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MINISTRSTVA
1859. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno 

razmnoževanje trte

Na podlagi 4.a člena, osmega in devetega odstavka 
10. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega od-
stavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona 
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, 
št. 25/05 − uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o trženju materiala za vegetativno 

razmnoževanje trte

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 9. aprila 
1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte 
(UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenje-
no z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 
11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 
66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 
2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS 
ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi 
s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlin-
skem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 
2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS) 
določa:

– kategorije materiala za vegetativno razmnoževanje trte 
(v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material) ter zahteve, 
ki jih mora posamezna kategorija razmnoževalnega materiala 
izpolnjevati med pridelavo in na trgu;

– zahteve glede zagotavljanja sledljivosti ter glede pakira-
nja in označevanja razmnoževalnega materiala;

– podrobnejši način vlaganja zahteve za pridobitev dovo-
ljenja za izdajanje etiket dobavitelja in

– podrobnejši postopek uradne potrditve oziroma uradnih 
pregledov razmnoževalnega materiala.

2. člen
(uporaba)

Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material trte, ki 
se trži v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. rastline trte so rastline rodu Vitis (L.), ki so namenjene 

za sajenje za pridelavo grozdja ali za uporabo kot razmnože-
valni material teh rastlin;

2. matični trs je rastlina trte, ki je namenjena za pridelavo 
razmnoževalnega materiala;

3. klon je vegetativno razmnoženo potomstvo ene rastline 
trte določene sorte, odbrane na podlagi sortne pristnosti, feno-
tipskih lastnosti in zdravstvenega stanja, ki je povsem enako 
odbrani rastlini trte, iz katere klon izvira;

4. razmnoževalni material so:
a) trsne sadike:
– ukoreninjeni potaknjenci ali korenjaki, ki so necepljeni 

ukoreninjeni deli olesenele ali zelene rozge, namenjeni saje-
nju necepljene trte ali za uporabo kot podlaga pri cepljenju 
in situ,

– trsne cepljenke, ki so s cepljenjem združeni deli olese-
nele ali zelene rozge (cepiča in ključa podlage), katerih podze-
mni del je ukoreninjen;

b) deli trte:
– olesenele rozge, ki so enoletni oleseneli poganjki trte,
– zelene rozge, ki so neoleseneli toletni poganjki trte 

(zelen razmnoževalni material),
– ključi podlag, ki so deli olesenele ali zelene rozge trte, 

ki so pri pridelavi trsnih cepljenk namenjeni za spodnji (pod-
zemni) del,

– cepiči, ki so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so pri 
pridelavi trsnih cepljenk ali pri cepljenju rastlin in situ namenjeni 
za zgornji (žlahtni) del,

– potaknjenci, ki so deli olesenele ali zelene rozge, ki so 
namenjeni za pridelavo ukoreninjenih potaknjencev;

5. enota pridelave je matični nasad ali trsnica;
6. matični nasad je nasad matičnih trsov;
7. trsnica je nasad, v katerem se pridelujejo trsne sadike;
8. grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (v na-

daljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega 
zemljišča z enako vrsto rabe, kot je opredeljena v zakonu, ki 
ureja kmetijstvo;

9. GERK-PID je identifikacijska oznaka GERK, pod katero 
se GERK vodi v registru kmetijskih gospodarstev v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo;

10. uradni pregledi so uradni vizualni pregledi in uradna 
vzorčenja ter testiranja, ki se opravijo z namenom uradnega 
preverjanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami 
tega pravilnika;

11. organ za potrjevanje je organ, ki je v skladu z zako-
nom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pooblaščen 
za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega ma-
teriala;
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12. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za 
opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmno-
ževalnega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski 
material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki ima v skladu s pred-
pisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za 
opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;

13. praktično brez škodljivih organizmov pomeni prak-
tično nenapaden s škodljivimi organizmi, kot je opredeljeno 
v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 
28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje 
Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar 
zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter 
razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 
10. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2019/2072/EU).

4. člen
(kategorije razmnoževalnega materiala)

Kategorije razmnoževalnega materiala so:
1. izvorni material, ki je razmnoževalni material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je 

bil pridelan skladno s splošno uveljavljenimi postopki in me-
todami vzdrževanja sorte ali klona ter preprečevanja širjenja 
bolezni trte,

– ki je namenjen za pridelavo baznega ali certificiranega 
materiala,

– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material iz Priloge 1 in 
Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,

– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da 
izpolnjuje zahteve iz te točke;

2. bazni material, ki je razmnoževalni material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je 

bil pridelan z vegetativnim razmnoževanjem neposredno iz 
izvornega materiala skladno s splošno uveljavljenimi postopki 
in metodami vzdrževanja sorte ali klona ter preprečevanja 
širjenja bolezni trte,

– ki je namenjen za pridelavo certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za bazni material iz Prilog 1 in 2 

tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da 

izpolnjuje zahteve iz te točke;
3. certificiran material, ki je razmnoževalni material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil 

pridelan neposredno iz baznega ali izvornega materiala,
– ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte, 

ki se uporabijo za pridelavo trsnih sadik, ali neposredno za 
pridelavo grozdja,

– ki izpolnjuje zahteve za certificiran material iz Prilog 1 
in 2 tega pravilnika,

– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da 
izpolnjuje zahteve iz te točke;

4. standardni material, ki je razmnoževalni material:
– ki je sortno pristen in čist,
– ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte, 

ki se uporabijo za pridelavo trsnih sadik, ali neposredno za 
pridelavo grozdja,

– ki izpolnjuje zahteve za standardni material iz Prilog 1 
in 2 tega pravilnika,

– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da 
izpolnjuje zahteve iz te točke.

II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL

5. člen
(splošne zahteve za razmnoževalni material)

Razmnoževalni material se lahko trži, če:
– izpolnjuje zahteve glede sorte, določene z zakonom, ki 

ureja semenski material kmetijskih rastlin;

– je uradno potrjen kot izvorni material, bazni material ali 
certificiran material ali če je v primeru razmnoževalnega mate-
riala, ki ni namenjen za uporabo kot podlaga, uradno pregledan 
kot standardni material;

– izpolnjuje zahteve, določene v Prilogah 1 in 2 tega 
pravilnika;

– izpolnjuje zahteve glede sledljivosti in je pakiran ter 
označen v skladu s tem pravilnikom.

6. člen
(zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja)
(1) Razmnoževalni material mora biti med rastjo, pri re-

zanju z matičnih trsov ali ob izkopu v trsnici ter med pakira-
njem, skladiščenjem in prevozom ves čas ločen po partijah in 
označen z imenom sorte in oznako, ki zagotavlja sledljivost in 
prepoznavnost posamezne partije razmnoževalnega materiala. 
Izvorni, bazni in certificiran material mora biti v primeru klonov 
označen tudi z oznako klona.

(2) Razmnoževalni material se lahko trži le v homogenih 
partijah in v pakiranjih ali snopih, ki izpolnjujejo zahteve iz 
Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Pakiranja ali snopi 
razmnoževalnega materiala se označijo z uradno etiketo iz 
7. člena tega pravilnika.

(3) Pakiranja ali snopi razmnoževalnega materiala morajo 
biti zapakirani uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da jih ni 
mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval pečat oziroma 
da bi bila odstranjena uradna etiketa in ne da bi bili, kadar 
gre za pakiranje, na embalaži vidni poskusi odpiranja. Da se 
zagotovi pravilno pečatenje, mora mehanizem za pečatenje 
vsebovati najmanj uradno etiketo ali uraden pečat. Pakiranja in 
snopi razmnoževalnega materiala se lahko ponovno zapakirajo 
samo uradno ali pod uradnim nadzorom.

(4) Z eno uradno etiketo se lahko označi tudi več pakiranj 
ali snopov iste partije razmnoževalnega materiala, ki imajo 
enake lastnosti. Pakiranja ali snopi razmnoževalnega materiala 
morajo biti v tem primeru povezani z veznim trakom, na katere-
ga se pritrdi uradna etiketa tako, da se pri ločevanju pakiranj in 
snopov vezni trak poškoduje in ga ni mogoče ponovno namesti-
ti, ne da bi bilo to opazno. V tem primeru ponovno zapakiranje 
razmnoževalnega materiala ni dovoljeno.

7. člen
(zahteve za uradno etiketo in spremni dokument)

(1) Uradna etiketa, s katero se označijo pakiranja ali 
snopi razmnoževalnega materiala, mora izpolnjevati zahteve 
iz točke A Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Pritrjena 
mora biti na zunanji strani vsakega pakiranja ali snopa razmno-
ževalnega materiala.

(2) Uradna etiketa mora biti bele barve z vijolično črto za 
izvorni material, bele barve za bazni material, modre barve 
za certificiran material in temno rumene barve za standardni 
material.

(3) Za posamezno pošiljko razmnoževalnega materiala se 
lahko poleg uradne etikete izda tudi enotni dokument, ki sprem-
lja to pošiljko od pošiljatelja do prejemnika pošiljke razmnože-
valnega materiala (v nadaljnjem besedilu: spremni dokument). 
Spremni dokument se izda v skladu z zahtevami iz točke B 
Priloge 4 tega pravilnika. Prejemnik pošiljke razmnoževalnega 
materiala hrani uradne etikete in spremne dokumente najmanj 
eno leto in jih mora dati na razpolago uradnemu nadzornemu 
organu.

(4) Na uradno etiketo se vključi rastlinski potni list, če 
so za to izpolnjeni pogoji in zahteve iz 85. in 86. člena Ured-
be (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi 
rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 
in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter raz-
veljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 
z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano 
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uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih orga-
nizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 2016/2031/EU). Rastlinski potni list se na 
uradno etiketo vključi v skladu s petim odstavkom 83. člena 
Uredbe 2016/2031/EU.

8. člen
(izjeme za majhna pakiranja in za posebna pakiranja)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 6. člena tega 

pravilnika se lahko razmnoževalni material trži v majhnih pa-
kiranjih ali snopih, v katerih je število kosov razmnoževalnega 
materiala manjše od najmanjšega števila kosov v enem pa-
kiranju ali snopu, določenega za posamezno vrsto razmno-
ževalnega materiala v Prilogi 3 tega pravilnika. Število kosov 
razmnoževalnega materiala, ki so v majhnem pakiranju ali 
snopu, se navede na uradni etiketi iz prejšnjega člena.

(2) Če je v majhnih pakiranjih, namenjenih za trženje 
končnim uporabnikom, samo po en kos razmnoževalnega ma-
teriala, na uradni etiketi iz prejšnjega člena ni treba navesti 
naslednjih podatkov:

– vrsta razmnoževalnega materiala;
– kategorija;
– referenčna oznaka partije;
– količina materiala v pakiranju ali snopu;
– dolžina ključev podlag;
– leto pridelave.
(3) Če so trsne sadike posajene v rastnem substratu v 

lončkih, zabojčkih ali škatlah, ki zaradi svoje narave ne morejo 
izpolnjevati zahtev glede pakiranja in označevanja iz 6. in 
7. člena tega pravilnika, morajo take trsne sadike izpolnjevati 
najmanj naslednje zahteve:

– hraniti se morajo v ločenih partijah;
– označene morajo biti z imenom sorte in oznako klona 

ter številom trsnih sadik v enem pakiranju;
– pri trženju jih mora spremljati spremni dokument iz 

točke B Priloge 4 tega pravilnika.

9. člen
(posebne zahteve glede označevanja)

(1) Če se trži razmnoževalni material gensko spremenje-
nih sort, mora biti na vsaki etiketi oziroma spremnem doku-
mentu, ki spremlja partijo tega materiala, ne glede na to, ali sta 
etiketa ali dokument uradna ali ne, jasno označeno, da je bila 
sorta gensko spremenjena, gensko spremenjeni organizem 
pa mora biti poimenovan. Poleg tega mora dobavitelj, ki trži 
razmnoževalni material gensko spremenjenih sort, v svojih 
prodajnih katalogih vsako tako sorto jasno označiti in navesti 
namen genske spremembe.

(2) Razmnoževalni material, ki ne izpolnjuje vseh zahtev 
za trženje v skladu s tem pravilnikom in ki se začasno trži z 
dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), se 
označi z uradno etiketo, ki je:

– enake barve, kot je za posamezno kategorijo razmnože-
valnega materiala določena v drugem odstavku 7. člena tega 
pravilnika, če ta razmnoževalni material ne izpolnjuje vseh 
zahtev, predpisanih za to kategorijo;

– rjave barve, če ta razmnoževalni material ne izpolnjuje 
zahteve glede sorte, določene z zakonom, ki ureja semenski 
material kmetijskih rastlin.

(3) Na uradnih etiketah iz prejšnjega odstavka se navede, 
da razmnoževalni material ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje.

10. člen
(dokazila in zapisi, ki jih hrani in vodi dobavitelj)

(1) Za izpolnitev obveznosti dobavitelja v skladu z zako-
nom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, hrani in vodi 
dobavitelj zlasti naslednja dokazila in zapise:

1. o matičnem nasadu:
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim matičnim nasa-

dom,
– dokazila o nabavi in poreklu razmnoževalnega materia-

la, uporabljenega za posaditev matičnega nasada,
– zapise o pregledih in morebitnih vzorčenjih, ki jih v 

matičnem nasadu izvaja dobavitelj za zagotovitev skladnosti 
razmnoževalnega materiala z zahtevami tega pravilnika,

– poročila o rezultatih testiranj vzorcev, ki jih odvzame 
dobavitelj v skladu s prejšnjo alinejo,

– zapisnike o opravljenih vsakoletnih uradnih pregledih 
matičnega nasada,

– podatke o matičnih trsih, posajenih v matičnem nasadu 
(število matičnih trsov po sorti in klonu, če obstaja, kategoriji in 
oznaki partije ali drugi oznaki, ki zagotavlja njihovo sledljivost 
in omogoča njihovo prepoznavnost),

– o morebitni odstranitvi matičnih trsov iz matičnega na-
sada in o razlogih za njihovo odstranitev;

2. o trsnici:
– kopijo katastrskega načrta z vrisano trsnico, sadilni 

načrt trsnice (z označenimi vrstami, cepljenimi kombinacijami: 
sorta oziroma klon cepiča in podlage),

– dokazila o nabavi in poreklu razmnoževalnega materia-
la, ki je bil uporabljen pri pridelavi trsnih cepljenk,

– zapise o pregledih in morebitnih vzorčenjih, ki jih v trsni-
ci izvaja dobavitelj za zagotovitev skladnosti razmnoževalnega 
materiala z zahtevami tega pravilnika,

– poročila o rezultatih testiranj vzorcev, ki jih odvzame 
dobavitelj v skladu s prejšnjo alinejo,

– zapisnike o opravljenih uradnih pregledih trsnice,
– podatke o trsnih cepljenkah, posajenih v trsnici (o raz-

množevalnem materialu, uporabljenem za cepljenje: sorta in 
klon, če obstaja, kategorija in oznaka partije; število posajenih 
trsnih cepljenk).

(2) Dokazila in zapisi iz prejšnjega odstavka se vodijo in 
hranijo za vsak matični nasad in trsnico posebej.

(3) Zapisi iz šeste in sedme alineje 1. točke prvega od-
stavka tega člena se za matični nasad vodijo v matični knjigi 
matičnega nasada (v nadaljnjem besedilu: matična knjiga), 
v katero se vpne tudi kopija katastrskega načrta z vrisanim 
matičnim nasadom.

11. člen
(evidenca uvoženega razmnoževalnega materiala)
(1) Uprava vodi evidenco uvoženega razmnoževalnega 

materiala na podlagi podatkov iz kopije odločbe, s katero fito-
sanitarni inšpektor dovoli uvoz razmnoževalnega materiala v 
skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. 
V evidenci Uprava za vsako uvoženo partijo razmnoževalnega 
materiala vodi podatke o:

– vrsti in sorti oziroma klonu; pri trsnih cepljenkah se ta 
podatek navede za podlago in za cepič;

– kategoriji;
– vrsti razmnoževalnega materiala;
– državi pridelave razmnoževalnega materiala in o nje-

nem pristojnem uradnem organu:
– državi izvoznici, če ni ista kot država pridelave;
– uvozniku;
– količini razmnoževalnega materiala.
(2) Uprava podatke iz prejšnjega odstavka posreduje 

drugim državam članicam EU in Evropski komisiji.

III. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA 
MATERIALA

12. člen
(splošno)

(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materia-
la (cepičev, ključev podlag in trsnih cepljenk kategorije izvorni, 
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bazni in certificiran material), ki se prideluje oziroma pripravlja 
za trg v Republiki Sloveniji, izvede organ za potrjevanje na 
podlagi prijave dobavitelja.

(2) Dobavitelj lahko vloži prijavo za uradno potrditev posa-
mezne vrste in kategorije razmnoževalnega materiala iz prejš-
njega odstavka na obrazcu, ki ga pripravi organ za potrjevanje 
in vsebuje podatke iz drugega odstavka 13. člena, drugega 
odstavka 15. člena ali drugega odstavka 17. člena tega pravil-
nika. Predloge obrazcev so dostopne pri organu za potrjevanje 
in na njegovi spletni strani.

(3) Za uradno potrjen razmnoževalni material izda organ 
za potrjevanje uradne etikete iz 7. člena tega pravilnika.

13. člen
(uradna potrditev cepičev in ključev podlag kategorije  

izvorni material)
(1) Organ za potrjevanje uradno potrdi cepiče in ključe 

podlag kategorije izvorni material, če:
1. so izvorni matični trsi, ki se uporabijo za pridobitev 

cepičev in ključev podlag, sprejeti v postopek uradne potrditve 
v skladu 14. členom tega pravilnika ter posajeni v nasadu iz-
vornih matičnih trsov, ki izpolnjuje pogoje iz 4. točke in točke 
5.3.1 Priloge 1 tega pravilnika;

2. nasad izvornih matičnih trsov izpolnjuje:
– zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke 

Priloge 1 tega pravilnika,
– splošne zahteve glede zdravja rastlin iz 2. točke Pri-

loge 1 tega pravilnika in
– posebne zahteve glede zdravja rastlin, predpisane za 

kategorijo izvorni material v točki 5.3 Priloge 1 tega pravilnika;
3. so v nasadu izvornih matičnih rastlin izvedeni ukrepi 

za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami 
glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega 
pravilnika;

4. cepiči in ključi podlag izpolnjujejo:
– posebne zahteve glede zdravja rastlin, ki so v točki 5.3 

Priloge 1 tega pravilnika predpisane za območje, mesto pride-
lave in enoto pridelave razmnoževalnega materiala kategorije 
izvorni material,

– zahteve za razmnoževalni material iz Prilogi 2 tega 
pravilnika.

