17Cl2
302,2
NO2
C15H21NO2 247,3

5-APDB

2-benzhidrilpiperidin
metil-2-(3,4-diklorofenil)-2-[piperidin-2il]acetat
etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat
4-hidroksi-N,N-metilizopropiltriptamin, 3(2-[izopropil(metil)amino]etil)-1H-indol-4-ol
5-metoksi-N,N-dimetiltriptamin, 2-(5metoksi-1H-indol-3-il)-N,Ndimetiletanamin
1-(benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amin
1-(benzofuran-5-il)-N-[(2metoksifenil)metil]propan-2-amin
5-(2-aminopropil)-2,3-dihidrobenzofuran

C11H15NO

177,2

163.

2-MeO-DIFENIDIN

1-(1-(2-metoksifenil)-2-feniletil)piperidin

C20H25NO

295,4

164.

N-METIL-2AI

165.

DIMETOKAIN

C10H13N
147,2
C16H26N2O
278,4

166.

MT-45

167.

MDMB-CHMICA

2,3-dihidro-N-metil-1H-inden-2-amin
(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4aminobenzoat
1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin
metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid
metil-1-(2-feniletil)-4[fenil(propanoil)amino]piperidin-4karboksilat
metil-S-2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3karboksamido]-3,3-dimetilbutanoat
N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il]1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid
1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1Hindazol-3-karboksamid
4-jodo-2,5-dimetoksi-α-metilbenzenetanamin

C11H16INO

[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3tetrametilciklopropil)metanon
N-(1-(2-fluorofenetil)piperidin-4-il)-N-(2fluorofenil)propionamid

C21H28FN
329.5
O
C22H26F2N
372,5
2O

N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4il)butiramid

C23H29FN2
368,5
O

156.

169.

FURANILFENTANIL (FUF)
AKRILFENTANIL (ACF)

170.

KARFENTANIL

171.

5F-MDMB-PINACA (5FADB)

172.

AB-PINACA

173.

CUMYL-4CN-BINACA

174.

2,5-DIMETOKSI-4JODOFENETILAMIN
(DOI)

175.

XLR-11

168.

176.
177.
178.
179.
180.
181.

2,2'DIFLUOROFENTANIL
2FLUOROBUTIRFENTANI
L
2-FLUOROFENTANIL (2FF, o-FF)
2FURANILETILFENTANIL
2IZOPROPILFURANILFEN
TANIL
(2-izopropil Fu-F)
2METOKSIFURANILFENT

C14H20N2O 232,3
C13H18N2O 218,3
C12H15NO

189,3

C19H21NO2 295,4

2

C24H32N2
348,5
C23H32N2O
384,5
3

C24H26N2O
2

374,5

C22H26N2O 334,5
C24H30N2O
3

394,5

C20H28FN3
377,5
O3
C18H26N4O
330,4
2

C22H24N4O 360,5

2

321,2

N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4C22H27FN2
354,5
il)propionamid
O
N-[1-[2-(2-furanil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil- C20H26N2O
326,4
propanamid
2
N-(2-izopropilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4- C27H32N2O
416,6
il)furan-2-karboksamid
2
N-(2-metoksifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4piperidinil]-2-furankarboksamid

C25H28N2O
3

404,5

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
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št.

182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

192.
193.
194.
195.

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Št.
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Kemijsko ime

ANIL
(2-Meo-FuF)
2METILFURANILFENTANI N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)furan-2L
karboksamid
(2-metil FuF)
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-3-(prop-2-en-13-ALILFENTANIL
il)piperidin-4-il]propanamid
3N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4FLUOROBUTIRILFENTA
il)butiramid
NIL (3-FBF)
N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin3-FLUOROFENTANIL
4-il]propanamid
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan3-FURANILFENTANIL
3-karboksamid
3N-(3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-NMETILBUTIRILFENTANIL
fenilbutanamid
(3-MBF)
3N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]FENILPROPANOILFENT
benzenpropanamid
ANIL
4'N-[1-[2-(4-metilfenil)etil]-4-piperidinil]-NMETILACETILFENTANIL fenil-acetamid
4N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4KLOROFURANILFENTA
il)furan-2-karboksamid
NIL
4N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4FLUOROBUTIRILFENTA
il)butiramid
NIL (4-FBF)
4FLUOROIZOBUTIRILFEN N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4TANIL
il)izobutiramid
(4-FIBF)
N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetil-44'-METOKSIFENTANIL
piperidinil)propanamide
N-[1-[2-(4-metoksifenil)etil]piperidin-4-il]4''-METOKSIFENTANIL
N-fenilpropanamid
4METOKSIBUTIRILFENTA N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4NIL
il)butiramid
(4-MeO-BF)
4N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4METOKSIFURANILFENT
il)furan-2-karboksamid
ANIL
4N-[4-(metoksimetil)-1-(2-feniletil)piperidinMETOKSIMETILFENTANI
4-il]-N-fenilpropanamid
L
N-fenil-N-[4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-44-FENILFENTANIL
il]propanamid
metil-4-[acetil(fenil)amino]-1-(2ACETILKARFENTANIL
feniletil)piperidin-4-karboksilat
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4ACETILFENTANIL (AF)
il]acetamid
ACETILNORFENTANIL
N-fenil-N-(piperidin-4-il)acetamid
ALFAN-[1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinil]-NMETILBUTIRILFENTANIL fenil-butanamid
BENZODIOKSOLFENTA N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-NNIL (BZD-F)
fenilbenzo[d][1,3]dioksol-5-karboksamid
BENZOILFENTANIL
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid

Kemijska
formula

C25H28N2O
2

Moleku
lska
masa

388,5

C25H32N2O 376,5
C23H29FN2
368,5
O
C22H27FN2
354,5
O
C24H26N2O
374,5
2

C24H32N2O 364,5
C28H32N2O 412,6
C22H28N2O 336,5
C24H25ClN
408,9
2O2
C23H29FN2
368,5
O
C23H29FN2
368,5
O
C23H30N2O
2

C23H30N2O
2

C24H32N2O
2

C25H28N2O
3

C24H32N2O
2

366,5
366,5
380,5

404,5
380,5

C28H32N2O 412,6
C23H28N2O
3

380,5

C21H26N2O 322,4
C13H18N2O 218,3
C24H32N2O 364,5
C27H28N2O
3

428,5

C26H28N2O 384,5

Stran

8383

Stran
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205.
206.
207.
208.

BENZOILBENZILFENTA
NIL
BENZILFENTANIL (R4129)
BENZILFURANILFENTA
NIL
BETA-HIDROKSI-3METILFENTANIL
(OHMEFENTANIL)
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Kemijsko ime

Kemijska
formula

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid

C25H26N2O 370,5

N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]propanamid
N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenil-furan-2karboksamid

C21H26N2O 322,5
C23H24N2O
2

360,5

N-[1-(2-hidroksi-2-fenetil)-3-metilpiperidin- C23H30N2O
366,5
4-il]-N-fenilpropanamid
2

209.

BETA-METILFENTANIL

210.

BRIFENTANIL (A-3331)

211.

BUTIRFENTANIL (BF)

N-fenil-N-[1-(2-fenilpropil)-4-piperidinil]propanamid
Acetamid, N-(1-(2-(4-etil-4,5-dihidro-5okso-1H-tetrazol-1-il)etil)-3-metil-4piperidinil)-N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-,
cis-; rel-N-{(3R,4S)-1-[2-(4-etil-5-okso-4,5dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil]-3metilpiperidin-4-il}-N-(2-fluorofenil)-2metoksiacetamid
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbutiramid

212.

BUTIRILNORFENTANIL

N-fenil-N-4-piperidinil-butanamid

C15H22N2O 246,4

213.

BUTIRIL-F-FENTANIL NBENZIL
ANALOG

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4fluorofenil)butiramid

C22H27FN2
354,5
O

214.

KROTONILFENTANIL

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

(2E)-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]2-butenamid
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-NCIKLOHEKSILFENTANIL
fenilcikloheksankarboksamid
CIKLOPENTILFENTANIL N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N(CP-F)
fenilciklopentankarboksamid
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-NCIKLOPROPILFENTANIL
fenilciklopropankarboksamid
DESPROPIONIL-2FLUOROFENTANIL
N-(2-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amin
(2F-ANPP)
DESPROPIONIL-3N-(3-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4METILFENTANIL
amin
DESPROPIONIL-ORTO- N-(2-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4METILFENTANIL
amin
FENTANIL 4-N-PROPIL
N-(1-propil-4-piperidinil)-NANALOG
fenilpropanamid
FENTANIL
N-{1-[2-(4-izotiocianatofenil)etil]piperidinIZOTIOCIANAT
4-il}-N-fenilpropanamid
METAN-(3-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4METILACETILFENTANIL piperidinil]-acetamid
META-METILFENTANIL
N-[3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N(3-MF)
fenilpropanamid
N-[1-oksid-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-NFENTANIL N-OKSID
fenilpropanamid
ORTON-(2-metilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4METILACETILFENTANIL il)acetamid
FENTANIL PROPIL
N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4ACETIL ANALOG
il]acetamid
FENTANIL PROPIL
N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4ANALOG
il]propanamid
FURANILNORFENTANIL

N-fenil-N-4-piperidinil-2-furankarboksamid

C23H30N2O 350,5

C20H29FN6
420,5
O3

C23H30N2O 350,5

C23H28N2O 348,5
C26H34N2O 390,6
C25H32N2O 376,5
C23H28N2O 348,5
C19H23FN2 298,4
C20H26N2

294,4

C20H26N2

294,4

C17H26N2O 274,4
C23H27N3O
393,5
S
C22H28N2O 336,5
C23H30N2O 350,5
C22H28N2O
2

352,5

C22H28N2O 336,5
C22H28N2O 336,5
C23H30N2O 350,5
C16H18N2O
2

270,3
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Kemijsko ime

230.

2-metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4C23H30N2O 350,5
il]propanamid

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

247.