(2) Prijava za uradno potrditev cepičev in ključev podlag 
kategorije izvorni material se vloži najpozneje do 30. aprila. V 
prijavi dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji nasada 
izvornih matičnih trsov navede za vsak izvor ali partijo izvornih 
matičnih trsov najmanj naslednje podatke:

– ime vinske sorte ter oznako klona, če obstaja, ime sorte 
podlage ter oznako klona podlage, če obstaja;

– postopek odbire izvornih matičnih klonov iz 1. ali 2. toč-
ke Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;

– oznako ali številko partije izvornih matičnih trsov;
– število izvornih matičnih trsov posameznega izvora ali 

partije;
– številko potrjene selekcijske knjige in potrdila o sprejetju 

izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve iz šestega 
odstavka ali sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika;

– predvideno količino cepičev ali ključev podlag, ki jih 
namerava pridobiti od prijavljenih izvornih matičnih trsov.

(3) Izpolnjevanje zahtev iz druge in tretje alineje 2. točke 
prvega odstavka tega člena preveri organ za potrjevanje z 
uradnim pregledom, ki vključuje:

– vizualni pregled nasada izvornih matičnih trsov na pri-
sotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 
3. točke Priloge 1 tega pravilnika;

– uradno vzorčenje izvornih matičnih trsov za testiranje 
v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih 
škodljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika in

– uradno vzorčenje izvornih matičnih trsov za ponovno 
testiranje na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf 
virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine lea-

froll associated virusa 3; vzorčenje se opravi v skladu s tretjim 
odstavkom točke 5.2.1 Priloge 1 tega pravilnika.

(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka organ za 
potrjevanje preveri tudi, če:

– nasad izvornih matičnih trsov še izpolnjuje zahteve gle-
de sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilni-
ka ter pogoje iz 4. točke in točke 5.3.1 Priloge 1 tega pravilnika;

– so v nasadu izvornih matičnih rastlin izvedeni ukrepi 
za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami 
glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pra-
vilnika za kategorijo izvorni material.

(5) Izpolnjevanje zahtev iz 4. točke prvega odstavka tega 
člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom v času 
priprave cepičev in ključev podlag za trženje.

14. člen
(sprejem izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve)

(1) Organ za potrjevanje sprejme izvorne matične trse v 
postopek uradne potrditve, če:

1. so odbrani in preverjeni v skladu s 1. točko Priloge 5 
tega pravilnika ter je bilo s testiranjem, ki je bilo izvedeno v 
skladu s četrtim odstavkom 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, 
zanje ugotovljeno, da so brez prisotnosti Arabis mosaic virusa, 
Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 
in Grapevine leafroll associated virusa 3, izvorni matični trsi 
podlag pa tudi brez prisotnosti Grapevine fleck virusa;

2. z uradnimi pregledi, ki jih izvaja najmanj dve zaporedni 
rastni dobi, ugotovi, da:

– so posajeni v nasadu izvornih matičnih trsov, ki izpol-
njuje pogoje iz 4. točke in točke 5.3.1 Priloge 1 tega pravilnika,

– izpolnjujejo zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 
1. točke Priloge 1 tega pravilnika,

– izpolnjujejo splošne zahteve glede zdravja rastlin iz 
2. točke Priloge 1 tega pravilnika ter posebne zahteve gle-
de zdravja rastlin, predpisane za kategorijo izvorni material v 
5. točki Priloge 1 tega pravilnika,

– so izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi 
in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 
5.3 Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo izvorni material.

(2) Organ za potrjevanje sprejme v postopek uradne po-
trditve izvorne matične trse klona, če:

1. so odbrani in preverjeni v skladu z 2. točko Priloge 5 
tega pravilnika ter je bilo s testiranjem, ki je bilo izvedeno v 
skladu s četrtim odstavkom 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, 
zanje ugotovljeno, da so brez prisotnosti Arabis mosaic virusa, 
Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 
in Grapevine leafroll associated virusa 3, izvorni matični trsi 
podlag pa tudi brez prisotnosti Grapevine fleck virusa;

2. z uradnimi pregledi, ki jih izvaja najmanj dve zaporedni 
rastni dobi, ugotovi, da izpolnjujejo zahteve iz 2. točke prejš-
njega odstavka;

3. so izpolnjene naslednje dodatne zahteve glede klona:
– je klon istoveten s sorto, iz katere izhaja,
– je klon prepoznaven po svojih morfoloških, fizioloških in 

drugih lastnosti, navedenih v ampelografskem opisu klona, ki 
je sestavni del poročila o opravljenem preverjanju klona iz sed-
mega odstavka 3. točke Priloge 5 tega pravilnika, in je znana 
njegova uporabna vrednost,

– ima klon primerno oznako klona; oznaka klona je lahko 
vsaka oznaka, sestavljena iz najmanj 3 znakov, ki so lahko 
številke, črke ali kombinacija številk in črk, če ta oznaka ni re-
gistrirana blagovna znamka ali geografska oznaka in je ni mo-
goče zamenjati z imenom katerekoli splošno znane sorte trte.

(3) Uradne preglede iz prvega in drugega odstavka tega 
člena izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave za spre-
jem izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve, ki jo 
dobavitelj vloži po pridobitvi izvornih matičnih trsov. V prijavi 
poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji nasada izvornih ma-
tičnih trsov navede še najmanj naslednje podatke o izvornih 
matičnih trsih:
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– ime vinske sorte ter oznako klona, če obstaja, ime sorte 
podlage ter oznako klona podlage, če obstaja;

– o postopku odbire izvornih matičnih klonov iz 1. ali 2. toč-
ke Priloge 5 tega pravilnika;

– oznako ali številko partije izvornih matičnih trsov;
– število izvornih matičnih trsov posameznega izvora.
(4) Če se prijava iz prejšnjega odstavka nanaša na izvor-

ne matične trse klona, dobavitelj priloži prijavi tudi poročilo o 
opravljenem preverjanju klona iz sedmega odstavka 3. točke 
Priloge 5 tega pravilnika, ki vključuje ampelografski opis klona 
in rezultate preverjanja uporabne vrednosti klona iz sedmega 
odstavka 3. točke Priloge 5 tega pravilnika, vključno z rezultati 
mikrovinifikacije.

(5) Uradni pregledi iz prvega in drugega odstavka tega 
člena vključujejo:

– pregled evidenc in zapisov ter dokazil, ki jih o izvedeni 
zdravstveni in sortni selekciji ali klonski selekciji vodi in hrani do-
bavitelj v selekcijski knjigi iz osmega odstavka 1. točke Priloge 5 
tega pravilnika, ali v selekcijski knjigi klona iz sedmega odstavka 
2. točke Priloge 5 tega pravilnika;

– pregled rezultatov testiranja, ki je bilo izvedeno v postop-
ku odbire in preverjanja trsov, namenjenih za izvorne matične 
trse, na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf vi-
rusa, Grapevine leafroll associated virusa 1, Grapevine leafroll 
associated virusa 3 in Grapevine fleck virusa;

– pregled rezultatov preverjanja klona, opravljenega v skla-
du s 3. točko Priloge 5 tega pravilnika, če gre za izvorne matične 
trse klona;

– vizualni pregled nasada izvornih matičnih trsov, s katerim 
preveri izpolnjevanje zahtev iz 2. točke prvega odstavka tega 
člena;

– uradno vzorčenje izvornih matičnih trsov za testiranje v 
primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih ško-
dljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika;

– uradno vzorčenje zemlje ali substrata, v katerem so posa-
jeni izvorni matični trsi, na prisotnost škodljivih organizmov, ki so 
prenašalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika, v skladu 
s tretjim in četrtim odstavkom 4. točke Priloge 1 tega pravilnika.

(6) Če izvorni matični trsi izpolnjujejo pogoje in zahteve 
iz prvega odstavka tega člena, organ za potrjevanje potrdi do-
bavitelju selekcijsko knjigo in izda potrdilo o sprejetju izvornih 
matičnih trsov v postopek uradne potrditve.

(7) Če izvorni matični trsi klona izpolnjujejo pogoje in zah-
teve iz drugega odstavka tega člena, organ za potrjevanje potrdi 
dobavitelju selekcijsko knjigo klona in izda potrdilo o sprejetju 
izvornih matičnih trsov klona v postopek uradne potrditve.

15. člen
(uradna potrditev cepičev in ključev podlag kategorije bazni  

in certificiran material)
(1) Organ za potrjevanje uradno potrdi cepiče in ključe 

podlag kot bazni ali certificiran material, če:
1. so bili cepiči in ključi podlag pridelani v matičnem nasa-

du, ki je bil sprejet v uradno potrditev kot bazni matični nasad 
ali kot certificiran matični nasad v skladu s 16. členom tega 
pravilnika;

2. bazni in certificiran matični nasad izpolnjujeta:
– pogoje za posaditev matičnega nasada iz 4. točki Pri-

loge 1 tega pravilnika,
– zahteve glede sortne pristnosti in čistosti ter zdravja ra-

stlin iz 1., 2. in 5. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo 
kategorijo razmnoževalnega materiala;

3. so v baznem in certificiranem matičnem nasadu izve-
deni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi 
zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 
tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega 
materiala;

4. pridobljeni cepiči in ključi podlag izpolnjujejo zahteve, 
predpisane za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega ma-
teriala v točki 5.3 Priloge 1 in v Prilogi 2 tega pravilnika.

(2) Prijava za uradno potrditev cepičev in ključev podlag 
kategorije bazni in certificiran material se vloži najpozneje do 
30. aprila. V prijavi dobavitelj poleg podatkov navede poleg po-
datkov o dobavitelju še najmanj naslednje podatke o:

1. enoti pridelave, in sicer o:
– lokaciji baznega ali certificiranega matičnega nasada 

(GERK-PID oznako in domače ime GERK-a ali katastrsko obči-
no in parcelno številko) in o površini,

– kategoriji matičnega nasada;
2. matičnih trsih, posajenih v matičnem nasadu; za vsako 

partijo ali izvor matičnih trsov se navedejo najmanj naslednji 
podatki:

– ime sorte ter oznaka klona, če obstaja, ime podlage ter 
oznaka klona podlage, če obstaja,

– kategorija in izvor matičnih trsov,
– oznaka partije matičnih trsov,
– število matičnih trsov,
– številka potrdila o sprejetju matičnega nasada v postopek 

uradne potrditve iz četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika,
– predvidena količino cepičev ali ključev podlag, ki bo v letu 

prijave pridelana v matičnem nasadu.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka opravi organ 

za potrjevanje uradni pregled, s katerim preveri izpolnjevanje 
zahtev iz prvega odstavka tega člena in ki vključuje:

– pregled matične knjige iz tretjega odstavka 10. člena tega 
pravilnika in evidenc ter dokazil, ki jih mora hraniti dobavitelj v 
skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;

– pregled, s katerim preveri, ali bazni in certificirani matični 
nasad izpolnjujeta zahteve iz 1., 2. in 4. točke Priloge 1 tega pra-
vilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;

– vizualni pregled matičnih trsov, posajenih v baznem in 
certificiranem matičnem nasadu, na prisotnost nadzorovanih 
nekarantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega 
pravilnika; pregled opravi najmanj enkrat med rastjo;

– uradno vzorčenje za ponovno testiranje na prisotnost 
Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine lea-
froll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3; 
vzorčenje opravi v skladu s prvim odstavkom točke 5.2.2 in prvim 
odstavkom točke 5.2.3 Priloge 1 tega pravilnika;

– uradno vzorčenje matičnih trsov za testiranje v primeru 
suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih or-
ganizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika;

– vizualni pregled cepičev in ključev podlag, pridelanih v 
baznem in certificiranem matičnem nasadu; pregled opravi v 
času priprave cepičev in ključev podlag za trženje.

(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka organ za 
potrjevanje preveri tudi, če:

– bazni in certificirani matični nasad še izpolnjujeta zah-
teve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega 
pravilnika;

– so v baznem in certificiranem matičnem nasadu izvedeni 
ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahteva-
mi glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pra-
vilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala.

16. člen
(sprejem baznega in certificiranega matičnega nasada  

v postopek uradne potrditve)
(1) Organ za potrjevanje sprejme bazni ali certificiran ma-

tični nasad v postopek uradne potrditve, če z uradnimi pregledi, 
ki jih izvaja najmanj dve zaporedni rastni dobi pred nameravano 
prvo pridelavo cepičev in ključev podlag, ugotovi, da:

1. je bil za posaditev baznega matičnega nasada upora-
bljen uradno potrjen razmnoževalni material kategorije izvor-
ni material, za posaditev certificiranega matičnega nasada pa 
uradno potrjene trsne cepljenke kategorije bazni material ali v 
primeru matičnega nasada podlag uradno potrjeni ključi podlag 
kategorije bazni material;

2. bazni in certificiran matični nasad izpolnjujeta:
– pogoje za posaditev matičnega nasada iz 4. točke Pri-

loge 1 tega pravilnika,
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– zahteve glede sortne pristnosti in čistosti ter splošne 
in posebne zahteve glede zdravja rastlin iz 1., 2. in 5. točke 
Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnože-
valnega materiala;

3. so v baznem in certificiranem matičnem nasadu izve-
deni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi 
zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 
tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega 
materiala.

(2) Uradne preglede iz prejšnjega odstavka izvede organ 
za potrjevanje na podlagi prijave za sprejem baznega in certifi-
ciranega matičnega nasada v postopek uradne potrditve, ki jo 
dobavitelj vloži najpozneje do 30. aprila. V prijavi navede poleg 
podatkov o dobavitelju še najmanj naslednje podatke o:

1. enoti pridelave, in sicer o:
– lokaciji baznega ali certificiranega matičnega nasada 

(GERK-PID oznako in domače ime GERK-a ali katastrsko obči-
no in parcelno številko) in o površini,

– kategoriji matičnega nasada;
2. matičnih trsih, posajenih v matičnem nasadu; za vsako 

partijo ali izvor matičnih trsov se navedejo najmanj naslednji 
podatki:

– ime sorte ter oznaka klona, če obstaja, ime podlage ter 
oznaka klona podlage, če obstaja,

– kategorija in izvor matičnih trsov,
– oznaka partije matičnih trsov,
– leto posaditve matičnih trsov,
– število matičnih trsov.
(3) Uradni pregledi iz prvega odstavka tega člena vklju-

čujejo:
– pregled matične knjige iz tretjega odstavka 10. člena tega 

pravilnika in evidenc ter dokazil, ki jih mora hraniti dobavitelj v 
skladu zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;

– pregled, s katerim preveri, ali bazni in certificirani matični 
nasad izpolnjujeta zahteve iz 1., 2. in 4. točke Priloge 1 tega pra-
vilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;

– vizualni pregled matičnih trsov, posajenih v baznem in 
certificiranem matičnem nasadu, na prisotnost nadzorovanih 
nekarantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega 
pravilnika; pregled opravi najmanj enkrat med rastjo;

– uradno vzorčenje matičnih trsov, posajenih v baznem in 
certificiranem matičnem nasadu, za testiranje v primeru suma na 
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 
točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika;

– uradno vzorčenje zemlje v baznem in certificiranem ma-
tičnem nasadu na prisotnost škodljivih organizmov, ki so pre-
našalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika, v skladu 
s tretjim in četrtim odstavkom 4. točke Priloge 1 tega pravilnika.

(4) Če bazni in certificiran matični nasad izpolnjujeta pogoje 
in zahteve iz prvega odstavka tega člena, izda organ za potrje-
vanje potrdilo o sprejetju baznega in certificiranega matičnega 
nasada v postopek uradne potrditve.

17. člen
(uradna potrditev baznih in certificiranih trsnih cepljenk)

(1) Organ za potrjevanje uradno potrdi trsne cepljenke 
kategorije bazni material (v nadaljnjem besedilu: bazne trsne ce-
pljenke) in kategorije certificiran material (v nadaljnjem besedilu: 
certificirane trsne cepljenke), če:

– so bili za pridelavo baznih trsnih cepljenk uporabljeni ura-
dno potrjeni cepiči in ključi podlag kategorije bazni material, za 
pridelavo certificiranih trsnih cepljenk pa uradno potrjeni cepiči 
in ključi podlag kategorije certificiran material;

– se bazne in certificirane trsne cepljenke pridelujejo v 
trsnici, ki izpolnjuje pogoje za posaditev trsnice iz 4. točke Pri-
loge 1 tega pravilnika;

– bazne in certificirane trsne cepljenke izpolnjujejo zah-
teve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega 
pravilnika;

– bazne in certificirane trsne cepljenke med rastjo izpol-
njujejo splošne in posebne zahteve glede zdravja rastlin iz 2. in 

5. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo 
razmnoževalnega materiala;

– so v trsnici izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti 
s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 
2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo 
kategorijo razmnoževalnega materiala;

– pridelane bazne in certificirane trsne cepljenke izpol-
njujejo zahteve, predpisane za odgovarjajočo kategorijo raz-
množevalnega materiala v točki 5.3 Priloge 1 in v Prilogi 2 tega 
pravilnika.

(2) Prijava za uradno potrditev cepičev in ključev podlag 
kategorije bazni in certificiran material se vloži najpozneje do 
10. junija. V prijavi dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju nave-
de še najmanj naslednje podatke o:

1. enoti pridelave, in sicer o:
– lokaciji trsnice (GERK-PID oznako in domače ime 

GERK-a ali katastrsko občino in parcelno številko) in površini,
– kategoriji trsnice;
2. trsnih cepljenkah, posajenih v trsnici; za vsako partijo 

trsnih cepljenk se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime sorte ter oznaka klona, če obstaja, ime podlage ter 

oznako klona podlage, če obstaja,
– kategorija, izvor in oznaka partije cepičev in ključev pod-

lag, uporabljenih pri cepljenju,
– število posajenih trsnih cepljenk.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz četrte alineje prvega odstavka 

tega člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom 
trsnih cepljenk med rastjo, ki vključuje:

– vizualni pregled trsnice na prisotnost nadzorovanih ne-
karantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega 
pravilnika;

– uradno vzorčenje za testiranje v primeru suma na pri-
sotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 
točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika.

(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka organ za 
potrjevanje preveri tudi, če:

– trsnica izpolnjuje zahteve glede sortne pristnosti in či-
stosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika ter pogoje iz 4. točke 
Priloge 1 tega pravilnika;

– so v trsnici izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s 
splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. toč-
ke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo izvorni 
material.

(5) Izpolnjevanje zahtev iz šeste alineje prvega odstavka 
tega člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom 
trsnih cepljenk v času priprave trsnih cepljenk za trženje.

18. člen
(označevanje pod uradnim nadzorom)

(1) Organ za potrjevanje v skladu z zakonom, ki ureja 
semenski material kmetijskih rastlin, dobavitelju dovoli, da sam 
označi razmnoževalni material kategorije certificiran material z 
uradnimi etiketami, ki jih je izdal organ za potrjevanje.

(2) Organ za potrjevanje dovoli dobavitelju na njegovo 
zahtevo tudi, da za uradno potrjen razmnoževalni material izda 
spremni dokument iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.

(3) Dobavitelj mora v primerih iz prvega in drugega odstav-
ka tega člena voditi evidenco o uporabljenih uradnih etiketah 
in hraniti izvode izdanih spremnih dokumentov. Po končanem 
pakiranju in označevanju mora organu za potrjevanje vrniti ne-
porabljene etikete skupaj s podatki o uradnih etiketah, ki jih 
je uporabil za označitev posamezne partije razmnoževalnega 
materiala.