248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

IZOBUTIRILFENTANIL

IZOBUTIRIL-F-FENTANIL
2-metil-N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4N-BENZIL
fluorofenil)izobutiramid
ANALOG
metil-(3R,4S)-3-metil-1-(2-feniletil)-4-[NLOFENTANIL
propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
METOKSIACETILFENTA 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4NIL
piperidinil]acetamid
N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-pirazin-2MIRFENTANIL
il-2-furankarboksamid
metil-1-etil-4-[N-propanoilanilino]piperidinN-ETILKARFENTANIL
4-karboksilat
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-NHEKSANOILFENTANIL
fenilheksanamid
Nmetil-1-izopropil-4-[NIZOPROPILKARFENTANI
propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
L
N-METILKARFENTANIL
metil-1-metil-4-[N(R-32395)
propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
N-(1-metil-4-piperidinil)-N-fenilN-METILNORFENTANIL
propanamid
metil-4-[(1-oksopropil)fenilamino]-4NORKARFENTANIL
piperidin karboksilat
NORFENTANIL
N-fenil-N-piperidin-4-il-propanamid
(NSC89293)
NORSUFENTANIL
N-[4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenil(R30451)
propanamid
metil-1-propil-4-[NN-PROPILKARFENTANIL
propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2OKFENTANIL
feniletil)piperidin-4-il]acetamid
ORTON-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-(oMETILAKRILFENTANIL
tolil)akrilamid
ORTO2-metoksi-N-(o-tolil)-N-[1-(2-feniletil)METILMETOKSIACETILF
piperidin-4-il]acetamid
ENTANIL
PARAKLOROIZOBUTIRFENTA N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4NIL
il)izobutiramid
(4Cl-iBF)
TETRAHIDROFURANILF
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4ENTANIL
il]tetrahidrofuran-2-karboksamid
(THF-F)
TETRAMETILCIKLOPRO 2,2,3,3-tetrametil-N-fenil-N-[1-(2PANFENTANIL
feniletil)piperidin-4-il]ciklopropan-1(TMCP-F)
karboksamid
N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]TIENILFENTANIL
propanamid
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofen-22-TIOFURANILFENTANIL
karboksamid
N-{1-[2-(4-etil-5-oksotetrazol-1-il)etil]-4TREFENTANIL (A-3665) fenilpiperidin-4-il}-N-(2fluorofenil)propanamid
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]VALERILFENTANIL (VF)
pentanamid
BETAN-(1-(2-hidroksi-2-(tiofen-2-il)etil)piperidinHIDROKSITIOFENTANIL 4-il)-N-fenilpropionamid
OMEGA3-hidroksi-N-fenil-N-[1-(2-

Kemijska
formula

Moleku
lska
masa

Zap.
Prepovedana droga
št.

C22H27FN2
354,5
O
C25H32N2O
3

C22H28N2O
2

C22H24N4O
2

C18H26N2O
3

408,5
352,5
376,5
318,4

C25H34N2O 378,6
C19H28N2O
3

C17H24N2O
3

332,4
304,4

C15H22N2O 246,4
C16H22N2O
3

290,4

C14H20N2O 232,3
C16H24N2O
2

C19H28N2O
3

276,4
332,4

C22H27FN2
370,5
O2
C23H28N2O 348,5
C23H30N2O
2

366,5

C23H29ClN
384,9
2O
C24H30N2O
2

378,5

C27H36N2O 404,6
C19H24N2O
328,5
S
C24H26N2O
390,5
S
C25H31FN6
466,6
O2
C24H32N2O 364,5
C20H26N2O
358,5
2S
C22H28N2O 352,5

Stran

8385

Stran

8386 /

Št.
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Zap.
Prepovedana droga
št.

256.
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Kemijsko ime

Kemijska
formula

HIDROKSIFENTANIL

feniletil)piperidin-4-il]-propanamid

2

KRATOM (Mitragyna
speciosa Korth);
cela rastlina

Mitragyna speciosa

metil-(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etil-8metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b257. MITRAGININ
oktahidroindolo[2,3-a]kinolizin-2-il]-3metoksiprop-2-enoat
metil-(E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7ahidroksi-8-metoksi-2,3,4,6,7,12b258. 7-HIDROKSIMITRAGININ
heksahidro-1H-indolo[2,3-a]kinolizin-2-il]3-metoksiprop-2-enoat
N-(1-amino-3,3-dimetil-1-okso-2-butanil)259. ADB-CHMINACA
1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3karboksamid
N-(1-amino-3,3-dimetil-1-okso-2-butanil)260. ADB-FUBINACA
1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3karboksamid
metil-2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indazol-3261. FUB-AMB
karbonil]amino]-3-metilbutanoat
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2262. N-ETILNORPENTILON
(etilamino)pentan-1-on

C23H30N2O
4

C23H30N2O
5

C21H30N4O
2

Moleku
lska
masa

398,5

414,5

370,5

C21H23FN4
382,4
O2
C21H22FN3
383,4
O3
C14H19NO3 249,3

SKUPINA II
Zap.
Prepovedana droga
št.
ACETILDIHIDROKODEIN
1.
acetyldihydrocodeinum
ACETILMETADOL
2.
acetylmethadolum
ALFA-MEPRODIN
3.
alphameprodinum
ALFA-METADOL
4.
alphamethadolum
ALFA5.
METILTIOFENTANIL
6.
7.
8.

ALFENTANIL
alfentanilum
ALILPRODIN
allylprodinum
AMFETAMIN
amfetaminum

Kemijsko ime
6-acetoksi-4,5-epoksi-3metoksi-N-metilmorfinan
3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4difenilheptan
α-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoksipiperidin
α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3heptanol
N-1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4piperidil-1-propionanilid
N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4(metoksimetil)-4-piperidinil]-Nfenilpropanamid
3-alil-1-metil-4-fenil-4propionoksi-piperidin
(±)-1-fenil-2-aminopropan
etilni ester 1-para-aminofenetil4-fenilpiperidin-4-karboksilne
kisline
etilni ester 1-(2-benziloksietil)4-fenilpiperidin-4-karboksilne
kisline

9.

ANILERIDIN
anileridinum

10.

BENZETIDIN
benzethidinum

11.

BENZILMORFIN

3-O-benzilmorfin

BETA-ACETILMETADOL
betaacetylmethadolum
BETA-MEPRODIN
betameprodinum
BETA-METADOL

ß-3-acetoksi-6-dimetilamino4,4-difenilheptan
ß-3-etil-1-metil-4-propionoksipiperidin
ß-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-

12.
13.
14.

Kemijska
formula

Molekulska
masa

C20H25NO4

343,4

C23H31NO2

353,5

C17H25NO2

275,4

C21H29NO

311,5

C21H28N2OS

356,5

C21H32N6O3

416,5

C18H25NO2

287,4

C9H13N

135,2

C22H28N2O2

352,5

C23H29NO3

367,5

C24H25NO3

375,5

C23H31NO2

353,5

C17H25NO2

275,4

C21H29NO

311,5
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Zap.
Prepovedana droga
št.
betamethadolum
15.

BEZITRAMID
bezitramidum

16.

BUPRENORFIN
buprenorphinum

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

DEKSAMFETAMIN
dexamfetaminum
DEKSTROMORAMID
dextromoramidum
DEKSTROPROPOKSIFEN
dextropropoxyphenum
DIAPROMID
diapromidum
DIETILTIAMBUTEN
diethyltiambutenum
DIFENOKSILAT
diphenoxylatum
DIFENOKSIN
diphenoxinum
DIHIDROKODEIN
dihydrocodeinum
DIHIDROMORFIN
dihydromorphinum
DIMEFEPTANOL
dimepheptanolum
DIMENOKSADOL
dimenoxadolum
DIMETILTIAMBUTEN
dimetyltiambutenum
DIOKSAFETIL BUTIRAT
dioxaphetyli butyras
DIPIPANON
dipipanonum
DROTEBANOL
drotebanolum
ETILMETILTIAMBUTEN
ethylmethyltiambutenum
ETILMORFIN
ethylmorphinum

34.

ETOKSERIDIN
etoxeridinum

35.

ETONITAZEN
etonitazenum

36.
37.
38.

FENADOKSON
phenadoxonum
FENAMPROMID
phenampromidum
FENAZOCIN
phenazocinum

39.

FENETILIN
phenetylinum

40.

FENOMORFAN

Št.

Kemijsko ime
heptanol
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4(2-okso-3-propionil-1benzimidazolinil)-piperidin
21-ciklopropil-7-a-/(s)-1hidroksi-1,2,2-trimetilpropil/6,14-endoetano-6,7,8,14tetrahidrooripavin
(+)-2-amino-1-fenilpropan
(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil4-1-pirolidinil)butil]morfolin
(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3metil-2-butanol propionat
N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid
3-dietilamino-1,1-di-(2-tienil)-1buten
etilni ester 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4karboksilne kisline
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilizonipekotska kislina
4,5-epoksi-6-hidroksi-3metoksi-N-metilmorfinan
7,8-dihidromorfin
6-dimetilamino-4,4-difenil-3heptanol
2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1difenilacetat
3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)1-buten
etil-4-morfolin-2,2-difenilbutirat
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Kemijska
formula

Molekulska
masa

C31H32N4O2

492,6

C29H41NO4

467,7

C9H13N

135,2

C25H32N2O2

392,6

C22H29NO2

339,5

C21H28N2O

324,5

C16H21NS2

291,5

C30H32N2O2

452,6

C28H28N2O2

424,5

C18H23NO3

301,4

C17H21NO3

287,4

C21H29NO

311,5

C20H25NO3

327,4

C14H17NS2

263,4

C22H27NO3

353,5

4,4-difenil-6-piperidin-3C24H31NO
heptanon
3,4-dimetoksi-17-metilmorfinanC19H27NO4
6,14-diol
3-etilmetilamino-1,1-di-(2-tienil)C15H19NS2
1-buten
3-etilmorfin
etilni ester 1-[2-(2hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidin-4-karboksilne
kisline
1-dietilaminoetil-2-paraetoksibenzil-5nitrobenzimidazol
6-morfolin-4,4-difenil-3heptanon
N-(1-metil-2piperidinoetil)propionanilid
2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil6,7-benzomorfan
(±)-3,7-dihidro-1,3-dimetil-7-(2[(1-metil-2-feniletil)amino]etil)1H-purin-2,6-dion
3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

349,5
333,4
277,5

C19H23NO3

313,4

C18H27NO4

321,4

C22H28N4O3

396,5

C23H29NO2

351,5

C17H26N2O

274,4

C22H27NO

321,5

C18H23N5O2

341,4

C24H29NO

347,5

Stran

8387

Stran

8388 /

Št.
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Zap.
Prepovedana droga
št.
phenomorphanum

Kemijsko ime
etilni ester 1-(3-hidroksi-3fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4karboksilne kisline
1-fenetil-4-Npropionilanilinopiperidin

41.