(4) Organ za potrjevanje izvede pri dobavitelju iz prvega 
odstavka tega člena uradni nadzor najmanj enkrat v času pakira-
nja in označevanja razmnoževalnega materiala. Pri tem preveri, 
ali dobavitelj pakira in označuje razmnoževalni material v skladu 
s 7. členom in Prilogo 4 tega pravilnika in ali v skladu s prejšnjim 
odstavkom vodi evidence o uporabljenih uradnih etiketah in hrani 
izvode izdanih spremnih dokumentov.
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19. člen
(ponovna uradna potrditev razmnoževalnega materiala)

(1) Razmnoževalni material, ki je že bil uradno potrjen, se 
lahko na zahtevo dobavitelja ponovno uradno potrdi in označi z 
novimi uradnimi etiketami.

(2) Ponovno uradno potrditev izvede organ za potrjevanje 
na podlagi prijave dobavitelja. V prijavi za ponovno uradno 
potrditev poleg podatkov o dobavitelju navede tudi podatke z 
uradnih etiket, s katerimi je označen razmnoževalni material ali 
pa priloži njihovo kopijo, podatek o količini razmnoževalnega 
materiala, ki bo ponovno uradno potrjen, ter o potrebni količini 
novih uradnih etiket.

(3) Organ za potrjevanje ponovno uradno potrdi razmno-
ževalni material in ga označi z uradnimi etiketami, če z uradnim 
pregledom razmnoževalnega materiala ugotovi, da razmnože-
valni material še izpolnjuje zahteve iz Priloge 2 tega pravilnika.

20. člen
(obveščanje)

(1) O prejetih prijavah za uradno potrditev in ponovno ura-
dno potrditev v skladu s tem pravilnikom organ za potrjevanje 
obvesti Upravo vsako leto najpozneje do:

– 15. maja, če gre za pridelavo cepičev in ključev podlag 
v matičnem nasadu;

– 20. junija, če gre za pridelavo trsnih cepljenk v trsnici.
(2) Organ za potrjevanje vsako leto najpozneje do 1. maja 

pošlje Upravi poročilo o dokončanih postopkih uradne potrditve 
razmnoževalnega materiala, ki je bil prijavljen v uradno potrditev 
v preteklem koledarskem letu, vključno s podatki o količinah 
uradno potrjenega razmnoževalnega materiala po sortah in ka-
tegorijah.

IV. DODATNE ZAHTEVE ZA TRŽENJE STANDARDNEGA 
MATERIALA

21. člen
(splošno)

(1) Kot standardni material se tržijo cepiči, pridelani v stan-
dardnem matičnem nasadu, in trsne cepljenke, pridelane v trsni-
ci, ki izpolnjujeta zahteve za matične nasade in trsnice iz Priloge 
1 tega pravilnika za kategorijo standardni material. Pred trženjem 
mora standardni material izpolnjevati zahteve, predpisane za to 
kategorijo razmnoževalnega materiala v točki 5.3 Priloge 1 in v 
Prilogi 2 tega pravilnika.

(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka je od-
govoren dobavitelj.

(3) Če standardni material izpolnjuje zahteve iz prvega 
odstavka tega člena, ga dobavitelj označi z uradnimi etiketami za 
standardni material iz 7. člena tega pravilnika. Na zahtevo pre-
jemnika pošiljke standardnega materiala izda za ta material tudi 
spremni dokument iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.

22. člen
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja)

(1) Etikete in spremni dokument za standardni material iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena izda dobavitelj, ki ima do-
voljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja v skladu z 
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

(2) Vzorci uradne etikete in spremnega dokumenta za 
standardni material, ki jih dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev 
dovoljenja iz prejšnjega odstavka, morajo biti pripravljeni v skla-
du s 7. členom in Prilogo 4 tega pravilnika.

23. člen
(uradni pregled standardnega materiala)

(1) Dobavitelj inšpektorju, ki je v skladu z zakonom, ki 
ureja semenski material kmetijskih rastlin, pristojen za nadzor 
dobaviteljev, ki imajo dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil 

dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektor), sporoči 
poleg podatkov o dobavitelju še najmanj naslednje podatke o:

1. enoti pridelave, in sicer o:
– vrsti enote pridelave: matični nasad, trsnica,
– lokaciji enote pridelave (domače ime GERK in GERK-PID 

ali naziv in naslov ali katastrska občina in parcelna številka);
2. matičnih trsih ali trsnih cepljenkah na prijavljeni enoti 

pridelave, po sortah; za vsako sorto matičnih trsov ali trsnih 
cepljenk se navede:

– ime sorte in v primeru trsnih cepljenk tudi ime ali oznaka 
sorte podlage,

– kategorija posajenih matičnih trsov ali trsnih cepljenk,
– število posajenih matičnih trsov ali vloženih trsnih cepljenk.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka dobavitelj sporoči pri-

stojnemu inšpektorju najpozneje do:
– 30. aprila, če gre za pridelavo cepičev in ključev podlag 

v matičnem nasadu;
– 10. junija, če gre za pridelavo trsnih cepljenk v trsnici.
(3) Pristojni inšpektor opravi v okviru nadzora dobavitelja, 

ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, 
najmanj en uradni pregled enote pridelave, pri katerim preveri, 
ali matični nasad ali trsnica izpolnjujeta zahteve iz Priloge 1 tega 
pravilnika za kategorijo standardni material. Pri tem preveri tudi, 
ali dobavitelj izvaja ukrepe iz točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika 
za kategorijo standardni material.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(prehodne določbe za uradno potrjen razmnoževalni material 

in za standardni material)
(1) Za razmnoževalni material, ki ob uveljavitvi tega pra-

vilnika izpolnjuje zahteve za trženje uradno potrjenega razmno-
ževalnega materiala iz Pravilnika o trženju materiala za vegeta-
tivno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05), se šteje, da 
izpolnjuje zahteve za uradno potrjen razmnoževalni material po 
tem pravilniku.

(2) Postopki uradne potrditve razmnoževalnega materia-
la, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju materiala za 
vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05), se 
dokončajo v skladu s tem pravilnikom.

(3) Za klone, ki so bili sprejeti v postopek uradne potrditve v 
skladu s Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmno-
ževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05), se šteje, da so sprejeti v 
postopek uradne potrditve v skladu s tem pravilnikom.

(4) Za standardni material, ki ob uveljavitvi tega pravilnika 
izpolnjuje zahteve za trženje iz Pravilnika o trženju materiala za 
vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05) za 
kategorijo standardni material, se šteje, da izpolnjuje zahteve za 
trženje standardnega materiala po tem pravilniku.

25. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni 
list RS, št. 93/05).

26. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-57/2020
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EVA 2020-2330-0051

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica

 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1: Zahteve za matični nasad in trsnico  
 
 
1. Zahteve glede sortne pristnosti in čistosti  
Matični trsi in trsne sadike morajo biti sortno pristni in čisti, v primeru klonov morajo biti pristni 
in čisti tudi glede na klon. 

Stanje matičnega nasada in trsnice ter razvojna faza matičnih trsov in trsnih sadik v njih 
morata biti takšna, da je mogoče preveriti sortno pristnost in čistost ter zdravstveno stanje 
rastlin, v primeru klonov pa tudi njihovo pristnost in čistost glede na klon. 
 
2. Splošne zahteve glede zdravja rastlin 
V matičnem nasadu in trsnici ne smejo biti prisotni nadzorovani nekarantenski škodljivi 
organizmi iz 3. točke te priloge.  

Škodljivih organizmov, ki vplivajo na kakovost razmnoževalnega materiala oziroma 
zmanjšujejo njegovo uporabnost in niso navedeni v 3. točki te priloge, mora biti v matičnem 
nasadu in trsnici čim manj. Matični trsi, ki kažejo jasne znake ali simptome prisotnosti teh 
škodljivih organizmov, se izločijo iz razmnoževanja, če za njih ni učinkovitih metod tretiranja. 

Izpolnjevanje zahteve iz prvega odstavka te točke se preveri z vizualnimi pregledi ter z 
vzorčenji in testiranji matičnih trsov in trsnih sadik, ki se opravijo v skladu s 5. točko te 
priloge. Vzorčenja in testiranja se opravijo v najustreznejšem obdobju leta, ob upoštevanju 
razvojne faze rastlin, podnebnih in drugih razmer, pomembnih za pridelavo trte, ter glede na 
biologijo nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki se preverjajo. 

Za vzorčenja in testiranja matičnih trsov in trsnih sadik se uporabljajo metode, ki jih sprejme 
Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: EPPO) in so 
dosegljive na njeni spletni strani. Če EPPO za določen škodljivi organizem še ni sprejela 
metod vzorčenja in testiranja, se uporabi metoda, ki jo sprejme imenovani laboratorij. Če je 
za testiranje na prisotnost določenega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega 
organizma sprejetih več metod, se za testiranje rastlin v matičnih nasadih, namenjenih za 
pridelavo izvornega materiala, na viruse, viroide, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme 
uporabi metoda biološkega indeksiranja na indikatorskih rastlinah ali druga metoda, ki daje 
enako zanesljive rezultate. 
 
3. Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi trte 
3.1 Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih prisotnost se 
preveri z vizualnim pregledom, v primeru suma pa tudi z vzorčenjem in testiranjem  

Rod ali vrsta  Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem 
Vitis L. Žuželke in pršice: 

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] 
Bakterije: 

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] 
Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme: 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 
[PHYPSO] 

 
3.2 Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih prisotnost se 
preveri z vizualnim pregledom, z vzorčenjem ter testiranjem pa v primeru suma in kadar je 
tako določeno v posebnih zahtevah iz 5. točke te priloge 

Rod ali vrsta  Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem 
Vitis L. Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme: 
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Arabis mosaic virus [ARMV00] 
Grapevine fanleaf virus [GFLV00] 
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] 
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] 

Podlage Vitis spp. in 
njihovih hibridov, razen Vitis 
vinifera L. 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme: 
Arabis mosaic virus [ARMV00] 
Grapevine fanleaf virus [GFLV00] 
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] 
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] 
Grapevine fleck virus [GFKV00] 

 
4. Pogoji za posaditev matičnega nasada in trsnice 
Matični nasad in trsnica se posadita tako, da se v največji možni meri prepreči tveganje za 
okužbe matičnih trsov in trsnih sadik s škodljivimi organizmi, ki so prenašalci virusov iz točke 
3.2 te priloge. 

Trsnice ni dovoljeno postaviti znotraj vinograda ali matičnega nasada. Trsnica mora biti od 
vinograda ali matičnega nasada oddaljena najmanj 3 m. 

Matični trsi in trsne sadike se lahko posadijo v matični nasad ali trsnico, če v zemlji ali 
rastnem substratu, v katerega se posadijo, niso prisotni škodljivi organizmi, ki so prenašalci 
virusov iz točke 3.2 te priloge. Izpolnjevanje te zahteve se preveri z vzorčenji in testiranji 
zemlje ali rastnega substrata na prisotnost škodljivih organizmov, ki so prenašalci virusov iz 
točke 3.2 te priloge.  

Vzorčenje in testiranje iz prejšnjega odstavka se ne opravita, če: 
 uradni organ pri pregledu ugotovi, da škodljivi organizmi, ki so prenašalci virusov iz 

točke 3.2 te priloge, v zemlji ali rastnem substratu niso prisotni, ali 
 se na zemljišču, namenjenem postavitvi matičnega nasada ali trsnice, trta ni gojila 

najmanj pet let in ne obstaja sum glede prisotnosti škodljivih organizmov, ki so 
prenašalci virusov iz točke 3.2 te priloge. 

Za vzorčenje in testiranje zemlje ali rastnega substrata na prisotnost škodljivih organizmov, ki 
so prenašalci virusov iz točke 3.2 te priloge, se uporabljajo metode, ki jih sprejme EPPO. Če 
EPPO za določen škodljivi organizem še ni sprejela metode vzorčenja in testiranja, se 
uporabi metoda, ki jo sprejme imenovani laboratorij. 
 
5. Posebne zahteve glede zdravja rastlin ter ukrepi za zagotovitev skladnosti s temi 
zahtevami 
Da se omeji prisotnost posameznega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega 
organizma iz 3. točke te priloge, morajo biti pri pridelavi razmnoževalnega materiala 
izpolnjene tudi zahteve ter izvedeni ukrepi, ki so določeni v tej točki priloge za posamezno 
kategorijo razmnoževalnega materiala. 
 
5.1 Vizualni pregledi 
Vse kategorije 
Uradni vizualni pregled na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 
3. točke te priloge se opravi najmanj enkrat v rastni dobi. 
 
5.2 Vzorčenje in testiranje 
 
5.2.1 Kategorija izvorni material 
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Vsi matični trsi, ki so posajeni v matičnem nasadu, namenjenem pridelavi izvornega 
razmnoževalnega materiala (v nadaljnjem besedilu: nasad izvornih matičnih trsov), se 
vzorčijo in testirajo na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine 
leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3. Trsi v nasadu izvornih 
matičnih trsov podlag se vzorčijo in testirajo tudi na prisotnost Grapevine fleck virusa. 

Vzorčenja in testiranja iz prejšnjega odstavka morajo biti na opravljena pred sprejetjem 
nasada izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve. 

Vzorčenje in testiranje vseh trsov, ki so posajeni v nasadu izvornih matičnem trsov, na 
prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated 
virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3 se ponovita vsakih pet let. 
 
5.2.2 Kategorija bazni material 
Vsi matični trsi, ki so posajeni v matičnem nasadu, namenjenem za pridelavo baznega 
razmnoževalnega materiala (v nadaljnjem besedilu: bazni matični nasad), se vsakih šest let 
vzorčijo in testirajo na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine 
leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3.  

Vzorčenje in testiranje matičnih trsov iz prejšnjega odstavka se začneta pri šestletnih baznih 
matičnih nasadih. 

 
5.2.3 Kategorija certificiran material 
Reprezentativni delež matičnih trsov, ki so posajeni v matičnem nasadu, namenjenem za 
pridelavo certificiranega razmnoževalnega materiala (v nadaljnjem besedilu: certificiran 
matični nasad), se vsakih deset let vzorči in testira na prisotnost Arabis mosaic virusa, 
Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll 
associated virusa 3.  

Vzorčenje in testiranje matičnih trsov iz prejšnjega odstavka se začneta pri desetletnih 
certificiranih matičnih nasadih.  
 
5.3 Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja 
 
5.3.1 Kategoriji izvorni in bazni material 

Zahteve, ki se nanašajo na  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:  
a) rastline trte se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus 

Phytoplasma solani Quaglino et al., ali 
b) na enoti pridelave na rastlinah trte v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ali 
c) v primeru ugotovljene prisotnosti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. na 

enoti pridelave: 
 vse rastline trte, ki kažejo simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et 

al., so izruvane,  
 če kaže razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, simptome Candidatus 

Phytoplasma solani Quaglino et al., se celotna partija tega razmnoževalnega 
materiala tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli 
EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je 
razmnoževalni material prost Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 

 
Zahteve, ki se nanašajo Xylophilus ampelinus Willems et al.: 

a) rastline trte se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xylophilus 
ampelinus Willems et al., ali 
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b) na enoti pridelave na rastlinah trte v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi 
Xylophilus ampelinus Willems et al. ali 

c) v primeru ugotovljene prisotnosti Xylophilus ampelinus Willems et al. na enoti 
pridelave: 
 vse rastline trte, ki kažejo simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., se 

izruvajo in sprejmejo se ustrezni higienski ukrepi, 
 preostale rastline trte na enoti pridelave se po obrezovanju tretirajo z 

baktericidom, da se zagotovi, da so proste Xylophilus ampelinus Willems et al., 
 če kaže razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, simptome Xylophilus 

ampelinus Willems et al., se celotna partija tega razmnoževalnega materiala 
tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali 
drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je razmnoževalni 
material prost Xylophilus ampelinus Willems et al. 

 
Zahteve, ki se nanašajo na Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll 
associated virus 1 in Grapevine leafroll associated virus 3: 

 rastline trte in razmnoževalni material kategorije izvorni material se vzdržujejo v 
objektih, zaščitenih pred žuželkami, da se zagotovi odsotnost Grapevine leafroll 
associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3;  

 na rastlinah trte na enoti pridelave niso opaženi simptomi Arabis mosaic virusa, 
Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll 
associated virusa 3. 

 
Zahteve, ki se nanašajo na Viteus vitifoliae Fitch: 

 rastline trte se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Viteus vitifoliae 
Fitch, ali 

 rastline trte so cepljene na podlage, odporne proti Viteus vitifoliae Fitch, ali 
 rastline trte in razmnoževalni material kategorije izvorni material se vzdržujejo v 

objektih, zaščitenih pred žuželkami, na rastlinah trte pa v zadnji popolni rastni dobi niso 
opaženi simptomi Viteus vitifoliae Fitch ali 

 če kaže razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, simptome Viteus vitifoliae 
Fitch, se celotna partija tega razmnoževalnega materiala zaplini ali tretira z vročo vodo 
ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno 
priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Viteus vitifoliae Fitch. 

 
 5.3.2 Kategorija certificiran in standardni material 

Zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:  
a) rastline trte se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus 

Phytoplasma solani Quaglino et al., ali 
b) na enoti pridelave na rastlinah trte v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ali 
c) v primeru ugotovljene prisotnosti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. na 

enoti pridelave: 
 vse rastline trte, ki kažejo simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et 

al., se najmanj izključijo iz razmnoževanja,  
 če kaže razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, simptome Candidatus 

Phytoplasma solani Quaglino et al., se celotna partija tega razmnoževalnega 
materiala tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli 
EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je 
razmnoževalni material prost Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 

 
Zahteve, ki se nanašajo Xylophilus ampelinus Willems et al.: 
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a) rastline trte se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xylophilus 
ampelinus Willems et al., ali 

b) na enoti pridelave na rastlinah trte v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi 
Xylophilus ampelinus Willems et al. ali 

c) v primeru ugotovljene prisotnosti Xylophilus ampelinus Willems et al. na enoti 
pridelave: 
 vse rastline trte, ki kažejo simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., se 

izruvajo in sprejmejo se ustrezni higienski ukrepi,  
 preostale rastline trte na enoti pridelave se po obrezovanju tretirajo z 

baktericidom, da se zagotovi, da so proste Xylophilus ampelinus Willems et al.,  
 če kaže razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, simptome Xylophilus 

ampelinus Willems et al., se celotna partija tega razmnoževalnega materiala 
tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali 
drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je razmnoževalni 
material prost Xylophilus ampelinus Willems et al. 

 
Zahteve, ki se nanašajo na Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll 
associated virus 1 in Grapevine leafroll associated virus 3: na enoti pridelave so lahko 
simptomi Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated 
virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3 opaženi na: 
 največ 5 % rastlin trte, ki so namenjene za pridelavo certificiranega razmnoževalnega 

materiala, rastline s simptomi se izruvajo in uničijo,  
 največ 10 % rastlin trte, ki so namenjene za pridelavo standardnega razmnoževalnega 

materiala, rastline s simptomi se izločijo iz razmnoževanja. 
 
Zahteve, ki se nanašajo na Viteus vitifoliae Fitch: 
 rastline trte se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Viteus vitifoliae 

Fitch, ali 
 rastline trte so cepljene na podlage, odporne proti Viteus vitifoliae Fitch, ali 
 če kaže razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, simptome Viteus vitifoliae 

Fitch, se celotna partija tega razmnoževalnega materiala zaplini ali tretira z vročo vodo 
ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno 
priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je razmnoževalni material prost Viteus vitifoliae 
Fitch. 
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PRILOGA 2: Zahteve, ki se nanašajo na razmnoževalni material  

 
I. Splošne zahteve 
 
1. Razmnoževalni material mora biti sortno istoveten in sortno čist, v primeru klonov pa tudi 
klonsko čist. Pri standardnem materialu je dovoljeno 1-% odstopanje. 
 
2. Tehnična ustreznost razmnoževalnega materiala mora biti najmanj 96-%. Tehnično 
neustrezen je razmnoževalni material, ki: 

a) je popolnoma ali delno izsušen, tudi če je bil po izsušitvi namočen v vodi; 
b) je poškodovan ali ranjen, zlasti če so poškodbe ali rane posledica toče ali pozebe,  

skrivljen (zvit), zmečkan ali polomljen; 
c) ne izpolnjuje standardov iz III. točke te priloge. 

 
3. Olesenele rozge morajo biti primerno dozorele. 
 
4. Razmnoževalni material mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo 
njegovo uporabnost in kakovost. 
 
Razmnoževalni material mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih 
organizmov za EU in karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje iz Uredbe 
2016/2031/EU. 
 
5. Razmnoževalni material, ki kaže jasne znake ali simptome, da je okužen s škodljivimi 
organizmi, za katere ni učinkovitih metod tretiranja, se uniči.  
 
II. Posebne zahteve 
 
Trsne cepljenke: 
Trsne cepljenke, ki so sestavljene iz razmnoževalnega materiala (cepiča in podlage) iste 
kategorije, se uvrstijo v to kategorijo. Trsne cepljenke, ki so sestavljene iz razmnoževalnega 
materiala različnih kategorij, se uvrstijo v nižjo izmed obeh kategorij. 
 
III. Standardi za razvrščanje (klasiranje) 
 
1. Ključi podlag, potaknjenci in cepiči 
 
Premer: izmeri se na najširši točki prereza. Ta standard ne velja za ključe podlag, 
potaknjence in cepiče iz zelenega razmnoževalnega materiala. 

a) Ključi podlag in cepiči: 
 premer na zgornjem prerezu: 6,5 do 12 mm, 
 premer na spodnjem prerezu: največ 15 mm, razen pri cepičih za cepljenje 

podlag in situ. 
b) Potaknjenci: premer na zgornjem prerezu najmanj 3,5 mm. 

 
2. Ukoreninjeni potaknjenci: 

a)  premer: izmerjen na sredini internodija pod poganjkom ne sme biti manjši od 5 mm. Ta 
standard ne velja za ukoreninjene potaknjence iz zelenega razmnoževalnega 
materiala; 

b) dolžina: razdalja med najnižjo točko na peti, kjer izraščajo korenine, in točko, na kateri 
je osnova poganjka, ne sme biti krajša od: 
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– 30 cm za ukoreninjene potaknjence (korenjake), namenjene za cepljenje in situ, 
razen za ukoreninjene potaknjence, namenjene na Sicilijo, kjer ta dolžina ne sme 
biti krajša od 20 cm, 

– 20 cm za ostale ukoreninjene potaknjence; 
c) korenine: vsi ukoreninjeni potaknjenci morajo imeti najmanj 3 dobro razvite in pravilno 

razporejene korenine, razen pri sorti podlage 420A, pri kateri sta lahko na 
ukoreninjenem potaknjencu le dve dobro razviti korenini, če izraščata druga nasproti 
drugi; 

č) peta: odrezana mora biti dovolj pod diafragmo nodija, tako da se ta ne poškoduje, 
vendar ne več kot 1 cm pod njo. 

Zahteve iz točk a) in b) ne veljajo za ukoreninjene potaknjence iz zelenega razmnoževalnega 
materiala. 
 
3. Trsne cepljenke: 

a)  dolžina debla trsne cepljenke mora biti najmanj 20 cm. Ta standard ne velja za trsne 
cepljenke iz zelenega razmnoževalnega materiala; 

b) korenine: trsne cepljenke morajo imeti najmanj 3 dobro razvite in pravilno razporejene 
korenine, razen v primeru, ko je bila uporabljena podlaga 420A, sta lahko na trsni 
cepljenki le dve dobro razviti korenini, če izraščata druga nasproti drugi; 

c)  spojno mesto: vsaka trsna cepljenka mora imeti primerno, popolnoma pravilno in trdno 
zaraščeno spojno (cepljeno) mesto; 

č) peta: odrezana mora biti dovolj pod diafragmo nodija, tako da se ta ne poškoduje, 
vendar ne več kot 1 cm pod njo. 
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PRILOGA 3: Zahteve, ki se nanašajo na pakiranja ali snope trsnega razmnoževalnega 
materiala  

 
 
Vrsta razmnoževalnega materiala 

Število kosov v enem 
pakiranju (snopu)  

Največja 
količina  

1.  Trsne cepljenke 25, 50, 100 ali  
večkratnik števila 100 

 
   500 

2.  Ukoreninjeni potaknjenci, korenjaki 50, 100 ali  
večkratnik števila 100 

 
   500 

3.  Cepiči:  
z najmanj petimi uporabnimi očesi 
z enim uporabnim očesom 

 
100 ali 200 
500 ali večkratnik števila 500 

 
   200 
5.000 

4.  Ključi podlag 100 ali večkratnik števila 100 1.000 
5.  Potaknjenci 100 ali večkratnik števila 100    500 
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PRILOGA 4: Zahteve za uradne etikete in za spremni dokument  
 

A. Zahteve za uradne etikete  
 

I. Obvezni podatki na uradni etiketi:  
1. Standardi EU; 
2. država pridelave;  
3. organ, pristojen za uradno potrjevanje ali uradne preglede standardnega materiala, 

in država članica ali njegova oznaka in oznaka kode države;  
4. dobavitelj, odgovoren za označevanje (firma in sedež ali osebno ime in naslov 

stalnega ali začasnega prebivališča ali registrska številka dobavitelja);  
5. botanično ime vrste;  
6. vrsta razmnoževalnega materiala;  
7. kategorija;  
8. sorta in (če je potrebno) oznaka klona; v primeru trsnih cepljenk se ta zahteva 

uporablja za ključ podlage in za cepič;  
9. referenčna oznaka partije;  
10. količina materiala v pakiranju ali snopu;  
11. dolžina – velja le za ključe podlag (navede se najmanjša dolžina ključev v partiji);  
12. leto pridelave.  

 
II. Minimalne zahteve za uradno etiketo:  

1. biti mora neizbrisno natisnjena in čitljiva;  
2. nameščena mora biti tako, da je dobro vidna;  
3. podatki iz točke A.I te priloge, ne smejo biti skriti, zakriti ali delno prekriti z drugo 

tekstovno ali slikovno vsebino;  
4. podatki iz točke A.I te priloge, morajo biti natisnjeni v istem vidnem polju.  

 
B. Spremni dokument  

 
I. Če države članice zahtevajo, da razmnoževalni material trte spremlja spremni dokument, 
mora ta spremni dokument:  

– biti izdan v najmanj dveh izvodih, eden za pošiljatelja in eden za prejemnika; izvod za 
prejemnika mora spremljati pošiljko od pošiljatelja do prejemnika;  

– vsebovati za vsako posamezno partijo v pošiljki vse podatke iz točke B.II te priloge;   
– biti shranjen in na voljo uradnim kontrolnim organom še najmanj eno leto od izdaje.  

 
II. Podatki, ki se navedejo na spremnem dokumentu:  

1. Standardi EU;  
2. država pridelave;  
3. organ, pristojen za uradno potrjevanje ali uradne preglede standardnega materiala, 

in država članica ali njegova oznaka in oznaka kode države; 
4. zaporedna številka dokumenta;  
5. dobavitelj (firma in sedež ali osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča in registrska številka dobavitelja);  
6. prejemnik (firma in sedež ali osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča);  
7. botanično ime vrste;  
8. vrsta razmnoževalnega materiala;  
9. kategorija;  
10. sorta in (če je potrebno) oznaka klona; pri trsnih cepljenkah to velja tako za 

uporabljen cepič kot podlago;  
11. število kosov v partiji; 
12. skupno število partij v pošiljki;  
13. datum odposlanja pošiljke. 
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Priloga 5 
 
1. Postopek odbire in preverjanja trsov, namenjenih za izvorne matične trse  
 
Trsi, ki so namenjeni za izvorne matične trse določene vinske sorte ali sorte podlage (v 
nadaljnjem besedilu: kandidati za izvorne matične trse), se odberejo v postopku sortne in 
zdravstvene selekcije rastlin trte, ki temelji na standardu EPPO za pridelavo 
razmnoževalnega materiala trte, testiranega na določene škodljive organizme.  
 
Kandidati za izvorne matične trse se odberejo v rodnem vinogradu ali matičnjaku, posajenem 
z razmnoževalnim materialom določene vinske sorte ali sorte podlage znanega izvora. 
Vinograd ali matičnjak, v katerem poteka odbira, mora izpolnjevati najmanj zahteve, 
določene v Prilogi 1 tega pravilnika za enote pridelave standardnega materiala. 
 
Kandidati za izvorne matične trse nove sorte, ki še ni posajena v vinograde, se odberejo iz 
materiala, pridobljenega v postopku žlahtnjenja nove sorte. 
 
Odbrani kandidati za izvorne matične trse morajo biti sortno pristni in na videz zdravi ter 
vitalni. Biti morajo brez znakov prisotnosti škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega 
pravilnika in drugih škodljivih organizmov, ki se širijo z razmnoževalnim materialom in 
vplivajo na njegovo kakovost (npr. rak koreninskega vratu trte, škodljivi organizmi, ki 
povzročajo raku podobne bolezni, kap vinske trte). S testiranji, ki se izvedejo v skladu s 
četrtim odstavkom 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, mora biti ugotovljeno, da so brez 
prisotnosti Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated 
virusa 1, Grapevine leafroll associated virusa 2, Grapevine leafroll associated virusa 3, 
Grapevine leafroll associated virusa 4, Grapevine rupestris stem pitting-associated virusa, 
Grapevine virusa A, Grapevine virusa B, Raspberry ringspot virusa in Tomato black ring 
virusa. Kandidati za izvorne matične trse podlag se vzorčijo in testirajo tudi na prisotnost 
Grapevine fleck virusa. 
 
Odbrani kandidati za izvorne matične trse, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka, se 
posadijo v zavarovanem prostoru in v razmerah, ki preprečujejo ponovno okužbo z virusi iz 
točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika. Zemlja ali rastni substrat, v katerem so posajeni, mora biti 
brez prisotnosti škodljivih organizmov, ki so prenašalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 tega 
pravilnika.  
 
Iz kandidatov za izvorne matične trse iz prejšnjega odstavka se namnožijo trsi, ki 
predstavljajo izvorne matične trse vinske sorte ali izvorne matične trse sorte podlage. Če so 
izvorni matični trsi vinske sorte cepljeni na podlago, mora biti podlaga kategorije izvorni 
material.  
 
Izvorni matični trsi iz prejšnjega odstavka se vzdržujejo v zavarovanem prostoru in v 
razmerah, ki preprečujejo ponovno okužbo z virusi iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika. 
Zemlja ali rastni substrat, v katerem so posajeni, mora biti brez prisotnosti škodljivih 
organizmov, ki so prenašalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika.  
 
Evidence in zapisi ter dokazila o izvedeni zdravstveni in sortni selekciji, vključno z rezultati 
preverjanja kandidatov za izvorne matične trse, se vodijo v selekcijski knjigi. 
 
 
2. Postopek odbire in preverjanja trsov, namenjenih za izvorne matične trse klona 
 
Trsi, ki so namenjeni za izvorne matične trse določenega klona vinske sorte (v nadaljnjem 
besedilu: kandidati za izvorne matične trse klona), se odberejo v postopku klonske selekcije 
vinske trte, ki temelji na standardu EPPO za pridelavo na škodljive organizme testiranega 
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razmnoževalnega materiala trte ter standardnem protokolu klonske selekcije sort trte 
Mednarodne organizacije za vinsko trto in vino. 
 
Odbira kandidatov za izvorne matične trse klona se izvede v rodnem vinogradu, ki je posajen 
s preverjenim razmnoževalnim materialom določene vinske sorte na legi, primerni za to 
sorto. Vinograd, v katerem poteka odbira, mora izpolnjevati najmanj zahteve, določene v 
Prilogi 1 tega pravilnika za enote pridelave standardnega materiala. Biti mora sortno čist, pri 
čemer je dovoljeno 1-% odstopanje. Višji delež tujih sort je dovoljen le, če gre za vinograd, 
posajen s staro sorto v izumiranju. Pri odbiri kandidatov za izvorne matične trse klona se 
poleg sortne in zdravstvene selekcije izvede tudi selekcija na določene pozitivne morfološke, 
fiziološke ali druge lastnosti, ki vplivajo na uporabno vrednost sorte. Odbira kandidatov za 
izvorne matične trse klona se v vinogradu izvaja najmanj dve rastni dobi. 
 
Če odbrani kandidati za izvorne matične trse klona izpolnjujejo zahteve iz četrtega odstavka 
1. točke te priloge, se posadijo v zavarovanem prostoru in v razmerah, ki preprečujejo 
ponovno okužbo z virusi iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika. Zemlja ali rastni substrat, v 
katerem so posajeni, mora biti brez prisotnosti škodljivih organizmov, ki so prenašalci virusov 
iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika. Kandidati za izvorne matične trse klona iz prejšnjega 
odstavka se posamično označijo.  
 
Iz posameznega kandidata za izvorne matične trse klona iz tretjega odstavka te točke se 
namnoži razmnoževalni material klona za namen preverjanja klona iz 3. točke te priloge.  
 
Iz posameznega kandidata za izvorne matične trse klona iz tretjega odstavka te točke se 
namnoži tudi najmanj tri in največ pet trsov, ki se ločeno posadijo v zavarovanem prostoru v 
razmerah, ki preprečujejo ponovno okužbo z virusi iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika; ti 
trsi predstavljajo izvorne matične trse klona. Zemlja ali rastni substrat, v katerem so posajeni, 
mora biti brez prisotnosti škodljivih organizmov, ki so prenašalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 
tega pravilnika. Če so izvorni matični trsi klona vinske sorte cepljeni na podlago, mora biti 
podlaga kategorije izvorni material. 
 
Evidence in zapisi ter dokazila o izvedeni klonski selekciji, vključno z rezultati preverjanja 
kandidatov za izvorne matične trse klona, se vodijo v selekcijski knjigi klona. 
 
 
3. Preverjanje klona 
 
Klon se preveri tako, da se v sortnem poskusu in z laboratorijskimi testi preverijo: 

– istovetnost klona s sorto, iz katere izhaja,  
– morfološke, fiziološke in druge lastnosti klona,  
– uporabna vrednost klona.  

 
Preverjanje klona izvede izvajalec preizkušanja sort, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja 
semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: izvajalec preizkušanja sort), na 
zahtevo osebe, ki je pridobila klon v skladu z 2. točko te priloge in ki bo vzdrževala izvorne 
matične trse klona (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec klona). 
 
Izvajalec preizkušanja sort lahko dovoli, da preverjanje klona v celoti ali delno opravi 
vzdrževalec klona sam, če izvajalec preizkušanja sort zagotovi strokovni nadzor nad 
preverjanjem klona.  
 
Preverjanje klona v sortnem poskusu traja najmanj 3 leta. V ta namen se posadi najmanj 30 
trsov vsakega klona, ki se primerja s sorto, iz katere klon izhaja. Za preveritev cepilnih 
lastnosti klona se razmnoževalni material klona cepi najmanj na dve različni podlagi istega 
selekcijskega ranga.  
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V postopku preverjanja klona se opravita najmanj dve mikrovinifikaciji grozdja. Vino novega 
klona analizira organizacija, pooblaščena za ocenjevanje vina v skladu z zakonom, ki ureja 
vino, oceni pa ga za to pooblaščena organizacija za oceno vina, ki poda tudi opis vzorca in 
splošno oceno kakovosti vina. 
 
Za izvedbo sortnega poskusa in laboratorijskih testov v postopku preverjanja novega klona 
se uporabljajo tudi določbe predpisa, ki ureja preizkušanje sort trte v postopku vpisa sort trte 
v sortno listo, če s tem pravilnikom ni drugače določeno. 
 
Po končanem preverjanju klona pripravi izvajalec preizkušanja poročilo o opravljenem 
preverjanju klona, ki vključuje ampelografski opis klona in rezultate preverjanja uporabne 
vrednosti klona, vključno z rezultati mikrovinifikacije. Ampelografski opis klona mora 
vključevati najmanj tiste lastnosti, ki so opisane v uradnem opisu sorte, iz katere izhaja klon. 
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1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o trženju semenskega krompirja

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega od-
stavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 
14.a člena, petega odstavka 15. člena, dvanajstega odstavka 
22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 
36. člena ter za izvrševanje drugega odstavka 66. člena Zako-
na o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, 
št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o trženju semenskega krompirja

1. člen
V Pravilniku o trženju semenskega krompirja (Uradni list 

RS, št. 98/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa kategorije in stopnje semenskega 
krompirja, zahteve za trženje in izjeme glede zahtev za trženje 
semenskega krompirja, zahteve glede sortiranja, pakiranja, 
pečatenja in označevanja semenskega krompirja, barvo, obli-
ko in vsebino uradne etikete, pogoje za uradno potrditev in 
postopek uradne potrditve posamezne kategorije in stopnje 
semenskega krompirja, nadzor dobaviteljev uradno potrje-
nega semenskega krompirja, izmenjavo podatkov o uvozu 
semenskega krompirja ter naknadno kontrolo semenskega 
krompirja v skladu z:

– Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o 
trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, 
str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 
(EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv 
Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 
2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 
93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU 
v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in dru-
gem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z 
dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2002/56/ES),

– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/20/EU z dne 6. fe-
bruarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani 
semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za 
te stopnje (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 32; v nadaljnjem 
besedilu: Izvedbena direktiva 2014/20/EU) in

– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/21/EU z dne 6. fe-
bruarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za 
predosnovni semenski krompir (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, 
str. 39), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 
(EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv 
Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 
2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 
93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU 
v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem 
rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 
13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena direktiva 
2014/21/EU).«.

2. člen
V 10. členu, v prvem odstavku 11. člena, v prvi in drugi ali-

neji 1. točke drugega odstavka 11. člena, v prvi in drugi alineji 2. 
točke drugega odstavka 11. člena, v prvi in drugi alineji 3. točke 
drugega odstavka 11. člena, v prvem odstavku 12. člena, v prvi 
in drugi alineji 1. točke drugega odstavka 12. člena ter v prvi 
in drugi alineji 2. točke drugega odstavka 12. člena se beseda 
»Direktive« nadomesti z besedilom »Izvedbene direktive«.

3. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Na uradno etiketo se vključi rastlinski potni list, če 

so za to izpolnjeni pogoji in zahteve iz 85. in 86. člena Ured-
be (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi 
rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 
in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter raz-
veljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 
z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih orga-
nizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 2016/2031/EU). Rastlinski potni list se na 
uradno etiketo vključi v skladu s petim odstavkom 83. člena 
Uredbe 2016/2031/EU.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo 
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

4. člen
V 13. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alineje 

črtata vejica in beseda »in«, četrta alineja pa se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uradno potrjen semenski krompir se označi z ura-

dnimi etiketami iz 8. člena tega pravilnika, ki jih izda organ za 
potrjevanje.«.

V četrtem odstavku se besedilo »iz prejšnjega odstavka« 
nadomesti z besedilom »za uradno etiketo iz priloge 3 tega 
pravilnika«.

5. člen
V 14. členu se v 3. točki pod a) in 3. točki pod b) v drugi 

alineji številka »2« nadomesti s številko »3«.

6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(izjeme glede pakiranja in označevanja majhnih pakiranj)

(1) Ne glede na določbe 7. člena in prvega odstavka 
8. člena tega pravilnika se lahko semenski krompir kategorije 
certificirano seme trži v majhnih pakiranjih v vrečkah, kartonč-
kih, škatlah, zabojčkih ali v drugi primerni embalaži z neto maso 
do 10 kg. Majhna pakiranja semenskega krompirja morajo biti 
zaprta tako, da je jasno vidno vsako odpiranje pakiranja in 
vsaka odstranitev ter ponovna pritrditev uradne etikete.

(2) Majhna pakiranja se označijo z uradnimi etiketami za 
majhna pakiranja, ki jih izda organ za potrjevanje. Uradne eti-
kete za majhna pakiranja so enake barve kot uradne etikete iz 
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika. Na uradnih etiketah 
za majhna pakiranja se navede podatek »Majhno pakiranje« 
in podatki iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika, razen navedbe 
»Pravila in standardi EU«. Namesto podatka o masi pakiranja 
se lahko navede število gomoljev v pakiranju.

(3) Za uradne etikete za majhna pakiranja se zahteva 
glede najmanjše velikosti iz 2. točke priloge 3 tega pravilnika 
ne uporablja.

(4) Določba četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika se 
za majhna pakiranja ne uporablja.

(5) Za majhna pakiranja organ za potrjevanje ne izda 
potrdila o uradni potrditvi iz četrtega odstavka 13. člena tega 
pravilnika.«.

7. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji številka »3« 

nadomesti s številko »4«.
Na koncu druge alineje se vejica nadomesti s piko, tretja 

alineja pa se črta.
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V četrtem odstavku se črta sedma alineja, dosedanja 
osma alineja pa postane sedma alineja.

8. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta vejica 

in besedilo »in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z zakonom, 
ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
FITO-register)«.

V drugi alineji se črta besedilo »in FITO-register«.

9. člen
V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »s točko 1.1. 

pod b)« nadomesti z besedilom »s 4. točko«.

10. člen
V 21. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo 

»in FITO-register«.

11. člen
V 23. členu se v prvem odstavku v prvi in šesti alineji črta 

besedilo »in FITO-register«.

12. člen
V 24. členu se v prvem odstavku v točki a) v drugi alineji 

besedilo »s točko 2.5.« nadomesti z besedilom »s točko 2.4.«.

13. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 

sestavni del tega pravilnika.

14. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 

sestavni del tega pravilnika.

15. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 

sestavni del tega pravilnika.

16. člen
V prilogi 5 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti iz prve 

in druge alineje prejšnje točke so za posamezno kategorijo in 
stopnjo navedena v preglednici iz te priloge.

Preglednica: Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti za partije semenskega krompirja
utežni  %

Predosnovno seme Osnovno seme Certificirano seme
IS-TC IS vse stopnje vse stopnje

1. Poškodovani gomolji in gomolji z znamenji bolezni:
1.1 gomolji, ki jih je prizadela gniloba (razen obročkaste 
gnilobe ali rjave gnilobe),
– od tega mokra gniloba

0

–

0,2

–

0,5

0,2

0,5

0,2
1.2 gomolji z navadno krastavostjo krompirja (z več kot 1/3 
prizadete površine gomolja) 0 5,0 5,0 5,0

1.3 gomolji, uveli zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča 
srebrolikost krompirja 0 0,5 1,0 1,0

1.4 gomolji z zunanjimi poškodbami (npr. zmaličeni ali 
poškodovani gomolji) 0 3,0 3,0 3,0

1.5 gomolji s simptomi prisotnosti nadzorovanih 
nekarantenskih škodljivih organizmov:
– Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 
[LIBEPS] 0 0 0 0

– Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 0 0 0
– bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in 
ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk 
[RHIZSO]

0 1,0 5,0 5,0

– prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine 
gomolja in ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) 
Lagerh. [SPONSU]

0 1,0 3,0 3,0

Skupaj dovoljena odstopanja iz točke 1.1. do 1.5. – 6,0 6,0 8,0
2. Prisotnost zemlje in tujih primesi 0,5 1,0 1,0 2,0

«.

KONČNA DOLOČBA

17. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-56/2020
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EVA 2020-2330-0050

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1 
 
»PRILOGA 1 
 
MINIMALNI POGOJI ZA NASADE SEMENSKEGA KROMPIRJA  
 
1. Pogoji za nasad semenskega krompirja, namenjenega za pridelavo kategorije 
predosnovno seme 
 
1.1. Nasad semenskega krompirja, ki je namenjen za pridelavo kategorije predosnovno 
seme, mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje: 

 izhajati mora iz matičnih rastlin, ki so brez naslednjih škodljivih organizmov: 
Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, 
Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, 
Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X in Potato virus Y; 

 število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme 
presegati 0,01 %; 

 zaporedne množitve na polju so lahko največ štiri; 
 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 

v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v preglednici 1 
te priloge; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih v preglednici 2 te 
priloge. 

 
Preglednica 1: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov v nasadih semenskega krompirja, namenjenih za 
pridelavo kategorije predosnovno seme 
 

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali 
njegovi simptomi 

Prag dovoljene prisotnosti 
nadzorovanega nekarantenskega 

škodljivega organizma ali 
njegovih simptomov  

Črna noga 
(Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; 
Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. 
[1PECBG]) 

0 % 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 
[LIBEPS] 

0 % 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 
[PHYPSO] 

0 % 

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in 
simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus 
[PLRV00] 

0,1 % 

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] 0 % 
 

Preglednica 2: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu predosnovnega semenskega 
krompirja 

Nadzorovani nekarantenski škodljivi 
organizem ali njegovi simptomi 

Prag dovoljene prisotnosti nadzorovanega 
nekarantenskega škodljivega organizma 

ali njegovih simptomov  
Simptomi virusnih okužb 0,5 % 
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1.2. Skladnost z zahtevami iz prve alineje točke 1.1. te priloge se ugotavlja s testiranjem 
matične rastline, če se uporablja metoda mikrorazmnoževanja, ali s testiranjem pridelka 
klona (gomoljev), če se uporablja metoda klonske selekcije. Testiranje se izvede uradno ali 
pod uradnim nadzorom. 
 
1.3. Skladnost z zahtevami iz druge, četrte in pete alineje točke 1.1. te priloge se ugotavlja z 
uradnimi pregledi rastlin v nasadu, v primeru dvoma pa tudi z uradnim testiranjem vzorcev 
rastlin (listov). 
 
2. Pogoji za nasad semenskega krompirja, namenjenega za pridelavo kategorije osnovno 
seme ali certificirano seme 
 
2.1. Nasad semenskega krompirja, ki je namenjen za pridelavo kategorije osnovno seme, 
mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje: 

 število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte v nasadu ne sme 
presegati skupaj 0,1 %, v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati skupaj 
0,25 %; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo 
osnovno seme v preglednici 3 te priloge; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo osnovno 
seme v preglednici 4 te priloge. 
 

2.2. Nasad semenskega krompirja, ki je namenjen za pridelavo kategorije certificirano seme, 
mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje: 

 število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte v nasadu ne sme 
presegati skupaj 0,5 %, v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati skupaj 
0,5 %; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo 
certificirano seme v preglednici 3 te priloge; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo 
certificirano seme v preglednici 4 te priloge. 

 
Preglednica 3: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov v nasadih semenskega krompirja, namenjenih za 
pridelavo kategorije osnovno seme in certificirano seme  
 
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem 

ali njegovi simptomi 
Prag dovoljene prisotnosti 

nadzorovanega nekarantenskega 
škodljivega organizma ali njegovih 
simptomov v nasadu za pridelavo 

kategorije: 
osnovno seme certificirano seme 

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. 
[1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. 
Hauben et al. spp. [1PECBG]) 

1,0 % 4,0 % 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting 
et al. [LIBEPS] 

0 % 0 % 
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Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 
[PHYPSO] 

0 % 0 % 

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in 
simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus 
[PL RV00] 

0,8 % 6,0 % 

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] 0 % 0 % 
 
Preglednica 4: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu osnovnega in certificiranega 
semenskega krompirja 
 

Nadzorovani nekarantenski škodljivi 
organizem ali njegovi simptomi 

Prag dovoljene prisotnosti nadzorovanega 
nekarantenskega škodljivega organizma ali 

njegovih simptomov v neposrednem potomstvu: 
osnovnega semena certificiranega semena 

Simptomi virusnih okužb 4,0 % 10,0 % 
 
2.3. V kategoriji osnovno seme so lahko največ štiri zaporedne množitve na polju, v 
kategorijah predosnovno in osnovno seme pa je lahko skupaj največ sedem zaporednih 
množitev na polju. 
 
2.4. V kategoriji certificirano seme sta lahko največ dve zaporedni množitvi na polju. 
 
2.5. Če na uradni etiketi število zaporednih množitev na polju ni navedeno, se šteje, da je bil 
semenski krompir razmnožen v zadnji zaporedni množitvi, ki je dovoljena v posamezni 
kategoriji.«. 
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Priloga 2 

 
»PRILOGA 2 
 
MINIMALNI POGOJI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA 
 
1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije predosnovno 
seme: 

 prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 utežnega %; 
 masa gomoljev, ki jih je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, 

količinsko ne sme presegati 0,2 utežnega %; 
 masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovanimi 

gomolji, ne sme presegati 3,0 utežnih %; 
 masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino 

površine gomolja, ne sme presegati 5,0 utežnih %; 
 masa gomoljev, uvelih zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča 

srebrolikost krompirja, ne sme presegati 0,5 utežnega %; 
 masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 

organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih za posamezni 
nadzorovani škodljivi organizem v preglednici 1 te priloge; 

 skupna masa gomoljev iz druge do pete alineje te točke ne sme presegati 
6,0 utežnih %. 

 
Preglednica 1: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali 
njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije predosnovno seme 
 
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali 

njegovi simptomi 
Prag za prisotnost nadzorovanega 

nekarantenskega škodljivega 
organizma ali njegovih simptomov 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et 
al. [LIBEPS] 

0 % 

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % 
Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine 
gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris 
(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 

1,0 % 

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % 
površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora 
subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 

1,0 % 

 
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije osnovno seme ali 
certificirano seme: 

 prisotnost zemlje in tujih primesi: največ 1,0 utežni % v kategoriji osnovno seme in 
največ 2,0 utežna % v kategoriji certificirano seme; 

 masa gomoljev, ki jih je prizadela suha trohnoba ali mokra gniloba, razen če jo 
povzroča Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus (Spieckermann etKotthoff) Davis et al. ali Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabbuchi et al.: največ 0,5 utežnega %, od tega največ 0,2 utežnega % 
mokre gnilobe; 

 masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, kot so npr. zmaličeni ali poškodovani 
gomolji: največ 3,0 utežni %; 

 masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino 
površine gomolja: največ 5,0 utežnih %; 
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 masa gomoljev, uvelih zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost 
krompirja: največ 1,0 utežni %; 

 masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih v preglednici 
2 te priloge pri posameznem nadzorovanem škodljivem organizmu za kategorijo 
osnovno seme in kategorijo certificirano seme; 

 skupna masa gomoljev iz druge do šeste alineje te točke ne sme presegati 
6,0 utežnih % v kategoriji osnovno seme in 8,0 utežnih % v kategoriji certificirano 
seme. 

 
Preglednica 2: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali 
njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije osnovno seme in kategorije 
certificirano seme 
 
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali 

njegovi simptomi 
Prag za prisotnost nadzorovanega 

nekarantenskega škodljivega 
organizma ali njegovih simptomov 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et 
al. [LIBEPS] 

0 % 

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % 
Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine 
gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris 
(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 

5,0 % 

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % 
površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora 
subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 

3,0 % 

«. 
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Priloga 3 

 
» PRILOGA 4 
 
DODATNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI NASAD SEMENSKEGA KROMPIRJA 
 
1. Dodatni pogoji za predosnovno seme 
 
1.1. Dodatni pogoji za predosnovno seme stopnje IS-TC: 

a) izhodiščni material, ki se uporablja za mikrorazmnoževanje in pridelavo matičnih 
rastlin, mora biti sortno pristen; 

b) pogoji za nasad semenskega krompirja v zavarovanem prostoru: 
 substrat, ki se uporablja pri razmnoževanju in pridelavi semenskega krompirja, 

mora biti brez škodljivih organizmov, 
 zavarovan prostor mora omogočati učinkovito izvajanje priporočenih ukrepov za 

preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov (objekt z dvojnimi 
vrati s predprostorom, razkuževanje opreme in obutve, zaščitna obleka),  

 nasad semenskega krompirja mora biti sortno pristen in čist; prisotnost rastlin 
druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega krompirja ne sme 
presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za predosnovno seme stopnje 
IS-TC, 

 v nasadu semenskega krompirja ne sme biti rastlin, ki kažejo simptome virusnih 
okužb, s testiranjem odvzetih vzorcev rastlin v nasadu semenskega krompirja pa 
mora biti ugotovljeno, da niso okužene z virusi iz točke 1.1. priloge 1 tega 
pravilnika, 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih 
simptomov v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih 
v  točki 4.2. te priloge za predosnovno seme stopnje IS-TC; 

c) mikro in minigomolji, pridobljeni iz matičnih rastlin v nasadu iz prejšnje točke, se lahko 
razmnožujejo le do prve množitve na polju. 

 
1.2. Dodatni pogoji za predosnovno seme stopnje IS: 

a) izhodiščni material mora biti sortno pristen in brez znakov prisotnosti škodljivih 
organizmov; 

b) pogoji za nasad semenskega krompirja: 
 na zemljišču, na katerem je nasad semenskega krompirja, se najmanj štiri 

predhodne rastne dobe ni prideloval krompir, 
 v nasadu semenskega krompirja ne sme biti samosevnih rastlin, 
 v 50-metrskem izolacijskem pasu okoli nasada semenskega krompirja ne sme biti 

drugih nasadov krompirja, razen semenskih, ki izpolnjujejo pogoje za kategorijo 
osnovno seme stopnje E, 

 prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega 
krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za 
predosnovno seme stopnje IS, 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih 
simptomov v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu ne 
sme presegati pragov, določenih v točki 4.2. in 4.3. te priloge za predosnovno 
seme stopnje IS; 

c) zaporedne množitve na polju so lahko največ štiri. 
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2. Dodatni pogoji za osnovno seme 
 
2.1. Dodatni pogoji za vse stopnje osnovnega semena:  

 na zemljišču, na katerem je nasad semenskega krompirja, se najmanj tri predhodne 
rastne dobe ni prideloval krompir;  

 v nasadu semenskega krompirja ne sme biti samosevnih rastlin; 
 v 20-metrskem izolacijskem pasu okoli nasada semenskega krompirja ne sme biti 

drugih nasadov krompirja, razen če izpolnjujejo najmanj zahteve za kategorijo 
certificirano seme stopnje A. 

 
2.2. Dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno stopnjo osnovnega semena: 

 prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega 
krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za osnovno seme 
stopnje SE1, SE2 ali E; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu ne sme presegati 
pragov, določenih v točki 4.2. in 4.3. te priloge za osnovno seme stopnje SE1, SE2 ali 
E; 

 število vseh zaporednih množitev na polju, skupaj z množitvami kategorije 
predosnovno seme, je lahko pri stopnji SE1 največ pet, pri stopnji SE2 največ šest in 
pri stopnji E največ sedem. 

 
3. Dodatni pogoji za certificirano seme 
 
3.1. Dodatni pogoji, ki veljajo za vse stopnje certificiranega semena:  

 na zemljišču, na katerem je nasad semenskega krompirja, se najmanj dve predhodni 
rastni dobi ni prideloval krompir;  

 v nasadu semenskega krompirja ne sme biti samosevnih rastlin; 
 v 10-metrskem izolacijskem pasu okoli nasada semenskega krompirja ne sme biti 

drugih nasadov krompirja, razen če izpolnjujejo najmanj zahteve za kategorijo 
certificirano seme stopnje B. 

 
3.2. Dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno stopnjo certificiranega semena: 

 prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega 
krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za posamezno 
stopnjo osnovnega ali certificiranega semena; 

 prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov 
v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu ne sme presegati 
pragov, določenih v točki 4.2. in 4.3. te priloge za posamezno stopnjo osnovnega ali 
certificiranega semena. 

 
4. Pragovi dovoljene prisotnosti rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin ter 
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v nasadu semenskega krompirja in v 
neposrednem potomstvu  
 

Predosnovno 
seme 

Osnovno seme Certificirano 
seme 

IS-TC IS SE1 SE2 E A B 
Nasad semenskega krompirja Prag dovoljene prisotnosti (%) 
4.1. Sortna čistost:        
 rastline druge sorte in za sorto 

netipične rastline 0 0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
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4.2. Nadzorovani nekarantenski 
škodljivi organizmi ali njihovi 
simptomi: 

       

 črna noga (Dickeya Samson et al. 
spp. [1DICKG]; Pectobacterium 
Waldee emend. Hauben et al. spp. 
[1PECBG]) 

0 0 0,1 0,5 1,0 2 4 

 Candidatus Liberibacter 
solanacearum Liefting et al. 
[LIBEPS] 

0 0 0 0 0 0 0 

 Candidatus Phytoplasma solani 
Quaglino et al. [PHYPSO] 0 0 0 0 0 0 0 

 simptomi virusnih okužb, od tega: 0 0,05 0,2 0,5 0,8 2 6 
 simptomi mozaika, ki jih 

povzročajo virusi, in simptomi, 
ki jih povzroča Potato leaf roll 
virus [PLRV00] 

0 
 

0,03 0,1 0,2 0,4 0,8 2 

 Potato spindle tuber viroid 
[PSTVD0] 0 0 0 0 0 0 0 

Neposredno potomstvo Prag dovoljene prisotnosti (%) 
4.3. Simptomi virusnih okužb (1) - 0,5 1 2 4 6 10 
 
 (1) Prisotnost virusnih okužb se določi ob kontroli zdravstvenega stanja gomoljev po izkopu: 

 predosnovno seme: s testiranjem rastlin na prisotnost Potato leaf roll virusa, Potato 
virusa A, Potato virusa M, Potato virusa S, Potato virusa X in Potato virusa Y, 

 osnovno seme: vizualno na prisotnost simptomov virusnih okužb ter dodatno s 
testiranjem rastlin na prisotnost Potato leaf roll virusa in Potato virusa Y,  

 certificirano seme: vizualno na prisotnost simptomov virusnih okužb; testiranje rastlin 
na prisotnost Potato leaf roll virusa in Potato virusa Y se opravi na vzorcih naključno 
izbranih rastlin.«. 
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1861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju 
cen subvencioniranega prevoza

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o pre-
vozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o 
prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, 
št. 61/00) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za 
izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen 

subvencioniranega prevoza

1. člen
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza 

(Uradni list RS, št. 7/20) se v 4. členu za drugim odstavkom 
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za 
upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 
114.b člena zakona je enaka 0.«.