FENOPERIDIN
phenoperidinum

42.

FENTANIL
fentanylum

43.

FOLKODIN
pholcodinum

3-(2-morfolinoetil)morfin

44.

FURETIDIN
furethidinum

45.

HIDROKODON
hydrocodonum

etilni ester 1-(2tetrahidrofurfuril-oksietil)-4fenilpiperidin-4-karboksilne
kisline

46.

HIDROKSIPETIDIN
hydroxypethidinum

47.
48.
49.

HIDROMORFINOL
hydromorphinolum
HIDROMORFON
hydromorphonum
IZOMETADON
isomethadonum

50.

KLONITAZEN
clonitazenum

51.

KODEIN
codeinum

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

KODOKSIM
codoximum
KOKAIN
cocainum
(metilni ester
benzoilekgonina)
LEFETAMIN (SPA)
lefetaminum
LEVOFENACILMORFAN
levophenacylmorphanum
LEVOMETAMFETAMIN
LEVOMORAMID
levomoramidum
MEKLOKVALON
mecloqualonum
METADON
methadonum
METADON (intermediat)
METAKVALON
methaqualonum
METAMFETAMIN
methamfetaminum
METAZOCIN
methazocinum
METILAMFETAMIN
RACEMAT
methylamfetaminum
racemicum
METILDEZORFIN
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Kemijska
formula

Molekulska
masa

C23H29NO3

367,5

C22H28N2O

336,5

C23H30N2O4

398,5

C23H30N2O4·H2O 416,5
C21H31NO4

361,5

C18H21NO3

299,4

etilni ester 4-meta-hidroksifenil1-metilpiperidin-4-karboksilne
C15H21NO3
kisline

263,3

14-hidroksidihidromorfin

C17H21NO4

303,4

dihidromorfinon

C17H19NO3

285,3

C21H27NO

309,4

C20H23ClN4O2

386,9

C18H21NO3

299,4

C18H21NO3·H2O

317,4

C20H24N2O5

372,4

2ß-karbmetoksi-3ßbenzoiloksitropan

C17H21NO4

303,4

(-)-1-dimetilamino-1,3difeniletan

C16H19N

225,3

(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan

C24H27NO2

361,5

1-N-alfadimetilfeniletilamin
(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil4-(1-pirolidinil)butil]morfolin
3-(o-klorofenil)-2-metil-4-(3H)kinazolinon
6-dimetilamino-4,4-difenil-3heptanon
4-ciano-2-dimetilamino-4,4difenilbutan
2-metil-3-o-tolil-4(3H)kinazolinon

C10H15N

149,2

C25H32N2O2

392,6

C15H11ClN2O

270,7

C21H27NO

309,4

C19H22N2

278,4

C16H14N2O

250,3

(+)-2-metilamino-1-fenilpropan

C10H15N

149,2

2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7benzomorfan

C15H21NO

231,3

(±)-N,N-dimetilfenetilamin

C10H15N

149,2

6-metil-delta-6-deoksimorfin

C18H21NO2

283,4

dihidrokodeinon

6-dimetilamino-5-metil-4,4difenil-3-heksanon
[(2-para-klorobenzil)-1dietilaminoetil-5nitrobenzimidazol]
3-metilmorfin
dihidrokodeinon-6karboksimetiloksim
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Zap.
Prepovedana droga
št.
methyldezorphinum
66.
67.
68.
69.
70.

METILDIHIDROMORFIN
methyldihydromorphinum
METILFENIDAT
methylphenidatum
METOPON
metoponum
MIROFIN
myrophinum
MORAMID
(intermediat)

71.

MORFERIDIN
morpheridinum

72.

MORFIN
morphinum

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.
85.

N-ETILAMFETAMIN
NIKODIKODIN
nicodicodinum
NIKOKODIN
nicocodinum
NIKOMORFIN
nicomorphinum
NORACIMETADOL
noracymethadolum
NORKODEIN
norcodeinum
NORLEVORFANOL
norlevorphanolum
NORMETADON
normethadonum
NORMORFIN
normorphinum
NORMORFIN 6 HIDRAT
normorphinum
hexahydricum
NORPIPANON
norpipanonum
OKSIKODON
oxycodonum
OKSIMORFON
oxymorphonum
OPIJ***
opium

86.

PENTAZOCIN
pentazocinum

87.

PETIDIN
pethidinum

88.

PETIDIN (intermediat A)

89.

PETIDIN (intermediat B)

90.

PETIDIN (intermediat C)

91.

PIMINODIN
piminodinum

Št.
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Kemijsko ime

Kemijska
formula

Molekulska
masa

6-metildihidromorfin

C18H23NO3

301,4

metilni ester 2-fenil-2-(2piperidil)-ocetne kisline

C14H19NO2

233,3

5-metildihidromorfinon

C18H21NO3

299,4

miristilbenzilmorfin

C38H51NO4

585,8

2-metil-3-morfolin-1,1C H NO3
difenilpropan karboksilna kislina 21 25
etilni ester 1-(2-morfolinoetil)-4fenilpiperidin-4-karboksilne
C20H30N2O3
kisline
(5α,6α)-7,8-dehidro-4,5-epoksi- C17H19NO3
3,6-dihidroksi-N-metilmorfinan
C17H19NO3·H2O

339,4
346,5
285,3
303,4

(±)-N-etil-α-metilfeniletilamin

C11H17N

163,2

6-nikotinildihidrokodein

C24H26N2O4

406,5

6-nikotinoilkodein

C24H24N2O4

404,5

3,6-dinikotinoilmorfin

C29H25N3O5

495,5

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino4,4-difenil-heptan

C22H29NO2

339,5

N-demetilkodein

C17H19NO3

285,3

(-)-3-hidroksimorfinan

C16H21NO

243,3

6-dimetilamino-4,4-difenil-3heksanon

C20H25NO

295,4

C16H17NO3

271,3

N-demetilmorfin

C16H17NO3·6H2O 379,4

4,4-difenil-6-piperidino-3heksanon

C23H29NO

335,5

14-hidroksidihidrokodeinon

C18H21NO4

315,4

14-hidroksidihidromorfinon

C17H19NO4

301,3

C19H27NO

285,4

C15H21NO2

247,3

C13H16N2

200,3

C14H19NO2

233,3

C13H17NO2

219,3

C23H30N2O2

366,5

Posušen mlečni sok opijskega
maka (Papaver somniferum L.)
1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11dimetil-3-(3-metilbut-2-enil)-2,6metano-3-benzazocin-8-ol
etilni ester 1-metil-4fenilpiperidin-4-karboksilne
kisline
4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin
etilni ester 4-fenilpiperidin-4karboksilne kisline
1-metil-4-fenilpiperidin-4karboksilna kislina
etilni ester 4-fenil-1-(3fenilamino-propil)-piperidin-4karboksilne kisline

Stran
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Zap.
Prepovedana droga
št.
92.
93.
94.
95.

PIRITRAMID
piritramidum
PIROVALERON
pyrovaleronum
PROHEPTAZIN
proheptazinum
PROPERIDIN
properidinum

PROPILHEKSEDRIN
propylhexedrinum
PROPIRAM
97.
propiramum
RACEMETORFAN
98.
racemethorphanum
RACEMORAMID
99.
racemoramidum
RACEMORFAN
100.
racemorphanum
96.

REMIFENTANIL
101.
remifentanilum
102.

SEKOBARBITAL
secobarbitalum

103.

SUFENTANIL
sufentanilum

104.

TAPENTADOL
tapentadolum

105. TEBAIN
106.

TEBAKON
thebaconum

Uradni list Republike Slovenije
Kemijsko ime
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)amid-4-(1-piperidino)-piperidin4-karboksilne kisline
(±)-1-(4-metilfenil)-2-(1pirolidinil)-1-pentanon
1,3-dimetil-4-fenil-4propionoksiazacikloheptan
izopropilni ester 1-metil-4fenilpiperidin-4-karboksilne
kisline
N-α-dimetil-cikloheksanetanamin
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2piridilpropionamid
(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan

C27H34N4O

430,6

C16H23NO

245,4

C17H25NO2

275,4

C16H23NO2

261,4

C10H21N

155,3

C16H25N3O

275,4

C18H25NO

271,4
392,6

(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

C17H23NO

257,4

C20H28N2O5

376,4

C12H18N2O3

238,3

C22H30N2O2S

386,6

C14H23NO

221,3

C19H21NO3

311,4

C20H23NO4

341,4

C21H30O2

314,5

C17H23NO2

273,4

C20H31NO

301,5

C17H25NO2

275,4

C23H32N2O3

384,5

C24H36O3

372,5

metilni ester 1-(2metoksikarboniletil)-4fenilpropionilamino)-piperidin-4karboksilne kisline
5-alil-5-(1-metilbutil)-barbiturna
kislina
N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2tienil)-etil]-4piperidil]propionanilid
3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1etil-2-metilpropil]fenol
3,6-dimetoksi-17-metil-6,7,8,14tetradehidro-4,5αepoksimorfinan
acetildihidrokodeinon

– ekstrakti

– extracta

– rastlina

– herba

– smola

– resina
(6aR,10aR)-1-hidroksi-6,6dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)7,8,10,10a-tetrahidro-6aHbenzo[c]kromen-9-on

113. NABILON

Molekulska
masa

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenilC25H32N2O2
4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

Izomere: D6a(10a), D6a(7), D7,
107. TETRAHIDROKANABINOL D8, D10, D9(11) in njegove
stereokemične različice
(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1TILIDIN
108.
fenil-3-cikloheksen-1tilidinum
karboksilat
TRIHEKSIFENIDIL
1-cikloheksil-1-fenil-1109.
trihexyphenidylum
piperidinpropanol
TRIMEPERIDIN
1,2,5-trimetil-4-fenil-4110.
trimeperidinum
propionoksi-piperidin
4-(2-metoksi-2-feniletin)-1ZIPEPROL
111.
(metoksifenilmetil)-1zipeprolum
piperazinetanol
KONOPLJA*****
Cannabis sativa L.*****
112.

Kemijska
formula
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SKUPINA III
a.1.0 Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)
Zap.
Kemijska
Molekulska
Prepovedana droga
Kemijsko ime
št.
formula
masa
ALOBARBITAL
1.
5,5-dialilbarbiturna kislina
C10H12N2O3
208,2
allobarbitalum
AMINOREKS
2.
2-amino-5-fenil-2-oksazolin
C9H10N2O
162,2
aminorexum
AMOBARBITAL
3.
5-etil-(3-metilbutil)barbiturna kislina
C11H18N2O3
226,3
amobarbitalum
BARBITAL
4.
5,5-dietilbarbiturna kislina
C8H12N2O3
184,2
barbitalum
BRALOBARBITON
5.
5-alil-5-(2-bromalil)barbiturna kislina
C10H11BrN2O3 287,1
bralobarbitonum
BUTALBITAL
6.
5-alil-5-(2-metilpropil)barbiturna kislina
C11H16N2O3
224,3
butalbitalum
BUTOBARBITAL
7.
5-alil-5-izobutilbarbiturna kislina
C10H16N2O3
212,2
butobarbitalum
CIKLOBARBITAL
5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna
8.
C12H16N2O3
236,3
cyclobarbitalum
kislina
ETINAMAT
9.
1-etinilcikloheksil karbamat
C9H13NO2
167,2
ethinamatum
ETKLORVINOL
10.
1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
C7H9ClO
144,6
ethchlorvynolum
FENOBARBITAL
11.
5-etil-5-fenilbarbiturna kislina
C12H12N2O3
232,2
phenobarbitalum
GLUTETIMID
12.
2-etil-2-fenilglutarimid
C13H15NO2
217,3
glutethimidum
MEPROBAMAT
2-metil-2-propil-1,3-propandiol
13.
C9H18N2O4
218,3
meprobamatum
dikarbamat
METILFENOBARBITAL
14.
5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kislina
C13H14N2O3
246,3
methylphenobarbitalum
METIPRILON
15.
3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion
C10N17NO2
183,2
methyprylonum
PENTOBARBITAL
16.
5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kislina
C11H18N2O3
226,3
pentobarbitalum
SEKBUTABARBITAL
17.
5-etil-5-(1-metilpropil)barbiturna kislina
C10H16H2O3
212,2
secbutabarbitalum
VINILBITAL
18.
5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kislina
C11H16N2O3
224,3
vinylbitalum
b.1.0 Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki
Zap.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
št.
ALPRAZOLAM
8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,31.
alprazolamum
a][1,4]benzodiazepin
BROMAZEPAM
7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,42.
bromazepamum
benzodiazepin-2-on
BROTIZOLAM
2-bromo-4-(o-klorofenil)-9-metil-6H3.
brotizolamum
tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
7-kloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-dihidro-3CINOLAZEPAM
4.
hidroksi-2-okso-1H-1,4-benzodiazepincinolazepamum
1-propionitril
DELORAZEPAM
7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-2H5.
delorazepamum
1,4-benzodiazepin-2-on
DIAZEPAM
7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H6.
diazepamum
1,4-benzodiazepin-2-on
ESTAZOLAM
8-kloro-6-fenil-4H-s-triazol[4,37.
estazolamum
α][1,4]benzodiazepin
8. ETIL LOFLAZEPAT
etil-7-kloro-5-(o-fluorofenil)-2,3-dihidro-2-

Kemijska
formula

Molekulska
masa

C17H13ClN4

308,8

C14H10BrN3O

316,2

C15H10BrClN4S 393,7
C18H13ClFN3O2 357,8
C15H10Cl2N2O

305,2

C16H13ClN2O

284,7

C16H11ClN4

294,7

C18H14ClFN2O3 360,8
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Zap.
Prepovedana droga
št.
ethylis loflazepas
9.
10.

FLUDIAZEPAM
fludiazepamum
FLUNITRAZEPAM
flunitrazepamum

11.

FLURAZEPAM
flurazepamum

12.

HALAZEPAM
halazepamum

13.

HALOKSAZOLAM
haloxazolamum

14.

KAMAZEPAM
camazepamum

15.

KETAZOLAM
ketazolamum

16.

KLOBAZAM
clobazamum

17.

KLOKSAZOLAM
cloxazolamum

18.
19.
20.
21.

KLONAZEPAM
clonazepamum
KLORAZEPAT
(monokalijeva in
dikalijeva sol)
clorazepamum
KLORDIAZEPOKSID
chlordiazepoxidum
KLOTIAZEPAM
clotiazepamum

22.

LOPRAZOLAM
loprazolamum

23.

LORAZEPAM
lorazepamum

24.

LORMETAZEPAM
lormetazepamum

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MEDAZEPAM
medazepamum
MIDAZOLAM
midazolamum
NIMETAZEPAM
nimetazepamum
NITRAZEPAM
nitrazepamum
NORDAZEPAM
nordazepamum
OKSAZEPAM
oxazepamum
OKSAZOLAM
oxazolamum

Kemijsko ime
okso-1H-1,4-benzodiazepin-3karboksilat
7-kloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
7-kloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(ofluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4benzodiazepin-2-on
7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
10-bromo-11b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11btetrahidrooksazol[3,2d][1,4]benzodiazepin-6-(H5)-on
7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
dimetilkarbamat (ester)
11-kloro-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12bfenil-4H-[1,3]oksazino[3,2d][1,4]benzodiazepin4,7(6H)-dion
7-kloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5benzodiazepin-2,4-(3H,5H)-dion
10-kloro-11b-(o-klorofenil)-2,3,7,11btetrahidro-oksazolo-[3,2d][1,4]benzodiazepin-6 (5H)-on
5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H1,4-benzodiazepin-2-on
7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kislina
7-kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4benzodiazepin-4-oksid
5-(o-klorofenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on
6-(o-klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(metil-1piperazinil)metilen]-8-nitro-1Himidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on
7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin2-on
7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H1,4-benzodiazepin
8-kloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4Himidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin
1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4benzodiazepin-2-on
1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4benzodiazepin-2-on
7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4benzodiazepin-2-on
7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H1,4-benzodiazepin-2-on
10-kloro-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil11bfeniloksazolo[3,2d][1,4]benzodiazepin6(5H)-on
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Kemijska
formula

Molekulska
masa

C16H12ClFN2O

302,7

C16H12FN3O3

313,3

C21H23ClFN3O

387,9

C17H12ClF3N2O 352,7
C17H14BrFN2O2 377,2
C19H18ClN3O3

371,8

C20H17ClN2O3

368,8

C16H13ClN2O2

300,7

C17H14Cl2N2O2

349,2

C15H10ClN3O3

315,7

C16H11ClN2O3

314,7

C16H14ClN3O

299,8

C16H15ClN2OS

318,8

C23H21ClN6O3

464,9

C15H10Cl2N2O2

321,2

C16H12Cl2N2O2

335,2

C16H15ClN2

270,8

C18H13ClFN3

325,8

C16H13N3O3

295,3

C15H11N3O3

281,3

C15H11ClN2O

270,7

C15H11ClN2O2

286,7

C18H17ClN2O2

328,8

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Prepovedana droga
št.
PINAZEPAM
32.
pinazepamum
PRAZEPAM
33.
prazepamum
TEMAZEPAM
34.
temazepamum
TETRAZEPAM
35.
tetrazepamum
TRIAZOLAM
36.
triazolamum
ZOLPIDEM
37.
zolpidemum

Št.

Kemijsko ime
7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)2H-1,4-benzodiazepin-2-on
7-kloro-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metilfenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
7-kloro-5-(cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro1-metil-2H-1,4-benzodiazepin
8-kloro-6-(o-klorofenil)-1-metil-4H-striazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)imidazo(1,2-a)piridin-3-acetamid
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Kemijska
formula

Molekulska
masa

C18H13ClN2O

308,8

C19H17ClN2O

324,8

C16H13ClN2O2

300,7

C16H17ClN2O

288,8

C17H12Cl2N4

343,2

C19H21N3O

307,4

c.1.0 Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi)
Zap.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
št.
ALILOKSIDIMETOKSIFENETILAMIN 4-aliloksi-3,51.
(2AL)
dimetoksifenetilamin
AMFEPRAMON
2.
2-(dietilamino)propiofenon
amfepramonum
BENZFETAMIN
N-benzil-N-a3.
benzfetaminum
dimetilfenetilamin
BROMDIMETOKSIFENETILAMIN
4-bromo-2,54.
(BDMPEA, 2C-B)
dimetoksifenetilamin
FENDIMETRAZIN
5.
(+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin
phendimetrazinum
FENKAMFAMIN
(±)-N-etil-3-fenilbiciklo(2,2,1)6.
fencamfaminum
heptan-2-amin
FENPROPOREKS
(±)-3-[(α7.
fenproporexum
metilfeniletil)amino]propionitril
FENTERMIN
8.
α,α-dimetilfenetilamin
phenterminum
Gama-hidroksibutanojska
9. GHB
kislina
KATIN
(+)-treo-2-amino-1-hidroksi-110.
cathinum
fenil-propan
LEFETAMIN
(-)-1-dimetilamino-1,311.
lefetaminum
difeniletan
5-(p-klorofenil)-2,5-dihidroMAZINDOL
12.
3H-imidazo-(2,1-a)-izoindolmazindolum
5-ol
MEFENOREKS
(±)-N-(3-kloropropil)-α13.
mefenorexum
metilfenetil-amin
MESOKARB
3-(α-metilfenetil)-N14.
mesocarbum
(fenilkarbamoil)sidnonimin
(±)-N-butil-alfa-metil-1,315. METILENDIOKSIBUTILAMFETAMIN
benzodioksol-5-etanamin
PEMOLIN
2-amino-5-fenil-2-oksazolin16.
pemolinum
4-on
PIPRADROL
1,1-difenil-1-(2-piperidil)17.
pipradrolum
metanol