2. člen
V 12. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti od-

stavek, ki se glasi:
»(5) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence 

iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena 
zakona brezplačna.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-213/2020/12
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-2430-0068

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo

Soglašam!

Dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

Soglašam!

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnost

1862. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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, 67/17 in 84/18) ter 
za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister 
za javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave  
v plačne razrede znotraj razponov plačnih 

razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19 
in 78/19) se v Prilogi, v preglednici »Tip osebe javnega prava: 
RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor 
direktorata (MIN), Razpon plačnega razreda: 56–57« črta 
vrstica

»

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. sep-
tembra 2020.

Št. 007-401/2020/9
Ljubljana, dne 9. julija 2020
EVA 2020-3130-0023

Boštjan Koritnik
minister

za javno upravo
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1863. Naznanilo o prejetju potrdila Evropske 
komisije o prejemu povzetka informacij 
o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči SA.57725 (2020/XA)

Na podlagi šestega odstavka 76. člena Uredbe o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v 
osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20) ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

N A Z N A N I L O
o prejetju potrdila Evropske komisije o prejemu 

povzetka informacij o državni pomoči  
z identifikacijsko številko pomoči  

SA.57725 (2020/XA)

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nazna-
nja prejetje potrdila Evropske komisije z dne 29. junija 2020 
o prejemu povzetka informacij o spremembi priglašene she-
me državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in goz-
darstvu »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih 
proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski 
sektor – PRP 2014–2020« z novo identifikacijsko številko 
SA.57725 (2020/XA).

Št. 007-256/2020
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EVA 2020-2330-0097

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1864. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v juniju 2020

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o nači-
nu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko 
in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila troša-
rine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni 
namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17) in 
v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za 
energente (Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 
72/20, 81/20, 87/20, 92/20 in 99/20) minister za finance 
objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v juniju 2020

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o tro-
šarinah (Uradni list RS, št. 47/16) za obdobje od 1. junija 2020 
do 30. junija 2020 znaša 390,47 eura na 1000 litrov.

Št. 007-425/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-1611-0086

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE
1865. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 

2. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic epidemije 
COVID-19 v zvezi s četrtim odstavkom 
100.d člena, 100.e in 100.f členoma ter 
v zvezi z drugim odstavkom 100.g člena 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo

Številka: U-I-184/20-27
Datum: 2. 7. 2020

S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Fo-

cusa, društva za sonaraven razvoj, Ljubljana, ki ga zastopa 
predsednica Živa Kavka Gobbo, Društva za preučevanje rib 
Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Andreja Sla-
meršek, in zavoda LUTRE, Inštituta za ohranjanje naravne 
dediščine, Ljubljana – Šentvid, ki ga zastopa direktor dr. Miha 
Adamič, na seji 2. julija 2020

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 

2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) v zvezi 
s četrtim odstavkom 100.d člena Zakona o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) 
se sprejme.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpra-
vo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s 100.e, 100.f in 
100.g členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epi-
demije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo se zavrže.

3. Začne se postopek za oceno ustavnosti 2. člena Za-
kona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 v zvezi s 100.e in 100.f členom ter dru-
gim odstavkom 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo.

4. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži 
izvrševanje 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s četrtim 
odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim od-
stavkom 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki so vložili pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 
100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epide-
mije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in go-
spodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP). V dopolnitvi pobude so 
predlagali tudi začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUOOPE), ki je podalj-
šal uporabo zgoraj navedenih določb ZIUZEOP. Pobudniki 
zatrjujejo, da so izpodbijane določbe ZIUZEOP in ZIUOOPE v 
neskladju z 2., 8., 22. in 153. členom Ustave ter 9. členom Kon-
vencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni 
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list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, št. 17/04 in 1/10 – MKDIOZ, v 
nadaljevanju Aarhuška konvencija). Pobudniki zatrjujejo tudi, 
da bi morala biti pri sprejetju izpodbijane ureditve v ZIUZEOP 
v skladu s 34.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1) izvedena 
tridesetdnevna javna razprava. Zato naj bi bil kršen postopek 
sprejema izpodbijanega zakona. V dopolnitvi pobude so po-
budniki navedli, da podaljšana veljavnost določb ZIUZEOP 
povečuje težo zatrjevanih protiustavnosti v vseh pogledih, ki 
so jih utemeljili v pobudi.

2. Pobudniki navajajo, da so nevladne organizacije s 
priznanim statusom delovanja v javnem interesu (v nadalje-
vanju NVO). Na podlagi 2. člena ZIUOOPE v zvezi 100.f in 
100.g členom ZIUZEOP naj ne bi več izpolnjevali pogojev za 
sodelovanje v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, ki se izdajo 
v integralnem postopku (IV. poglavje četrtega dela Gradbenega 
zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – v 
nadaljevanju GZ). Izpodbijane določbe naj bi določile nove 
pogoje za sodelovanje NVO v postopkih izdaje gradbenih do-
voljenj, ki se izdajo v integralnem postopku, in postopkih iz-
daje okoljevarstvenega soglasja. Pobudniki zatrjujejo, da na 
podlagi izpodbijanih določb ne izpolnjujejo več pogojev za 
priznanje položaja stranskega udeleženca v postopkih izdaje 
gradbenega dovoljenja oziroma pogojev za priznanje položaja 
stranke v upravnem sporu na podlagi 58. člena GZ. Zato naj bi 
izpodbijane določbe neposredno posegale v pravne interese 
pobudnikov. Pobudnika Društvo za preučevanje rib Slovenije in 
zavod LUTRA zatrjujeta, da jima je bil že priznan položaj stran-
skega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega so-
glasja za gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Na podlagi 2. člena 
ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena ZIUZEOP 
naj bi ta status izgubila, zato naj bi navedena določba nepo-
sredno posegala v njun pravni položaj. V odgovoru na odgovor 
Državnega zbora in mnenje Vlade so pobudniki navedli, da 
sprememba kriterijev za sodelovanje NVO z zakonom, ki je 
bil sprejet brez sodelovanja javnosti, pomeni postopanje v na-
sprotju z 8. členom Aarhuške konvencije ter kršitev ustavnosti 
in zakonitosti iz 153. člena Ustave.

3. Pobudniki so predlagali, naj Ustavno sodišče do konč-
ne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb ZIUZEOP. 
Z dopolnitvijo pobude so predlagali, naj Ustavno sodišče do 
končne odločitve zadrži izvrševanje 2. člena ZIUOOPE v zvezi 
s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena 
ZIUZEOP. Pobudniki zatrjujejo, da izpodbijane določbe omo-
gočajo izdajo gradbenih dovoljenj v integralnem postopku brez 
sodelovanja NVO. Izpodbijane določbe naj bi z določanjem 
dodatnih pogojev in s krajšanjem rokov omejevale dostop 
NVO do sodelovanja v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj 
in do uporabe pravnih sredstev. Zakonodajalec naj bi tako 
onemogočil presojo zakonitosti gradbenih dovoljenj, izdanih v 
integralnem postopku. Zato naj ne bi bilo zagotovljeno učinko-
vito varstvo okolja v teh postopkih. Po stališču pobudnikov naj 
bi zaradi izvrševanja izpodbijanih določb nastala nepopravljiva 
škoda okolju in naravi.

4. Ustavno sodišče je Državnemu zboru vročilo pred-
log pobudnic za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb 
ZIUZEOP. Državni zbor je na predlog odgovoril. Nasprotuje 
trditvam pobudnic, da bi zaradi izpodbijanih določb takoj začela 
nastajati škoda okolju. Pobudniki naj bi zgolj pavšalno navedli 
škodljive posledice, ki naj bi nastale z izvrševanjem izpodbi-
janih določb. Državni zbor navaja, da poleg NVO v postopkih 
izdaje gradbenega dovoljenja tudi drugi mehanizmi zagotavljajo 
varovanje okolja (postopek presoje vplivov na okolje, sodelo-
vanje drugih pristojnih državnih organov, ki so dolžni podati 
mnenje o skladnosti gradnje s predpisi o varovanju okolja in 
ohranjanja narave).

5. O predlogu je dala mnenje Vlada, ki se z njim ne strinja 
in meni, da pobudniki niso izkazali težko popravljivih posledic 
izvrševanja izpodbijanih določb. Namen izpodbijanih določb 
naj bi bil zagotoviti podporo gospodarstvu, ki je bilo z epidemijo 

COVID-19 najbolj prizadeto. Vlada želi zagotoviti okrevanje 
gospodarstva z izvajanjem že dolgo načrtovanih investicij v 
gradbene projekte, ki so strateškega pomena za državo. Zaradi 
negotovosti o trajanju in učinkih pandemije naj bi bilo ključno, 
da se hitro uvedejo ukrepi ekonomske politike. Pri načrtovanju 
ukrepov, ki bodo zagotovili pospešitev investicij v gradbeništvo, 
je Vlada ugotovila, da so strateški projekti v različnih fazah po-
stopkov. V vsaki fazi postopka kot stranski udeleženci sodeluje-
jo NVO, ki zasledujejo parcialne interese. Različnost interesov 
različnih NVO naj bi povzročala dolgotrajnost postopkov izdaje 
gradbenih dovoljenj za strateške gradbene projekte.

6. Vlada navaja, da NVO niso edini subjekti, ki sodelujejo 
v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Poleg NVO v postopkih 
sodelujejo še lastniki nepremičnin, ki živijo v vplivnem območju, 
druge osebe, če izkažejo, da bi nameravana gradnja zaradi 
obremenitev okolja vplivala na njihove pravice in pravne koristi, 
civilna iniciativa (54. člen GZ) in Agencija Republike Slovenije 
za okolje. Vlada poudarja, da je že država sama dolžna v jav-
nem interesu skrbeti za zdravo življenjsko okolje, zato mora 
ustavne zahteve vedno upoštevati pri izdajanju vseh dovoljenj.

7. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mne-
nje Vlade vročilo pobudnikom. Pobudniki so na obe vlogi od-
govorili in vztrajajo pri predlogu za zadržanje izvrševanja iz-
podbijanih določb.

8. Ustavno sodišče Državnemu zboru ni vročilo predloga 
pobudnikov za zadržanje izvrševanja 2. člena ZIUOOPE. Glede 
na to, da je vsebina 2. člena ZIUOOPE zgolj podaljšanje ukre-
pov iz ZIUZEOP, je treba šteti, da je imel Državni zbor možnost 
pojasniti svoja stališča že v odgovoru na prvotni predlog za 
zadržanje izvrševanja.

B. – I.
9. V skladu s prvim odstavkom 20. člena ZIUZEOP je bila 

veljavnost ukrepov iz 100.d do 100.g člena določena do 31. 5. 
2020. Ob upoštevanju drugega odstavka 20. člena ZIUZEOP je 
treba navedeno časovno zamejitev njihove veljavnosti razumeti 
tako, da se je iztekla s potekom dne 31. 5. 2020. ZIUOOPE 
je bil v Uradnem listu objavljen 30. 5. 2020 in je v skladu s 
85. členom začel veljati naslednji dan po objavi, tj. 31. 5. 2020. 
To pa pomeni, da je bil ZIUOOPE uveljavljen, še preden so 
ukrepi iz ZIUZEOP prenehali veljati. Veljavnost pravil, ki jih 
je uveljavil ZIUZEOP, se je tako brez prekinitve nadaljevala z 
uveljavitvijo 2. člena ZIUOOPE, po katerem se med drugim tudi 
ukrepi iz 100.d do 100.g člena ZIUZEOP ne glede na 20. člen 
ZIUZEOP uporabljajo od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021. Glede 
na to je predmet presoje Ustavnega sodišča v tem postopku 
2. člen ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 
100.e, 100.f in 100.g členom ZIUZEOP.

10. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi od-
stavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v 
nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena 
je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za 
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik pre-
dlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese 
oziroma v njegov pravni položaj.

11. Člen 2 ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 
100.d člena ZIUZEOP določa, da stranski udeleženci v po-
stopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja na podlagi zako-
na izgubijo status stranskega udeleženca v postopkih izdaje 
okoljevarstvenih soglasij za nameravani poseg v okolje, ki 
se je začel pred začetkom veljavnosti GZ, če nosilec na-
meravanega posega v okolje kot investitor vloži zahtevo za 
izdajo integralnega gradbenega dovoljenja (2. člen ZIUOOPE 
v zvezi s prvim odstavkom 100.d člena ZIUZEOP). Pobudni-
koma zavodu LUTRA in Društvu za preučevanje rib Slovenije 
je bila priznana lastnost stranskega udeleženca v postopku 
izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo hidroelektrarne 
Mokrice. Do spremembe pravnega položaja pobudnikov pride 
neposredno na podlagi navedenih zakonskih določb, ko se 
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stečejo v njih navedeni pogoji. Zato 2. člen ZIUOOPE v zvezi s 
četrtim odstavkom 100.d člena ZIUZEOP neposredno učinkuje 
na pravni položaj pobudnikov. Glede na navedeno pobudnika 
zavod LUTRA in Društvo za preučevanje rib Slovenije izkazu-
jeta neposredni pravni interes za začetek postopka za oceno 
ustavnosti 2. člena ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 
100.d člena ZIUZEOP. Ker neposredni pravni interes izkazu-
jeta dva pobudnika, se Ustavnemu sodišču ni treba ukvarjati z 
vprašanjem, ali pravni interes izpolnjuje tudi pobudnik Focus, 
društvo za sonaraven razvoj.

12. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti 2. člena ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstav-
kom 100.d člena ZIUZEOP sprejelo (1. točka izreka).

13. Člen 2 ZIUOOPE v zvezi s 100.e členom ZIUZEOP 
določa, da sme investitor na lastno odgovornost začeti z gra-
dnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta po 
dokončnosti gradbenega dovoljenja in prijavi začetka gradnje, 
kadar je ta predpisana. Člen 100e ZIUZEOP ne učinkuje ne-
posredno. Ureja nastop izvršljivosti konkretnega gradbenega 
dovoljenja. Zoper dokončno gradbeno dovoljenje je dopustno 
vložiti tožbo (prvi odstavek 2. člena Zakona o upravnem spo-
ru, Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju 
ZUS-1). Enako tudi ne učinkuje neposredno 2. člen ZIUOOPE 
v zvezi s 100.f in 100.g členom ZIUZEOP. Nevladna organi-
zacija bo lahko na podlagi 50. člena GZ priglasila udeležbo 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem po-
stopku. Pristojni organ bo na podlagi 100.f člena ZIUZEOP 
presojal, ali nevladna organizacije izpolnjuje zakonske po-
goje za priznanje položaja stranskega udeleženca. O tem 
bo moral odločiti s sklepom (142. člen Zakona o splošnem 
upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP). Zoper 
dokončen sklep, s katerim je bila osebi zavrnjena pravica do 
udeležbe v postopku izdaje upravnega akta, imajo nevladne 
organizacije pravico vložiti tožbo v upravnem sporu (drugi 
odstavek 17. člena ZUS-1). Člen 100g ZIUZEOP določa do-
datne pogoje za vložitev tožbe na podlagi 58. člena GZ. Če 
nevladna organizacija ne bo izpolnjevala zakonskih pogojev 
za vložitev te tožbe, bo Upravno sodišče tožbo zavrglo. Zoper 
sklep Upravnega sodišča o zavrženju tožbe imajo nevladne 
organizacije pravico vložiti pritožbo (drugi odstavek 82. člena 
ZUS-1). V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo se lahko v 
takih primerih pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev 
zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpi-
sa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena 
ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obra-
zloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni 
list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ker pobudniki ne izka-
zujejo neposrednega pravnega interesa za presojo 2. člena 
ZIUOOPE v zvezi s 100.e, 100.f in 100.g členom ZIUZEOP, je 
Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).

B. – II.
14. Ustavno sodišče je upoštevalo, da bo pobudniko-

ma zavodu LUTRA in Društvu za preučevanje rib Slovenije 
neposredno na podlagi 2. člena ZIUOOPE v zvezi s četrtim 
odstavkom 100.d člena ZIUZEOP odvzet položaj stranskega 
udeleženca v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja. 
Že začeti postopki izdaje okoljevarstvenega soglasja se bodo 
na podlagi 2. člena ZIUOOPE v zvezi s prvim odstavkom 
100.d člena ZIUZEOP nadaljevali v postopku izdaje gradbe-
nega dovoljenja, ki bo izdano v integralnem postopku. V tem 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja pa bodo pobudniki, 
če bi želeli ponovno pridobiti položaj stranskega udeleženca, 
morali izpolnjevati pogoje, določene z 2. členom ZIUOOPE v 
zvezi s 100.f členom ZIUZEOP. Enako bi morali pobudniki, da 
bi lahko vložili tožbo zoper tako gradbeno dovoljenje, izpolnje-
vati pogoje iz 2. člena ZIUOOPE v zvezi z drugim odstavkom 
100.g člena ZIUZEOP. Podobno velja tudi za 2. člen ZIUOOPE 
v zvezi s 100.e členom ZIUZEOP, po katerem je dopustna gra-
dnja že na podlagi dokončnosti gradbenega dovoljenja. Čeprav 

lahko tožniki v upravnem sporu nastanek morebitnih škodljivih 
posledic, ki bi lahko nastale z izvršitvijo nepravnomočnega 
gradbenega dovoljenja, preprečijo, če skupaj s tožbo vložijo 
tudi predlog za odložitev izvršitve tega gradbenega dovoljenja 
(drugi in tretji odstavek 32. člena ZUS-1), je treba upoštevati, 
da bi lahko pobudniki to pravno sredstvo uporabili le, če bi 
izpolnjevati na novo določene pogoje za sodelovanje NVO iz 
2. člena ZIUOOPE v zvezi s prvim odstavkom 100.f člena in 
drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP.