Kemijska
formula

Molekulska
masa

C13H19NO3

237,3

C13H19NO

205,3

C17H21N

239,4

C10H14NO2Br 260,2
C12H17NO

191,3

C15H21N

215,3

C12H16N2

188,3

C10H15N

149,2

C4H8O3

104,1

C9H13NO

151,2

C16H19N

225,3

C16H13ClN2O 284,7
C12H18ClN

211,7

C18H18N4O2

322,4

C14H21NO2

235,3

C9H8N2O2

176,2

C18H21NO

267,4

Na seznamu so v skupine vključene tudi:
–
izomere navedenih snovi, če so take izomere mogoče za posamezno kemijsko zgradbo in če
niso posebej izvzete;
–
estri in etri (na splošno: oblike sestavin) vseh snovi na tem seznamu, razen če so vključeni v
druge skupine tega seznama;
–
soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, če so take soli mogoče.
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* In drugi dušikovi (V) petvalentni derivati morfina, zlasti morfin-N-oksid in derivati; med njimi je tudi
kodein-N-oksid.
** Dekstrometorfan [(+)-3-metoksi-N-metilmorfinan] in dekstrorfan [(+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan] sta
izomeri učinkovin levometorfan in levorfanol, ki sta namenoma izpuščeni s tega seznama.
*** Opij: za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določbami Enotne Konvencije o
mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/64 in 3/78, Akt o notifikaciji
nasledstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92; v nadaljnjem besedilu: Konvencija 1961)
vsi pripravki, izdelani neposredno iz opija, štejejo za opij (pripravki). Če niso izdelani neposredno iz
opija, temveč iz zmesi njegovih alkaloidov (na primer pantopon, omnopon in papaveretum), se štejejo
za morfin (pripravki).
**** Za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določbami Konvencije 1961 pripravki
iz listov koke, ki vsebujejo več kot 0,1 odstotka kokaina in so izdelani neposredno iz listov koke, štejejo
za liste koke (pripravki).
***** Uporaba konoplje v medicinske namene je dovoljena v zdravilih v skladu z Zakonom o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14) in Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) ter v
skladu s predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje.
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3116.

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja
obveznosti, za katere morajo proizvajalci
električne in elektronske opreme za leto 2019
zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne
električne in elektronske opreme

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Uredbe o odpadni
električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16,
72/18 in 84/18 – ZIURKOE) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti,
za katere morajo proizvajalci električne
in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti
zbiranje in obdelavo odpadne električne
in elektronske opreme
I
Deleži izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih
načrtov za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne
električne in elektronske opreme, so po posameznih razredih in
podrazredih električne in elektronske opreme naslednji:
1. za razred 1 – Oprema za toplotno izmenjavo:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
17,15 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 3,57 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 9,57 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 4,24 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 65,47 %;
2. za razred 2 – Zasloni, monitorji in oprema z zasloni,
površine večje od 100 cm²:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
3,40 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 9,21 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 12,38 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 24,87 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 50,14 %;
3. za razred 3 – Sijalke:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
11,73 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 5,21 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 1,87 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 8,22 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 72,97 %;
4. za razred 4 – Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
7,95 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 9,01 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 2,87 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 11,39 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 68,78 %;
5. za razred 5 – Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
22,93 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 11,88 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 10,99 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 9,26 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 44,94 %;
6. za razred 6 – Majhna oprema za IT in telekomunikacije
(nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
17,43 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 4,79 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 11,28 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 36,04 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 30,46 %.
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II
Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in
elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto
2019 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme, so naslednji:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
13,66 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,07 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 7,00 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 10,48 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 60,79 %.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2019
Ljubljana, dne 21. novembra 2019
EVA 2019-2550-0064
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

MINISTRSTVA
3117.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike
motornih vozil v cestnem prometu