15. Ob upoštevanju, da se postopek izdaje okoljevar-
stvenega soglasja, v katerem pobudnika na podlagi 2. člena 
ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena ZIUZEOP 
izgubita položaj stranskega udeleženca, nadaljuje v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja, izdanega v integralnem postop-
ku, v katerem pa lahko pobudniki sodelujejo z namenom varo-
vanja okolja le pod pogoji, ki jih določa 2. člen ZIUOOPE v zve-
zi s 100.f členom in drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP, 
ter da lahko le pod temi pogoji predlagajo začasno odložitev 
izvršitve takega dokončnega gradbenega dovoljenja, so te do-
ločbe v taki medsebojni zvezi, da mora Ustavno sodišče oceniti 
tudi ustavnost 2. člena ZIUOOPE v zvezi s 100.e in 100.f čle-
nom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP. Pri tem ni 
nepomembno, da mora država v skladu s tretjim odstavkom 
9. člena Aarhuške konvencije okoljevarstvenim organizacijam s 
posebnim statusom, pridobljenim z namenom varovanja okolja 
in ohranjanja narave, zagotavljati dostop do upravnih oziroma 
sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev organov 
javne oblasti, ki so v nasprotju z določbami notranjega prava, 
ki se nanaša na okolje.

16. V primerih, ko je podana takšna medsebojna po-
vezanost zakonskih določb, so izpolnjeni pogoji iz 30. člena 
ZUstS, ki Ustavnemu sodišču omogočajo začeti postopek za 
oceno ustavnosti povezanih zakonskih določb, če te bodisi niso 
izpodbijane bodisi, kot v tem primeru, pobudniki niso izkazali, 
da neposredno učinkujejo. Zato je Ustavno sodišče na podlagi 
navedene določbe ZUstS začelo postopek za oceno ustavnosti 
2. člena ZIUOOPE v zvezi s 100.e in 100.f. členom ter drugim 
odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (3. točka izreka).

17. Ustavno sodišče bo v postopku za oceno ustavnosti 
2. člena ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 100.d čle-
na, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena 
ZIUZEOP obravnavalo tudi očitke pobudnikov, da je bil po-
stopek priprave predloga ZIUZEOP v neskladju z 8. členom 
Aarhuške konvencije in drugim odstavkom 153. člena Ustave, 
ker jim ni bila dana možnost sodelovanja v postopku priprave 
osnutka zakona.1

B – III.
18. Na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS sme 

Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadr-
žati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko 
nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno 
sodišče odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpi-
sa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo 
izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med škodlji-
vimi posledicami, ki bi nastale, če se morebiti ustavnoskladne 
izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.

19. V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje 
ustavne skladnosti zakonskih določb, ki NVO odvzemajo pra-
vico do statusa stranskega udeleženca v postopkih izdaje 
okoljevarstvenih soglasij in začasno določajo strožje pogoje 
za njihovo sodelovanje v posameznih upravnih postopkih iz-
daje gradbenih dovoljenj za gradnje, ki vplivajo na okolje. Če 
bi se izkazalo, da izpodbijane določbe, za katere je Ustavno 
sodišče začelo postopek ocene njihove ustavnosti, niso pro-
tiustavne, bi zadržanje njihovega izvrševanja sicer lahko, kot 
zatrjuje Vlada, povzročilo nastanek škodljivih posledic glede 
na možnosti čimprejšnjega zagona gospodarskih aktivnosti 

1 Pobudniki so s temi očitki dopolnili pobudo v izjavi, s katero 
so odgovorili na navedbe Državnega zbora v odgovoru na pobudo.
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zaradi posledic epidemije zaradi bolezni COVID-19. Vendar te 
po oceni Ustavnega sodišča ne morejo odtehtati posledic, ki bi 
jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijanih določb, če bi se v 
presoji izkazalo, da so te protiustavne.

20. Kot je Ustavno sodišče že poudarilo, gradnja objektov 
povzroča za okolje in prostor težko popravljive škodljive posle-
dice in spremembe, ki jih je težko oziroma nemogoče odpravi-
ti.2 Še toliko bolj to velja za gradnje tako velikih in kompleksnih 
razsežnosti, kakršne so hidroelektrarne. Če bi se na podlagi 
gradbenih dovoljenj taki posegi v prostor in okolje že začeli 
izvajati, še preden bi Ustavno sodišče odločilo o ustavnosti 
izpodbijanih določb, pri čemer bi se glede na 2. člen ZIUOOPE 
v zvezi s 100.e členom ZIUZEOP gradnje lahko začele že na 
podlagi dokončnosti gradbenih dovoljenj, izdanih v integral-
nem postopku, bi nedvomno lahko nastale tudi nepopravljive 
škodljive posledice za okolje. Zato bi izvrševanje morebiti pro-
tiustavnega predpisa povzročilo hujše škodljive posledice, kot 
če se morebiti ustavnoskladne izpodbijane zakonske določbe 
določen čas do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bi izvr-
ševale. Da bi bil ta čas pomembno omejen, je Ustavno sodišče 
sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

21. Glede na navedeno je Ustavno sodišče sklenilo do 
svoje končne odločitve zadržati izvrševanje 2. člena ZIUOOPE 
v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom 
ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (4. točka izreka). 
To pomeni, da lahko NVO v integralnem postopku izdaje grad-
benega dovoljenja sodelujejo pod pogoji, ki jih določa GZ.

C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje-

ga odstavka 26. člena, tretjega odstavka 25. člena, 30. člena in 
prvega odstavka 39. člena ZUstS ter petega odstavka 46. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 
56/11, 70/17 in 35/20) 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. Ma-
rijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep 
je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala 
sodnika Jaklič in Šorli. Sodnik Šorli je dal odklonilno ločeno 
mnenje.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
1866. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi 

Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v 
nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17; v nadaljevanju ZBS-1) izdaja Svet 
Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil  

o enakovrednosti ureditev zaupnosti

1. člen
V Sklepu o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev 

zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15, 2/17, 59/17, 67/18 in 58/19; 

2 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 z dne 
11. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 35/13), 7. točka obrazložitve.

v nadaljevanju sklep) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA) je na 
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi 
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decem-
bra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) 
dne 24. junija 2015 objavil Priporočila o enakovrednosti ure-
ditev zaupnosti (EBA/REC/2015/01), dne 23. novembra 2016 
objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 
o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/02), 
dne 6. junija 2017 objavil Priporočila o spremembi Priporo-
čil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti 
(EBA/REC/2017/01), dne 7. avgusta 2018 objavil Priporočila 
o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti 
ureditev zaupnosti (EBA/REC/2018/01), dne 8. novembra 2018 
objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 
o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2018/03) in 
dne 15. aprila 2020 objavil Priporočila o spremembi Pripo-
ročil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti 
(EBA/REC/2020/03); v nadaljevanju priporočila, ki so objavlje-
na na njegovi spletni strani.«

2. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 7. julija 2020

Mag. Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1867. Sistemska obratovalna navodila za 
distribucijski sistem zemeljskega plina za 
geografsko območje Mestne občine Celje

Na podlagi 268. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), Akta 
o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distri-
bucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/15) 
in soglasja Agencije za energijo, št. 73-3/2019-15/262 z dne 
23. 4. 2020, družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje 
d.o.o., izdaja

S I S T E M S K A    
O B R A T O V A L N A   N A V O D I L A

za distribucijski sistem zemeljskega plina  
za geografsko območje Mestne občine Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje distribucijskega 
sistema zemeljskega plina iz 2. člena tega akta (v nadaljnjem 
besedilu: distribucijski sistem) na geografskem območju Me-
stne Občine Celje, na katerem izvaja gospodarsko javno službo 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ENER-



Uradni list Republike Slovenije Št. 101 / 17. 7. 2020 / Stran 4049 

GETIKA CELJE javno podjetje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: 
operater distribucijskega sistema).

(2) S tem aktom se določajo zlasti:
1. opredelitev distribucijskega sistema;
2. tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje distribu-

cijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe 
z zemeljskim plinom;

3. pogoji za priključitev na distribucijski sistem in način 
priključitve na distribucijski sistem;

4. način izvajanja dostopa do distribucijskega sistema;
5. način zagotavljanja sistemskih storitev;
6. postopki za obratovanje distribucijskega sistema v kri-

znih stanjih;
7. splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina;
8. izmenjava podatkov, lastništvo podatkov in odgovorno-

sti za merjenje porabe.
(3) S tem aktom se določajo vloge operaterja distribucij-

skega sistema, uporabnikov distribucijskega sistema, doba-
viteljev zemeljskega plina, končnih odjemalcev zemeljskega 
plina in drugih oseb, ki so vključene v distribucijo zemeljskega 
plina po distribucijskem sistemu in uporabljajo storitve opera-
terja distribucijskega sistema v okviru izvajanja gospodarske 
javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina oziroma izvajajo projektiranje, gradnjo ter 
vzdrževanje distribucijskega sistema.

2. člen
(obseg uporabe akta)

Ta akt se uporablja za vsa pravna razmerja v zvezi z 
distribucijskim sistemom zemeljskega plina na geografskem 
območju Mestne občine Celje, na katerem operater distribucij-
skega sistema izvaja gospodarsko javno službo.

3. člen
(uporaba podatkov in informacij)

(1) Operater distribucijskega sistema mora predhodno 
ustrezno seznaniti uporabnike in odjemalce z namenom obde-
lave osebnih podatkov.

(2) Operater distribucijskega sistema je dolžan varovati 
zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od odjemalca, 
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posre-
dujejo državnim ali drugim organom.

(3) Pridobljene osebne podatke odjemalcev je dolžan 
operater distribucijskega sistema uporabljati skladno s predpisi, 
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

(4) Osebne podatke odjemalca operater distribucijskega 
sistema shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, 
zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

4. člen
(pogodbeno urejanje razmerij)

(1) Pogodbe, ki jih sklepa operater distribucijskega siste-
ma z osebami iz tretjega odstavka 1. člena tega akta, morajo 
biti v skladu s predpisi EU, zakoni, drugimi predpisi, splošnimi 
akti Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter 
tem aktom.

(2) Če se ta akt sklicuje na druge akte operaterja distri-
bucijskega sistema (tehnični normativ, operativna navodila in 
podobno), takšni akti neposredno zavezujejo druge osebe le, 
če gre za akte, izdane po javnem pooblastilu, sicer pa v prime-
ru, če je tako navedeno v pogodbi, sklenjeni s to osebo, ali v 
splošnih pogojih, ki se nanašajo na takšno pogodbo, vključno 
s tem aktom.

5. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
1. distribucija pomeni transport zemeljskega plina po lo-

kalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe 
odjemalcev, razen dobave;

2. distribucijski plinovod pomeni plinovod, po katerem 
poteka distribucija od prevzemnega mesta do priključnega 
mesta na omrežju;

3. dnevno merjeni pomeni, da se predana količina zemelj-
skega plina meri dnevno;

4. dobava zemeljskega plina pomeni prodajo odjemal-
cem, tudi nadaljnjo prodajo zemeljskega plina;

5. dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja 
dejavnost dobave zemeljskega plina;

6. energija je v enoti (kWh) izražena toplotna energija, ki 
se sprosti pri zgorevanju zemeljskega plina in se izračuna na 
podlagi količine in kurilnosti zemeljskega plina;

7. glavna plinska zaporna pipa je zaporni element na 
koncu priključka stavbe, s katerim zapremo distribucijo zemelj-
skega plina za eno ali več stavb oziroma objektov;

8. gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje zemelj-
ski plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje opravljanje 
gospodarske, trgovske ali poklicne dejavnosti;

9. imetnik soglasja za priključitev je uporabnik sistema, v 
korist katerega je bilo izdano soglasje za priključitev na distri-
bucijski sistem;

10. končni odjemalec pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno 
pogodbo o dobavi in kupuje zemeljski plin za svojo lastno rabo;

11. kurilnost pomeni zgornjo kurilnost ali zgornjo kalorično 
vrednost zemeljskega plina, to je množina toplote, ki se sprosti 
pri popolnem zgorevanju zemeljskega plina z zrakom, kjer voda 
popolnoma kondenzira. Podaja se v enoti kWh/m3 pri tempera-
turi zgorevanja 25 °C in pri temperaturi zemeljskega plina 0 °C 
ter pri standardnem tlaku 1,01325 bar;

12. lastnik odjemnega mesta (v nadaljnjem besedilu: la-
stnik) je lastnik stavbe oziroma objekta, na katerega ali za 
katerega je nameščeno odjemno mesto;

13. mali poslovni odjemalec je negospodinjski odjemalec 
zemeljskega plina, katerega predvidena povprečna letna pora-
ba ne presega 100.000 kWh;

14. merilna oprema (v nadaljnjem besedilu: merilna na-
prava) obsega najmanj plinomer, v primerih prigrajenega ko-
rektorja in tarifne spominske enote pa sta sestavni del merilne 
opreme;

15. napredni merilni sistem pomeni elektronski sistem, ki 
lahko meri porabo zemeljskega plina, ob čemer doda več infor-
macij kot običajna merilna naprava ter lahko pošilja in prejema 
podatke z uporabo elektronske komunikacije;

16. nesorazmerni stroški pomenijo del celotnih stroškov, 
ki jih v zvezi s priključitvijo na distribucijski sistem krije uporab-
nik sistema, in sicer v takšni višini, ki zagotavlja ekonomsko 
upravičenost naložbe v nov priključek ali povečanje zmogljivo-
sti ali povečanje obsega obstoječega sistema ali kombinacijo 
navedenega za navedeno priključitev, pri čemer se upošteva 
predviden obseg uporabe;

17. normni kubični meter (Nm3) je količina zemeljskega 
plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 
1,01325 bar in temperaturi 0 °C;

18. notranja plinska napeljava je napeljava z vso opremo, 
od glavne plinske zaporne pipe do vključno plinskih trošil oziro-
ma odvoda dimnih plinov;

19. nujna oskrba je oskrba z zemeljskim plinom, do katere 
je na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 
– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in 
tega akta upravičen ranljivi odjemalec;

20. odjemalec pomeni trgovca, končnega odjemalca ze-
meljskega plina ali podjetje plinskega gospodarstva, ki kupuje 
zemeljski plin;

21. odjemno mesto pomeni mesto na distribucijskem sis-
temu, kjer končni odjemalec odjema zemeljski plin, ali mesto, 
na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja koli-
čin zemeljskega plina za končnega odjemalca;

22. odjemna skupina je skupina, v katero operater di-
stribucijskega sistema razvrsti posamezno odjemno mesto 
končnega odjemalca glede na letno predvideno distribuirano 
količino;
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23. odorizacija pomeni dodajanje odorirnega sredstva 
zemeljskemu plinu, s čimer se doseže, da zemeljski plin dobi 
značilen in prepoznaven vonj;

24. omrežnina pomeni znesek, ki ga je za uporabo siste-
ma zemeljskega plina dolžan plačati uporabnik sistema in ki 
se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega 
uporabe tega sistema;

25. pogodba o dostopu je pogodba, s katero se uredi od-
nos med operaterjem distribucijskega sistema in uporabnikom 
distribucijskega sistema v zvezi z dostopom do distribucijskega 
sistema;

26. pogodba o dobavi plina pomeni pogodbo za dobavo 
zemeljskega plina, ki ne vključuje izvedenih finančnih instru-
mentov za trgovanje s plinom;

27. pogodbena zmogljivost pomeni zmogljivost v 
kWh/dan, ki jo je operater distribucijskega sistema v skladu s 
pogodbo o dostopu dodelil uporabniku sistema;

28. prevzemno mesto je točka na distribucijskem sistemu, 
v kateri operater distribucijskega sistema prevzame v distribu-
cijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

29. priključek pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi 
distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne na 
priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim mestom 
uporabnika neposredno za glavno plinsko zaporno pipo;

30. priključno mesto na omrežju pomeni točko na dis-
tribucijskem sistemu, kjer je oziroma bo priključen priključek 
uporabnika;

31. priključno mesto uporabnika pomeni točko na koncu 
priključka neposredno za glavno plinsko zaporno pipo, gleda-
no iz smeri distribucijskega sistema proti uporabniku, kjer je 
oziroma bo priključena notranja plinska napeljava uporabnika;

32. ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si 
zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih soci-
alnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega 
vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše 
stroške za ogrevanje;

33. tehnična zmogljivost pomeni največjo možno zmoglji-
vost plinovoda;

34. tehnične zahteve so zahteve, ki jih je treba upoštevati 
pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju distribucijskih plinovo-
dov, priključkov, notranjih plinskih napeljav ter drugih delov 
distribucijskega sistema. Tehnične zahteve so dostopne na 
spletni strani operaterja distribucijskega sistema;

35. uporabnik pomeni pravno ali fizično osebo, ki dobavlja 
v distribucijski sistem ali ki se ji dobavlja iz distribucijskega si-
stema, oziroma osebo, ki želi svoje stavbe in naprave priključiti 
na distribucijski sistem in se v tem aktu uporablja kot splošen 
pojem za uporabnika sistema;

36. varovalni pas je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na 
vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V varovalnem 
pasu se smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in 
napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obra-
tovanja distribucijskega sistema, le ob določenih pogojih in na 
določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov distribucijskega 
sistema glede na njihovo vrsto in namen;

37. zaplinjanje oziroma uplinjanje pomeni zapolnitev pli-
novoda, notranje plinske napeljave, plinskih postrojenj z ze-
meljskim plinom.

(2) Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, imajo enak 
pomen, kot ga določa EZ-1.

II. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Opredelitev distribucijskega sistema

6. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)

(1) Distribucijski sistem obsega distribucijski sistem od 
prevzemnega mesta do priključnega mesta uporabnika ter vse 
objekte in naprave, s katerimi se opravljajo sistemske storitve.

(2) Distribucijski sistem sestavljajo:
– distribucijski plinovodi in priključki, vključno s fitingi (npr. 

reducirni kosi, T-kosi), armaturami (npr. zaporni elementi, sifo-
ni), raznimi konstrukcijami (npr. razdelilni kosi, lovilniki delcev);

– elementi katodne zaščite (npr. anodno ležišče, merilna 
mesta, kabelski razvod in naprave);

– odorirne naprave;
– regulacijske, merilne in merilno regulacijske postaje in
– objekti in naprave (npr. merilne naprave, kompenzatorji, 

regulatorji tlaka, črpalke, kompresorji), potrebne za delovanje 
distribucijskega sistema.

(3) Sestavni del distribucijskega sistema so tudi stvarne in 
druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekon-
strukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov, 
naprav in omrežij iz prejšnjega odstavka.

(4) Meja med distribucijskim sistemom in notranjo plinsko 
napeljavo pomeni točko na koncu priključka neposredno za 
glavno plinsko zaporno pipo, kjer je oziroma bo priključena 
notranja plinska napeljava uporabnika.

2. Pravni status distribucijskega sistema

7. člen
(lastništvo distribucijskega sistema)

(1) Operater distribucijskega sistema je lastnik distribucij-
skega sistema. Če operater distribucijskega sistema ni lastnik 
distribucijskega sistema ali njegovega dela, mora imeti z lastni-
kom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere mu je omogočeno, 
da učinkovito opravlja svoje naloge po EZ-1 in tem aktu.