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo)
ministrica za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih
vozil v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih
vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in
62/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem pravilnikom se skladno z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2003/59/ES z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih
cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe
Sveta 1985/3820/EGS in Direktive Sveta 1991/439/EGS ter
o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L št. 226 z
dne 10. 9. 2003, str. 4), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU)
2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma
290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198
z dne 25. 7. 2019, str. 29), določajo vsebine, način in postopek
pridobitve temeljne kvalifikacije ter vsebine, način in postopek
rednega usposabljanja za voznike, ki opravljajo cestne prevoze po javnih cestah in pri tem uporabljajo vozila, za katera se
zahteva vozniško dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: kandidati),
določeno v 35. členu Zakona o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen
V 7. členu se v četrtem odstavku za tretjim stavkom doda
nov četrti stavek, ki se glasi: »Minimalne tehnične specifikacije
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za simulator so predpisane v prilogi 13, ki je sestavni del tega
pravilnika.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Pooblaščeni centri morajo ministrstvu najmanj tri dni
pred opravljanjem praktičnega preskusa poslati podatke o datumu, uri in kraju začetka preskusa, podatke o vozilu, s katerim se
bo preskus opravljal, ter podatke o ocenjevalcu vožnje (predvidene termine voženj). Po zaključku voženj, vendar najkasneje en
dan po zaključku teoretičnega preizkusa, ministrstvu posredujejo
končni seznam voženj s poimenskim seznamom kandidatov, ki
so opravljali praktični preskus, datumom, uro in krajem začetka
preskusa ter imenom člana komisije, pred katerim se je praktični
preskus opravljal. Obrazec za prijavo praktičnega preskusa je
kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika. Hkrati s poimenskim
seznamom kandidatov, ki so opravljali praktični preskus, pooblaščeni centri posredujejo tudi seznam kandidatov, ki so bili prisotni
na teoretičnem preskusu znanja.«.
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo
»voznika« dodata vejica in besedilo »za štiri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:
»(2) Minister imenuje komisijo iz prejšnjega odstavka, ki
jo sestavljajo:
– štiri osebe, ki imajo z ministrstvom sklenjeno delovno
razmerje,
– štiri osebe, ki jih predlaga Gospodarska zbornica Slovenije,
– štiri osebe, ki jih predlaga Obrtna zbornica Slovenije,
– dve osebi, ki jih predlaga Fakulteta za logistiko Univerze
v Mariboru in
– dve osebi, ki jih predlaga Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.
(3) Osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka izbere minister izmed oseb, ki se prijavijo na interni natečaj in izpolnjujejo
predpisane pogoje.
(4) Predsednika komisije iz prvega odstavka tega člena
minister imenuje izmed oseb iz prve alineje drugega odstavka
tega člena.
(5) Predsednika ali člana komisije iz prvega odstavka tega
člena lahko minister razreši pred potekom časa, za katerega je
imenovan, če predsednik ali član komisije:
– sam zahteva razrešitev;
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje v komisijo;
– dela ne opravlja v skladu s predpisi, ki se nanašajo na
področje, na katerem komisija opravlja svoje delo ali delovanja
komisije;
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo šesti do osmi
odstavek.
4. člen
V 13. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki voznikom, ki imajo temeljno kvalifikacijo voznika, omogoča, da posodobijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom
na varnosti v cestnem prometu, zdravju in varnosti pri delu ter
zmanjšanju vpliva vožnje na okolje. To usposabljanje je sestavljeno iz predavanj v učilnici in praktičnega usposabljanja. Lahko
se izvaja tudi z orodji informacijske in komunikacijske tehnologije
(IKT) ali na najnaprednejših simulatorjih. Če se voznik zaposli pri
drugem podjetju, to ne vpliva na že opravljena usposabljanja.
(3) Redno usposabljanje je sestavljeno tako, da širi in
osvežuje vsebine iz priloge 1 tega pravilnika in vedno vključuje
vsaj eno vsebino, povezano z varnostjo v cestnem prometu.
Pri vsebinah usposabljanja se upošteva razvoj zakonodaje in
tehnologije ter, kolikor je to mogoče, posebne potrebe voznika
glede usposabljanja. Redno usposabljanje se lahko delno opravlja na zmogljivem simulatorju ali posebnem terenu (poligonu).
V tem primeru mora simulator izpolnjevati minimalne tehnične
specifikacije, predpisane v prilogi 13 tega pravilnika. Usposa-
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bljanje opravljajo pooblaščeni centri za usposabljanje. Ti tudi
vodijo evidenco kandidatov, ki opravljajo redno usposabljanje, in
kandidatom ob končanem 35-urnem usposabljanju izdajo spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35-urno redno usposabljanje. Vzorec
spričevala je v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
V četrtem odstavku se za sedmim stavkom doda nov osmi
stavek, ki se glasi: »Če izvajalec pri rednem usposabljanju uporablja simulator, lahko enkrat v 35-urnem usposabljanju izvede
usposabljanje na simulatorju namesto enega 7-urnega programa
iz priloge 11 tega pravilnika.«.
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj,
izda na zahtevo kandidata in na podlagi predložitve pisne vloge
in spričevala o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ter spričevala
o rednem usposabljanju izkaznico o vozniških kvalifikacijah in
jo označi s kodo Evropske unije (»95«) skupaj z ustreznimi
kategorijami dovoljenj ali to označi na kandidatovem vozniškem
dovoljenju.
(2) Fizične lastnosti izkaznice iz prejšnjega odstavka morajo biti skladne s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni
barvi, ki sta modra (pantone reflex blue) in rumena (pantone yellow). Metode za odobritev, da fizične lastnosti izkaznice ustrezajo mednarodnim standardom, morajo biti skladne s standardom
ISO 10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede
zaščite pred ponarejanjem, kakor veljajo za vozniško dovoljenje.
Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki.
Kandidat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez
klobuka, čepice ali rute, razen pripadnikov verskih skupnosti in
drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega
oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali
drugo pokrivalo. Izkaznica je dvostranska.
(3) Prva stran izkaznice iz prvega odstavka tega člena
vsebuje:
a) rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah«, natisnjena
z velikimi črkami v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države
članice EU, ki izkaznico izdaja;
b) ime države članice EU, ki izkaznico izdaja (neobvezno);
c) oznako države članice, ki izkaznico izdaja, natisnjeno
v negativu v modrem pravokotniku in obkroženo z 12 rumenimi
zvezdicami; oznake so naslednje:
B: Belgija
BG: Bolgarija
CZ: Češka
DK: Danska
D: Nemčija
EST: Estonija
GR: Grčija
E: Španija
F: Francija
HR: Hrvaška
IRL: Irska
I: Italija
CY: Ciper
LV: Latvija
LT: Litva
L: Luksemburg
H: Madžarska
M: Malta
NL: Nizozemska
A: Avstrija
PL: Poljska
P: Portugalska
RO: Romunija
SLO: Slovenija
SK: Slovaška
FIN: Finska
S: Švedska
UK: Združeno kraljestvo;
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č) rubrike s podatki, ki so oštevilčene:
1. priimek imetnika;
2. ime imetnika;
3. datum in kraj rojstva imetnika;
4a. datum izdaje;
4b. datum izteka veljavnosti;
4c. naziv organa, ki je izkaznico izdal (lahko je natisnjen
na strani 2);
4d. različne številke, kot na primer številka vozniškega
dovoljenja za upravne namene (neobvezno);
5a. številka vozniškega dovoljenja;
5b. serijska številka;
6. fotografija imetnika;
7. podpis imetnika;
8. običajni kraj bivanja ali poštni naslov imetnika (neobvezno);
9. kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
d) naslov »vzorec Evropske unije« v slovenskem jeziku in
rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah« v drugih uradnih
jezikih Unije, natisnjena z modro barvo, tako da sestavlja ozadje
izkaznice:
– tarjeta de cualificación del conductor
– карта за квалификация на водача
– Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
– chaufføruddannelsesbevis
– Fahrerqualifizierungsnachweis
– juhi ametipädevuse kaart
– δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
– driver qualification card
– carte de qualification de conducteur
– cárta cáilíochta tiomána
– kvalifikacijska kartica vozača
– carta di qualificazione del conducente
– vadītāja kvalifikācijas apliecība
– vairuotojo kvalifikacinė kortelė
– gépjárművezetői képesítési igazolvány
– karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
– kwalificatiekaart bestuurder
– karta kwalifikacji kierowcy
– carta de qualificação do motorista
– Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
– preukaz o kvalifikácii vodiča
– izkaznica o vozniških kvalifikacijah
– kuljettajan ammattipätevyyskortti
– yrkeskompetensbevis för förare.
(4) Druga stran izkaznice iz prvega odstavka tega člena
vsebuje rubrike, ki so oštevilčene:
9. kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
10. koda Unije (»95«), ki potrjuje voznikovo temeljno kvalifikacijo;
11. prostor, predviden za morebiten vpis nujnih administrativnih podatkov ali podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem
prometu (neobvezno). Če so ti podatki v povezavi z rubrikami
izkaznice iz tega člena, mora biti pred njimi zapisana ustrezna
številka rubrike.
(5) Rubrike morajo biti obrazložene in sicer na prvi strani
vsaj za rubrike 1, 2, 3, 4a., 4b., 4c., 5a., 5b. in na drugi strani vsaj
za rubriko 10 navedena razlaga oštevilčenih rubrik.
(6) Vzorec izkaznice iz prvega odstavka tega člena, ki jo
medsebojno priznajo države članice Evropske unije, je v prilogi
5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
6. člen
V 17. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(3) Zapisnik o teoretičnem in praktičnem preskusu znanja
za pridobitev temeljne kvalifikacije se šteje za arhivsko gradivo
in ga je treba hraniti trajno. Ostala dokumentacija povezana s
pridobivanjem temeljnih kvalifikacij se hrani eno leto od datuma
izpita. Dokumentacijo v zvezi z rednim usposabljanjem voznikov
morajo pooblaščeni centri hraniti pet let po izdaji spričevala o
opravljenem rednem usposabljanju.
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(4) Pooblaščeni centri ministrstvu posredujejo mesečna
poročila o izvedenih izpitih za pridobitev temeljne kvalifikacije in
rednih usposabljanjih voznikov. Poročila posredujejo na obrazcu,
določenem v prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na elektronski
naslov, ki ga določi ministrstvo.«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 3
sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 4
sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Za prilogo 12 se doda nova priloga 13, ki je kot priloga 5
sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Minister v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika imenuje predsednika in člane komisije iz spremenjenega 12. člena
pravilnika.
13. člen
(1) Spremenjeni 16. člen pravilnika se začne uporabljati
2. marca 2020. Do takrat se uporablja 16. člen Pravilnika o
temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
(2) Spremenjena Priloga 2 pravilnika se začne uporabljati
2. marca 2020. Do takrat se uporablja Priloga 2 Pravilnika o
temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
(3) Spremenjena Priloga 3 pravilnika se začne uporabljati
2. marca 2020. Do takrat se uporablja Priloga 3 Pravilnika o
temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
(4) Spremenjena Priloga 5 pravilnika se začne uporabljati
2. marca 2020. Do takrat se uporablja Priloga 5 Pravilnika o
temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
14. člen
Izkaznice o vozniških kvalifikacijah, izdane pred 2. marcem
2020, veljajo do izteka njihove veljavnosti.
15. člen
Prvo poročanje v skladu s spremenjenim četrtim odstavkom 17. člena pravilnika se izvede naslednji mesec po mesecu
uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-187/2019
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
EVA 2019-2430-0042
Mag. Alenka Bratušek
ministrica
za infrastrukturo

1.3a

IZBOLJŠANJE RACIONALNE VOŽNJE, KI TEMELJI NA
VARNOSTNIH PREDPISIH
Kandidati morajo doseči naslednje cilje:
poznavanje značilnosti kinematične verige, da se lahko kar najbolj
učinkovito uporabljajo: krivulja navora, moč, specifična poraba
motorja, območje optimalne uporabe pri števcu vrtljajev in
diagrami prestavnega razmerja menjalnika
poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih
mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in
preprečijo motnje v delovanju: omejitve pri uporabi zavor in
retarderja, kombinirana uporaba zavor in retarderja, učinkovitejša
izraba razmerja med hitrostjo in prestavo, izraba inercije vozila,
načini upočasnitve in zaviranja po klancu navzdol,ukrepanje pri
okvari, uporaba elektronskih in mehanskih naprav, kot so
elektronski nadzor stabilnosti, napredni sistemi za zaviranje v sili,
protiblokirni zavorni sistem, sistemi za preprečevanje zdrsa
pogonskih koles, sistemi za spremljanje lokacije vozila ter druge
naprave za pomoč vozniku ali avtomatizacijske naprave,
odobrene za uporabo
sposobnost optimizacije porabe goriva: optimizacija porabe goriva
z uporabo znanj iz točk 1.1 in 1.2, pomembnost predvidevanja
prometnega toka, ustrezna razdalja do drugih vozil in izkoriščanje
vztrajnostnega momenta vozila, enakomerna hitrost, umirjen
način vožnje in ustrezen tlak v pnevmatikah, kot tudi poznavanje
inteligentnih prometnih sistemov, ki omogočajo učinkovitejšo
vožnjo in boljše načrtovanje poti
zmožnost predvideti in oceniti tveganja v prometu ter se jim
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Katalog znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in opravljanje rednega usposabljanja

PRILOGA 1
»PRILOGA 1

Priloga 1: Katalog znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih
kvalifikacij in opravljanje rednega usposabljanja
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1.5

1.4

prilagoditi: ozaveščenost o različnih pogojih na cesti ter različnih
prometnih in vremenskih razmerah ter prilagajanje tem pogojem
oziroma razmeram, predvidevanje dogodkov, ki se bodo odvili;
razumevanje, kako pripraviti in načrtovati potovanje v neobičajnih
vremenskih razmerah; poznavanje uporabe ustrezne varnostne
opreme in zmožnost oceniti, kdaj je treba potovanje odložiti ali
odpovedati zaradi skrajnih vremenskih razmer; prilagajanje
tveganjem v prometu, vključno z nevarnim ravnanjem v prometu
ali nezbrano vožnjo (zaradi uporabe elektronskih naprav,
prehranjevanja, pitja itd.); prepoznavanje nevarnih situacij in
sposobnost soočiti se s stresom v takih situacijah, zlasti v zvezi z
velikostjo in težo vozil ter ranljivimi udeleženci v cestnem
prometu, kot so pešci, kolesarji in motorna dvokolesna vozila, ter
prilagajanje tem situacijam; prepoznavanje možnih nevarnih
situacij ter ustrezno predvidevanje, kdaj lahko te potencialno
nevarne situacije pripeljejo do situacij, ko je nesreča neizbežna,
ter izbira in izvajanje ukrepov, ki povečajo varnost do te mere, da
se je nesreči, če pride do te nevarne situacije, še vedno mogoče
izogniti
sposobnost nalaganja vozila z upoštevanjem varnostnih
predpisov in pravilne uporabe vozila: sile, ki vplivajo na vozila
med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika glede na
tovor vozila in lastnosti ceste, uporaba sistemov samodejnega
menjalnika, izračun koristnega tovora vozila ali sestave, izračun
skupne prostornine, porazdelitev tovora, posledice
prenatovorjenja osi, stabilnost vozila in težišče, vrste embalaže in
palet; glavne kategorije blaga, ki ga je treba zaščititi, tehnike
pritrjevanja in privezovanja, uporaba zaščitnih jermenov, uporaba
vpenjalnih pripomočkov, uporaba pretovornih naprav, in pritrditev
in odstranitev ponjav
sposobnost zagotavljanja udobja in varnosti potnikov: prilagajanje
vzdolžnega in bočnega gibanja, upoštevanje prometnih
soudeležencev, položaj na cesti, gladko zaviranje, dinamika
tresljajev, uporaba posebnih infrastruktur (javne površine,
rezervirani vozni pasi), reševanje nasprotij med varno vožnjo in
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drugimi vlogami voznika, interakcija s potniki, posebne značilnosti
nekaterih skupin potnikov (invalidi, otroci)
sposobnost nalaganja vozila z upoštevanjem varnostnih
predpisov in pravilne uporabe vozila: sile, ki vplivajo na vozila
med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika glede na
tovor vozila in lastnosti ceste, uporaba sistemov samodejnega
menjalnika, izračun koristnega tovora vozila ali sestave,
porazdelitev tovora, posledice prekoračenja osne obremenitve,
stabilnost vozila in težišče
UPORABA PREDPISOV
Kandidati morajo doseči naslednje cilje:
poznavanje socialnega okolja cestnega prometa in predpisov, ki
ga urejajo: najdaljša neprekinjena vožnja, ki velja za prometno
panogo; načela, uporaba in posledice uredb št. 561/2006/ES in št.
165/2014/EU; sankcije za neuporabo, napačno uporabo ali
ponarejanje tahografa; poznavanje socialnega okolja cestnega
prometa: pravice in dolžnosti voznikov glede temeljnih kvalifikacij
in rednega usposabljanja
poznavanje predpisov o prevozu blaga: operativne licence,
dokumentacija, ki mora biti prisotna v vozilu, prepovedi vožnje na
posameznih cestnih odsekih, pristojbine za uporabo cest,
obveznosti na podlagi standardnih pogodb za prevoz blaga,
priprava dokumentov, ki sestavljajo pogodbo za prevoz,
mednarodna prometna dovoljenja, obveznosti na podlagi
konvencije o pogodbi za mednarodni cestni tovorni promet,
priprava mednarodnega tovornega lista, prehod meje, tovorni
posredniki, posebni dokumenti, ki spremljajo blago, drugi predpisi
s področja prevozov blaga
poznavanje predpisov o prevozu potnikov: prevoz posebnih
skupin potnikov, varnostna oprema v avtobusih, varnostni pasovi,
tovor vozila; drugi predpisi s področja prevoza potnikov
ZDRAVJE, VARNOST NA CESTI IN VAROVANJE OKOLJA,
STORITEV, LOGISTIKA
Kandidati morajo doseči naslednje cilje:
ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Št.

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

vrste nesreč pri delu v prometu, statistika nesreč na cesti,
udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne
posledice
zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih
priseljencev: splošne informacije, posledice za voznike,
preventivni ukrepi, kontrolni seznam, predpisi o odgovornosti
prevoznika
zmožnost preprečevanja fizičnih tveganj: ergonomska načela,
tvegani gibi ali drža, fizična kondicija, način ravnanja s tovorom,
osebna zaščita
ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti: načela
zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog ali drugih
snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje, simptomi, vzroki, učinki
utrujenosti in stresa, poglavitna vloga cikla delo - počitek
zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja,
preprečevanje zapletov po nesreči, klicanje pomoči, pomoč
ranjenim in prva pomoč, ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov
iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov, ravnanje
v primeru agresije) in osnovna načela priprave poročila o nesreči
sposobnost z vedenjem prispevati k pozitivni podobi podjetja:
vedenje voznika in podoba podjetja, pomen kakovosti voznikovih
storitev za podjetje, vloge voznika, ljudi, s katerimi je voznik v
stiku, vzdrževanje vozila, organizacija dela, komercialne in
finančne posledice spora
poznavanje ekonomskega okolja cestnega prevoza blaga in tržne
ureditve: cestni promet glede na druge načine prevoza
(konkurenca, nakladalci), različne dejavnosti v cestnem prometu
(prevoz za najem ali plačilo, prevoz za lastne potrebe, pomožne
prevozne dejavnosti) organizacija glavnih tipov prevoznih podjetij
in pomožnih prevoznih dejavnosti, različne prevozne
specializacije (cisterne, prevoz pri določeni temperaturi, nevarno
blago, prevoz živali itd.), spremembe v panogi (razvejanje
storitev, oprtni promet, podizvajanje itd.)
poznavanje ekonomskega okolja prevoza potnikov po cesti in
tržne ureditve: prevoz potnikov po cesti glede na druge načine
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prevoza potnikov (železnica, osebni avto), različne dejavnosti v
zvezi s cestnim prevozom potnikov, ozaveščanje o invalidnosti,
prehod meja (mednarodni prevoz), organizacija glavnih tipov
podjetij za prevoz potnikov po cesti
«.
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Priloga 2: Vzorec spričevala, ki potrjuje temeljne kvalifikacije
na podlagi opravljenega preskusa znanja
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PRILOGA 2
»PRILOGA 2
Vzorec spričevala, ki potrjuje temeljne kvalifikacije na podlagi opravljenega preskusa
znanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Komisija za opravljanje preskusa
znanja za pridobitev spričevala o
strokovni usposobljenosti voznikov
SPRIČEVALO
O OPRAVLJENEM PRESKUSU ZNANJA ZA PRIDOBITEV
TEMELJNIH KVALIFIKACIJ

(oznaka pooblaščenega centra za usposabljanje, ki izdaja spričevalo)
………………………………………………………………………………………………
S tem spričevalom Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija za
opravljanje preskusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti
voznikov potrjuje, da je voznik/voznica:
(ime in priimek)
(datum in kraj rojstva)
(državljanstvo)
EMŠO

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

opravil/-a preizkus znanja in pridobil/-a temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico v
cestnem prometu in do ______________________________ (datum) izpolnjuje
zahteve glede pridobitve temeljnih kvalifikacij in je strokovno usposobljen/-a za prevoz
blaga (ali potnikov)1 v cestnem prometu skladno z Direktivo 2003/59/ES.
………………………………………………………………………………………………

(kraj in datum izdaje spričevala)

(žig in podpis predsednika izpitne komisije)

1. Vpiše se vrsta prevozov, za katere se vozniku prizna kvalifikacija.

«.

Priloga 3: Vzorec spričevala, ki potrjuje pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij
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PRILOGA 3
»PRILOGA 3
Vzorec spričevala, ki potrjuje pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Komisija za opravljanje preskusa
znanja za pridobitev spričevala o
strokovni usposobljenosti voznikov

SPRIČEVALO
O OPRAVLJENEM POSPEŠENEM PRIDOBIVANJU
TEMELJNIH KVALIFIKACIJ

(oznaka pooblaščenega centra za usposabljanje, ki izdaja spričevalo)
………………………………………………………………………………………………
S tem spričevalom Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija za
opravljanje preskusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti
voznikov potrjuje, da je voznik/voznica:
(ime in priimek)
(datum in kraj rojstva)
(državljanstvo)
EMŠO

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

opravil/-a preizkus znanja v postopku pospešenega pridobivanje pridobil/-a temeljno
kvalifikacijo
za
voznika/voznico
v
cestnem
prometu
in
do
______________________________ (datum) izpolnjuje zahteve glede pridobitve
temeljnih kvalifikacij in je strokovno usposobljen/-a za prevoz blaga (ali potnikov)1 v
cestnem prometu skladno z Direktivo 2003/59/ES.
………………………………………………………………………………………………

(kraj in datum izdaje spričevala)

(žig in podpis predsednika izpitne komisije)

1. Vpiše se vrsta prevozov, za katere se vozniku prizna kvalifikacija.

«.

Priloga 4: Vzorec izkaznice o vozniških kvalifikacijah
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PRILOGA 5
»PRILOGA 13
Minimalne tehnične zahteve za simulator, ki se uporablja pri izvajanju praktičnega
preskusa ali rednega usposabljanja
Simulator mora s pomočjo premikov in rotacije omogočati simulacijo vožnje pri različnih
hitrostih, pospeševanje in zaviranje, nepravilnosti in poškodbe na cestah, ipd. Voznik mora
čutiti sile in pospeške, ki nastanejo pri vožnji v realnem vozilu. Simulator vožnje mora v celoti
simulirati avtomobilsko vzmetenje in cestno površino v vseh smereh, gibanje vzmetenja,
nagib levo desno, naprej-nazaj in nagib vstran. Uporaba simulatorja mora omogočiti, da se
voznika lahko izpostavi izbranim in točno določenim situacijam na cesti in v prometu, kot so
nepredvidljivi dogodki na cesti ipd. Omogočati mora zajem individualnih voznikov
psihofizičnih lastnosti: reakcijski čas, sposobnost koncentracije, sposobnost obvladovanja
stresa, vpliv povečane kognitivne obremenitve, ipd. Simulator mora tudi omogočati
opazovanje in beleženje vpliva uporabe različnih pametnih naprav med vožnjo, vpliv
pogovora s sopotniki, vpliv konzumacije alkohola ali drugih substanc, vpliv utrujenosti, itd.
Simulacijsko okolje simulatorja vožnje mora omogočati simulacijo vožnje v različnih okoljih
(podeželje, mestna središča, avtoceste) in vsebuje vsaj:
 scenarije vožnje, ki vsebujejo vsaj 50 različnih vozil, motoristov, kolesarjev in pešcev,
 prometno signalizacijo in prometne znake, ki so specifični za slovensko prometno okolje,
 modul za nadzor prometa (vozil, kolesarjev, pešcev, vlaka),
 vsi udeleženci v prometu se obnašajo v skladu s predpisanimi cestno-prometnimi predpisi
in omogočajo tri osnovne načine obnašanja (normalno, agresivno, zadržano),
 program mora omogočati, da se lahko za udeležence v prometu določi različne deviantne
oblike vedenja v prometu (izjemno agresivno vedenje, kršenje vseh vrst predpisov,
neposredno ogrožanje voznika, itd.),
 nadzor nad vremenskimi pogoji, svetlobnimi pogoji in pogoji na vozišču,
 možnost povezovanja z zunanjimi napravami (npr. tahometer, dodatni LCD zaslon).
Minimalni nabor razpoložljivih scenarijev:
 pospeševanje in zaviranje,
 uporaba sklopke in prestavne ročice,
 uporaba volana in manevriranje na poligonu,
 uporaba vzvratnih ogledal,
 uporaba smernikov, brisalcev in luči,
 osnovni manevri vožnje,
 pomen najpogostejših prometnih znakov,
 vožnja skozi križišča,
 pravila pri vožnji skozi križišča (desno pravilo),
 vožnja skozi krožišče,
 vključevanje in izključevanje na avtocesti,
 upoštevanje hitrostnih omejitev,
 upoštevanje varnostne razdalje,
 obvladovanje položaja vozila na sredini voznega pasu,
 različni vremenski pogoji in prilagajanje nanje (dež, sneg, megla),
 obvladovanje vozila na različnih voznih podlagah,
 opazovanje okolice in reakcija v kritičnih situacijah,
 obnašanje v zelo zgoščenem prometu in prometnih zastojih,
 odzivanje na agresivne in nenavadne reakcije drugih voznikov.
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Na koncu simulacije mora simulator narediti analizo vožnje in pripraviti poročilo o vozniških
sposobnostih voznika, ki vsebuje vsaj podatke o morebitnih nesrečah, upoštevanju cestnoprometnih predpisov, izmerjeni agresivnosti voznika in stopnji stresa.
Minimalne tehnične specifikacije:
 vertikalni dvig : +-6cm,
 vertikalna hitrost : +- 160mm/s,
 frekvenca delovanja : 0-60 hz,
 vertikalni pospešek: +- 1g,
 max dvig: 200 kg,
 volan z obračalnim mehanizmom in ob volanske ročke (ročke za smernike, brisalce in
luči), ki simulira volan pravega avtomobila s prestavno ročico, ročno zavoro in pedala za
plin, zavoro in sklopko,
 ukrivljeni ultra 4k zasloni z diagonalo zaslona vsaj 120 cm, ki omogočajo polno 180° vidno
polje,
 po naklonu in oddaljenosti od volana nastavljiv avtomobilski sedež,
 4-jedrni procesor ali močnejši,
 takt procesorja 2.80 GHz ali hitrejši,
 grafična kartica z vsaj 8GB spomina ali več,
 delovni spomin (RAM): 12GB DDR4 ali močnejši,
 notranji disk SSD velikosti vsaj 250GB in SD vsaj 500GB ali več,
 zvočniki s skupno izhodno močjo vsaj 100W.«.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3118.

Sprememba Pravil o delovanju Ekonomskosocialnega sveta

Predstavniki delavcev, delodajalcev in Vlade Republike
Slovenije soglasno sprejemamo

SPREMEMBO PRAVIL
o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta
1. člen
V Pravilih o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 1/17) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(1) ESS v okviru svojega delovanja:
– kot pomemben deležnik sodeluje pri pripravi predpisov
že pred začetkom javne obravnave in med njo na način, da
oblikuje stališča, mnenja in priporočila k delovnim gradivom,
osnutkom in predlogom zakonov, uredb in odredb s področja
delovanja ESS, katerih predlagatelj je Vlada Republike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena,
– sodeluje pred sprejetjem mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogih zakonov s področja delovanja ESS, ki jih v
državni zbor vložijo drugi upravičeni predlagatelji na način, da
oblikuje stališča, mnenja in priporočila k predlogom zakonov,
– daje pobude za sprejetje novih predpisov ali spremembo veljavnih.
(2) Sodelovanje ESS pri pripravi predpisov mora v skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka tega člena potekati ob
upoštevanju rokov, ki vladi in državnemu zboru omogočajo
normalno izpolnjevanje njunega sprejetega letnega programa,
hkrati pa tudi ustrezno vključitev ESS v pripravo predpisov.
Konkretne roke za obravnavo posameznega gradiva pred začetkom javne obravnave določi kolegij ESS. Če v kolegiju ni
doseženo soglasje glede rokov, se upoštevajo roki, ki ne smejo
preseči 30 dni pri rednih postopkih in osem dni pri skrajšanih
ali nujnih postopkih.
(3) Za uresničevanje druge alineje prvega odstavka tega
člena Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije po prejetju predloga zakona s področja delovanja ESS, ki ga državnemu zboru predložijo drugi upravičeni predlagatelji, hkrati s
posredovanjem predloga zakona pristojnemu ministrstvu ali
pristojni vladni službi, gradivo posreduje tudi kolegiju ESS. V
ta namen pristojno ministrstvo oziroma pristojna vladna služba
zagotovi stališče do predloga. Kolegij ESS lahko odloči o uvrstitvi predloga zakona v obravnavo na sejo ESS ali poda predlog
za obravnavo na strokovnem odboru oziroma pogajalski skupini. O predlogu ESS odloči najpozneje v treh delovnih dneh.
Obravnava predloga zakona mora biti na seji ESS končana
pred rokom za posredovanje mnenja pristojnega ministrstva v
obravnavo Vladi Republike Slovenije.
(4) Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS posreduje
državnemu zboru. V skladu s sprejetim sklepom jih lahko
posreduje tudi državnemu svetu, strokovni ter širši javnosti.«.
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2. člen
Ta sprememba pravil o delovanju ESS začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2019
Ljubljana, dne 15. novembra 2019
EVA 2019-2611-0064
PODPISNIKI:
Vlada Republike Slovenije:
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
mag. Ksenija Klampfer
Delodajalci:
Gospodarska zbornica Slovenije
mag. Sonja Šmuc
Združenje delodajalcev Slovenije
Marjan Trobiš
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Branko Meh
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Mariča Lah
Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije
Drago Delalut
Delojemalci:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Lidija Jerkič
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Jakob Krištof Počivavšek
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Peter Majcen
Konfederacija sindikatov
javnega sektorja Slovenije
Branimir Štrukelj
Neodvisnost KNSS –
Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Evelin Vesenjak
Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Zdenko Lorber
Zveza delavskih sindikatov Slovenije –
Solidarnost
Albert Pavlič
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Stran

8409

VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

3064.
3065.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

3115.
3116.

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti,
za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

3117.
3066.

3067.
3068.

3069.
3070.

3071.
3072.

3073.

3074.

3075.

3076.

3118.

VLADA

8237
8237

8375

8395

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil
v cestnem prometu
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih
je potrebna timska obravnava zavarovane osebe,
individualna izdelava in individualna aplikacija
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega
olja, za leto 2020
Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti
1 kWh električne energije kot osnove plačila za
koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne
moči za leto 2020

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb
Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek
310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v
Kopru in sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju
Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v
Občini Škofja Loka, kolikor kategorizira lokalno
cesto Godešič–Reteče–Zgornja Senica (št. odseka 401170) v delu, ki poteka po zemljišču parc.
št. 920/3, k. o. Reteče
Sklep o zadržanju izvrševanja Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93 in 33/03), kolikor ne vsebujeta ustreznih
mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične
odgovornosti državnih tožilcev
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka
75. člena Zakona o javnem naročanju

SODNI SVET

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

8238

8238

8239

3078.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Brežice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Brežice

3079.
3080.
3081.

3083.

3103.

3104.
3105.
3106.

8254
8257

8258

8259

8261

8263

3108.

8263

3087.
3088.

8408

8290

8300

8300

8354

DOBREPOLJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Dobrepolje
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje

8360
8361

8362

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin

3085.

8280

ČRNOMELJ

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva
z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu

3113.

3084.

8264
8266

CELJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova Polhov Gradec za leto 2019

3114.

8264

BREŽICE

3107.

3086.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sprememba Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

8395

8237

BREZOVICA

3077.

3082.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o delovnem področju in notranji organizaciji službe
državne volilne komisije

OBČINE

8362

JESENICE

8373

8373

KRANJ

Obvezna razlaga četrtega odstavka 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Avtobusni terminal v Kranju

8301

KRANJSKA GORA

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Kranjska Gora
Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora

8301
8363

LAŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju
stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih
nepremičnin ter določanju najemnin
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in
kulturo Laško
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

8302
8303
8303

Stran

3089.

3090.
3109.

3091.
3092.
3093.

3094.
3095.

3096.

3097.
3098.
3099.
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LITIJA

Odlok o spremembah Odloka o javnem redu
in miru v Občini Litija

8303

LJUBLJANA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski
cesti
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni
občini Ljubljana

8304
8368

LOŠKI POTOK

Odlok o rebalansu proračuna – II Občine Loški
Potok za leto 2019
Odlok o delnem prenehanju uporabe Odloka
o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Loški Potok
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Loški Potok za leto 2020

3110.
3100.

8319

SEVNICA

3111.
3112.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

3101.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne
občinske uprave Koroške«

8318
8318

RIBNICA

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske
skupnosti

3102.

8369
8353
8373
8373

SLOVENJ GRADEC

8353

ŠMARTNO PRI LITIJI

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Šmartno pri Litiji

8354

POSTOJNA

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Postojna
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih
služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Občine Postojna
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote v Občini
Postojna
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade in mlade družine v Občini Postojna
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov

8319

Uradni list RS – Razglasni del
8323

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 69/19
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

8335
8343
8351
8352

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2387
2434
2436
2443
2443
2444
2445
2447
2447
2447
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