(2) Priključki, kot del distribucijskega sistema, so v lasti 
lastnikov odjemnega mesta.

III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA  

Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE  
Z ZEMELJSKIM PLINOM

1. Zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema

8. člen
(splošne obveznosti operaterja distribucijskega sistema)

(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja varno, 
zanesljivo in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema z 
ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem sistema in 
druge opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora 
nad distribucijskim sistemom ter nadziranjem vseh posegov v 
varovalnem pasu distribucijskih plinovodov, skladno z vsakokrat 
veljavnimi pogoji ter posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih skladno 
z določbami EZ-1 predpiše minister, pristojen za energijo.

(2) Ne glede na druge določbe tega akta operater dis-
tribucijskega sistema izvede vse potrebne organizacijske in 
druge ukrepe, da omogoči čim hitrejše ugotavljanje motenj v 
obratovanju distribucijskega sistema, njihovo odpravo in ukrepe 
za obratovanje do odprave motenj. Operater distribucijskega 
sistema svojo organiziranost in delovanje opravlja tako, da lah-
ko neprekinjeno sprejema prijave uporabnikov distribucijskega 
sistema o motnjah obratovanja distribucijskega sistema.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan pri opra-
vljanju svoje dejavnosti s skrbnostjo dobrega gospodarja ne-
prestano skrbeti za največjo mero varnosti obratovanja distri-
bucijskega sistema.

9. člen
(izvajanje aktivnosti za zagotovitev varnega  

in zanesljivega obratovanja)
Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distri-

bucijskega sistema je operater distribucijskega sistema dolžan 
izvajati naslednje aktivnosti:
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1. vzdrževanje distribucijskega plinovoda;
2. redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravi-

la, adaptacije in rekonstrukcije distribucijskega plinovoda;
3. zaščito distribucijskega plinovoda pred mehanskimi, ele-

ktričnimi in kemičnimi vplivi;
4. sistemsko kontrolo distribucijskega sistema;
5. nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v va-

rovalni pas distribucijskih sistemov, skladno z veljavnimi pogoji 
ter posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih skladno z določbami EZ-1 
predpiše minister, pristojen za energijo;

6. servisiranje naprav in opreme.

10. člen
(zavarovanje)

Operater distribucijskega sistema mora kot dober gospodar 
skleniti zavarovalne pogodbe za zavarovanje tveganj, ki so po-
vezana z izvrševanjem izvajanja dejavnosti operaterja. Obseg in 
vsota zavarovanj morata vključevati požarno zavarovanje, zava-
rovanje odgovornosti operaterja za neposredno škodo, povzro-
čeno tretjim osebam in ostala zavarovanja po presoji operaterja 
distribucijskega sistema.

11. člen
(obveznosti uporabnikov distribucijskega sistema)

(1) Uporabniki distribucijskega sistema so dolžni s skrbno-
stjo dobrega gospodarja neprestano skrbeti za največjo mero 
varnosti energetskih objektov, naprav in napeljav.

(2) Uporabniki so dolžni enkrat letno izvesti kontrolni vi-
zualni pregled notranje plinske napeljave skladno s kontrolnim 
listom, ki je na voljo na spletni strani in sedežu operaterja distri-
bucijskega sistema. Pregled lahko po naročilu uporabnika izvede 
tudi pooblaščen izvajalec.

(3) Operater distribucijskega sistema s priključitvijo no-
tranje plinske napeljave uporabnikov distribucijskega sistema 
na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za tehnično 
brezhibno in varno obratovanje te napeljave.

(4) Uporabnik distribucijskega sistema je dolžan zagotoviti 
operaterju distribucijskega sistema za izvrševanje obveznosti 
operaterja distribucijskega sistema prost dostop do priključkov, 
regulatorjev tlaka, plinomerov oziroma merilnih naprav, korektor-
jev in plinskih filtrov, s katerimi upravlja operater distribucijskega 
sistema.

(5) Uporabnik distribucijskega sistema, ki zaradi višje sile, 
nepredvidenih vzdrževalnih del, motenj na odjemnem mestu ali 
drugih razlogov ne more izvrševati pravic dostopa do distribucij-
skega sistema, je ob nastopu takih razmer dolžan o tem takoj 
obvestiti operaterja distribucijskega sistema.

(6) Uporabnik mora zagotoviti, da se notranja plinska na-
peljava uporablja na način, da niso možne motnje na drugih no-
tranjih plinskih napeljavah in da ni motečih posledic za naprave 
operaterja distribucijskega sistema.

(7) Uporabnik mora v primeru ugotovljenih poškodb, okvar 
ali netesnosti priključka, distribucijskega plinovoda ali naprav iz 
tega člena (npr. plinomer, korektor, regulator tlaka oziroma me-
rilna naprava) takoj obvestiti operaterja distribucijskega sistema.

(8) Uporabnik mora operaterju distribucijskega sistema 
omogočiti dostop do naprav, ki omogočajo izpolnjevanje pravic 
in obveznosti operaterja distribucijskega sistema, in sicer:

– odčitavanje, menjava in vzdrževanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav operaterja distribucijskega sistema;
– evidentiranje plinskih trošil.
(9) Uporabniki distribucijskega sistema so dolžni s skrbno-

stjo dobrega gospodarja z največjo mero skrbnosti spoštovati 
pogodbene obveznosti (pogodba o priključitvi, pogodba o do-
stopu). Predvsem morajo zagotoviti, da izpolnjevanje pogodb 
operaterja distribucijskega sistema ni oteženo (npr. dostop do 
objektov in naprav, sporočanje točnih podatkov in morebitnih 
sprememb pogodbenih strank), in preprečiti morebitne zlorabe 
sistema (na odjemnih mestih, merilnih napravah, priključkih in 
ostalih napravah, na katere se nanašajo navedene pogodbe), 
vključno s posegi tretjih oseb (npr. neupravičen odjem).

(10) Če uporabnik distribucijskega sistema operaterju 
distribucijskega sistema ne omogoči dostopa do naprav iz tega 
člena oziroma operaterju distribucijskega sistema ni omogoče-
no izpolnjevanje pravic in obveznosti, operater distribucijskega 
sistema o tem obvesti uporabnika, lastnika oziroma imetnika 
soglasja. Ta je dolžan takoj po prejemu obvestila operaterju 
distribucijskega sistema sporočiti stanje merilne naprave ter 
najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila kontaktirati 
operaterja distribucijskega sistema ter mu omogočiti dostop do 
naprav zaradi izvedbe storitve oziroma omogočiti izpolnjevanje 
pravic in obveznosti. Če tega ne stori, operater distribucijskega 
sistema začne postopek za odklop uporabnika.

12. člen
(ukrepanje v primeru ogroženosti distribucijskega sistema)

(1) Operater distribucijskega sistema mora v primeru ogro-
ženosti distribucijskega sistema nemudoma in v najkrajšem mo-
žnem času ustrezno zavarovati sistem pred tveganji, povezanimi 
z varnostjo sistema, obratovanjem sistema, življenjem ali zdrav-
jem ljudi in premoženjem, oziroma popraviti in odpraviti vse 
poškodbe in okvare, do katerih pride na distribucijskem sistemu.

(2) Vse informacije o motnjah v delovanju, poškodbah ali 
okvarah na distribucijskem sistemu ter o nenadnih dogodkih, ki 
lahko vplivajo na delovanje distribucijskega sistema ali njego-
vega dela, mora uporabnik, ki je te dogodke zaznal, nemudoma 
sporočiti operaterju distribucijskega sistema (dežurni službi).

13. člen
(ukrepanje v primeru poškodb, motenj in okvar)

(1) Operater distribucijskega sistema mora v najkrajšem 
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, ki 
se pojavijo na distribucijskem sistemu.

(2) Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema operater distribucijskega 
sistema zagotavlja službo stalne pripravljenosti 24 ur na dan in v 
primeru nevarnosti za premoženje in zdravje ter življenje ljudi ne-
mudoma izvede vse možne posege na distribucijskem sistemu.

(3) Če pride do poškodbe, motnje ali okvare na distri-
bucijskem sistemu zaradi višje sile ali ravnanja tretjih oseb in 
operater distribucijskega sistema ravna v skladu s tem aktom in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti, ni odškodninsko odgovoren 
zaradi začasne omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega 
plina, če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske odgovor-
nosti po splošnih pravilih obligacijskega prava.

2. Nadzor in zavarovanje distribucijskega sistema

14. člen
(nadzor distribucijskega sistema)

Operater distribucijskega sistema zagotavlja reden nad-
zor nad distribucijskim sistemom ter redno pregleduje varoval-
ne pasove distribucijskega sistema.

15. člen
(nadzor pri gradnji in obnovi distribucijskega sistema)
(1) Operater distribucijskega sistema ima zaradi zagoto-

vitve zanesljivega delovanja distribucijskega sistema izključno 
pravico nadzora nad gradnjo oziroma obnovo distribucijskega 
sistema na stroške investitorja gradnje.

(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je 
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor gradnje pridobiti 
podatke iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

3. Zagotavljanje uravnoteženih obratovalnih razmer  
v distribucijskem sistemu

16. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)

(1) Operater distribucijskega sistema skrbi za uravnoteže-
ne obratovalne razmere v distribucijskem sistemu.
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(2) Za potrebe upravljanja distribucijskega sistema in ob-
računa storitev ter ugotavljanja količin zemeljskega plina, ki 
je bil prevzet v distribucijski sistem oziroma predan iz njega, 
morajo biti na vseh prevzemnih in odjemnih mestih ustrezne 
merilne naprave, do katerih mora imeti operater distribucijske-
ga sistema prost in nemoten dostop.

4. Vzdrževanje distribucijskega sistema

17. člen
(načrti vzdrževanja)

(1) Učinkovito vzdrževanje distribucijskih sistemov zago-
tavlja operater distribucijskega sistema z izdelavo letnih načrtov 
vzdrževanja s popisom predvidenih del in posegov.

(2) Če je zaradi izrednih dogodkov, na katere operater 
distribucijskega sistema nima vpliva, treba izvesti določena 
vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu, se le-ta izvedejo 
tudi, če niso predvidena v načrtu vzdrževanja.

18. člen
(vzdrževalna dela)

(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja 
distribucijskega sistema je operater distribucijskega sistema 
dolžan izvajati načrtovana in druga potrebna vzdrževalna dela.

(2) V primeru motenj ali okvar na distribucijskem sistemu, 
ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njegovo varno in zanesljivo 
obratovanje, operater distribucijskega sistema izvede izredna 
in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zaneslji-
vega delovanja distribucijskega sistema v najkrajšem možnem 
času.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan redno 
vzdrževati objekte in naprave distribucijskega sistema tako, 
da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in obratovalna 
usposobljenost in varnost delovanja v času dobe koristnosti di-
stribucijskega sistema (redno vzdrževanje). Redna vzdrževalna 
dela zajemajo popravila na osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo 
povečanja dobe koristnosti, vrednosti ali zmogljivosti osnovnih 
sredstev, ampak le ohranjajo zanesljivost, varnost, učinkovitost 
in zmogljivost v predvideni dobi koristnosti.

(4) Operater distribucijskega sistema je dolžan izvesti 
posodobitve distribucijskega sistema s tem, da ga občasno ob-
novi, zamenja iztrošene sestavne dele in/ali spremeni njegovo 
konstrukcijo in s tem podaljša dobo obratovanja in/ali izboljša 
značilnosti obratovanja distribucijskega sistema (redno inve-
sticijsko vzdrževanje). Redna investicijska vzdrževalna dela 
zajemajo zamenjavo ali preureditve oziroma obnovo obstoječih 
osnovnih sredstev, ki pomenijo povečano zanesljivost, varnost, 
učinkovitost in zmogljivost ali podaljšanje predvidene dobe 
koristnosti distribucijskega sistema. Stroške posodobitve pri-
ključkov kot dela distribucijskega sistema nosi lastnik priključka.

(5) Dela iz tega člena obsegajo predvsem:
1. zaščito pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi 

vplivi;
2. preventivne preglede;
3. popravila in rekonstrukcije distribucijskega sistema;
4. vzdrževanje distribucijskega sistema;
5. nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v 

varovalnem pasu;
6. servisiranje in zamenjavo opreme.
(6) Pred izvedbo del iz tega člena, ki povzročijo začasno 

omejitev ali prekinitev distribucije plina, mora operater distribu-
cijskega sistema obvestiti uporabnike skladno z EZ-1.

(7) Operater distribucijskega sistema ne odgovarja za 
škodo, ki uporabniku distribucijskega sistema nastane zaradi 
začasne omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina, 
če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske odgovornosti po 
splošnih pravilih obligacijskega prava.

(8) V primeru izvajanja del iz tega člena na objektih in 
napravah, ki niso v lasti operaterja distribucijskega sistema, se 
povračilo stroškov dogovori z lastnikom teh naprav.

19. člen
(pravice in obveznosti pri rednih vzdrževalnih delih  

na distribucijskem sistemu)
(1) Operater distribucijskega sistema sme začasno pre-

kiniti distribucijo zaradi predvidenih rednih del, vzdrževanj, 
pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrol meritev ter raz-
širitve distribucijskega sistema.

(2) Redna dela je operater distribucijskega sistema dolžan 
opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in izbrati 
čas, ki čim manj prizadene končne odjemalce (praviloma ne v 
času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina).

20. člen
(pravice in obveznosti pri izrednih nepredvidenih delih  

na distribucijskem sistemu)
(1) V primeru okvar na distribucijskem sistemu, vključno 

s priključkom, ki nastanejo zaradi razlogov, na katere operater 
distribucijskega sistema ne more vplivati in povzročijo motnje 
v delovanju distribucijskega sistema, mora operater distribu-
cijskega sistema v najkrajšem možnem času izvesti izredna 
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega 
delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati potreb-
na popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko operater dis-
tribucijskega sistema, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, 
za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega delovanja ali zaradi 
drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine distribu-
cijo zemeljskega plina.

21. člen
(predvidena dela na distribucijskem sistemu)

(1) Predvidena dela je operater distribucijskega sistema 
dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, 
in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike distribucijske-
ga sistema. Za izbiro primernega časa lahko operater distri-
bucijskega sistema od uporabnikov distribucijskega sistema 
zahteva podatke o predvideni uporabi distribucijskega sistema.

(2) Operater distribucijskega sistema mora o predvide-
nem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika in/ali končnega 
odjemalca v pisni obliki ali na drug oseben način skladno z 
določbami 9. oddelka IV. poglavja tega akta. V primeru večje-
ga števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno 
učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 
48 ur pred odklopom.

(3) Če je operater distribucijskega sistema pozvan, da 
izvede na distribucijskem sistemu določena dela zaradi potrebe 
tretjih oseb, izvede ta dela na njihove stroške po predhodni 
presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del 
na uporabnike distribucijskega sistema. Operater distribucijske-
ga sistema o izvedbi del sklene ustrezno pogodbo ali pridobi 
naročilo tretje osebe.

(4) Sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka je pogoj za 
izvedbo del iz prejšnjega odstavka. Pogodba mora določati tudi 
odgovornost glede stroškov v povezavi z motnjami pri oskrbi, 
do katerih lahko pride zaradi izvedbe del.

5. Tehnične zahteve za distribucijski sistem

22. člen
(splošne določbe)

(1) Pri umeščanju v prostor, projektiranju in graditvi objek-
tov, ki sestavljajo distribucijski sistem, kot tudi pri njihovem 
opremljanju z napravami, preskušanju, obratovanju in obna-
vljanju, je treba upoštevati najboljše ekonomsko še upravičene 
rešitve in tehnologije, tako da so v največji možni meri zago-
tovljene varnost, zanesljivost in učinkovitost distribucijskega 
sistema.

(2) Pri izvajanju aktivnosti iz prejšnjega odstavka se za-
radi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, 
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materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih 
elementov distribucijskega sistema uporabljajo tudi Tehnične 
zahteve operaterja distribucijskega sistema, ki so objavljene na 
spletni strani operaterja distribucijskega sistema.

23. člen
(opustitev obratovanja dela distribucijskega sistema)
(1) Če del distribucijskega sistema ni potreben za izvaja-

nje distribucije zemeljskega plina, ga lahko operater distribu-
cijskega sistema opusti.

(2) Operater distribucijskega sistema opustitev dela dis-
tribucijskega sistema izvede tako, da:

– opuščenega dela distribucijskega sistema fizično ne 
odstrani, temveč ga z ustreznimi tehničnimi ukrepi zavaruje in 
s tem omogoči njegovo ohranitev v čim večji meri ali

– fizično odstrani opuščeni del distribucijskega sistema, 
če je odstranitev potrebna zaradi izvedbe dopustnih in načr-
tovanih prostorskih ureditev oziroma zaradi varovanja okolja. 
V primeru opuščenega priključka soglasje lastnika priključka 
ni potrebno.

(3) Priključek, ki ga operater distribucijskega sistema 
opusti in fizično odstrani, se praviloma prekine na priključnem 
mestu na omrežju. Pri tem je treba odstraniti tudi vse vidne dele 
priključka v oziroma na objektu ali stavbi. Odstranitev izvede 
operater distribucijskega sistema, stroške odstranitve pa nosi 
lastnik priključka, ki je zahteval odstranitev.

(4) Operater distribucijskega sistema v Zbirnem katastru 
gospodarske javne infrastrukture izvede spremembo iz tega 
člena. Opuščeni del distribucijskega sistema ni več sestavni 
del distribucijskega sistema.

6. Posegi v varovalni pas plinovoda,  
ki je del distribucijskega sistema

24. člen
(prostorsko načrtovanje v varovalnem pasu  

distribucijskega sistema)
(1) Pri pripravi smernic prostorskega načrtovanja opera-

ter distribucijskega sistema upošteva tehnične zahteve, ki jih 
določajo predpisi, standardi in Tehnične zahteve operaterja 
distribucijskega sistema.

(2) Operater distribucijskega sistema pri pripravi Teh-
ničnih zahtev operaterja distribucijskega sistema določi tudi 
morebitne posebne varnostne ukrepe v varovalnem pasu dis-
tribucijskega plinovoda.

25. člen
(posegi v prostor v varovalnem pasu distribucijskega sistema)

(1) Za izvedbo kakršnegakoli posega v območju varoval-
nega pasu distribucijskega sistema mora investitor ali izvajalec 
dobiti pisno soglasje operater distribucijskega sistema.

(2) Pred začetkom projektiranja ali izvajanja posega v 
prostor je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor posega 
pridobiti potrebne podatke o legi plinovoda iz Zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture ali iz evidence infrastrukture 
operaterja distribucijskega sistema. Če projektant, izvajalec del 
ali investitor novogradnje načrtuje oziroma izvede dela brez 
soglasja operaterja distribucijskega sistema iz prejšnjega od-
stavka ali v nasprotju z njim, investitor odškodninsko odgovarja 
operaterju distribucijskega sistema in uporabnikom distribucij-
skega sistema za nastalo škodo.

26. člen
(prestavitev dela distribucijskega sistema)

(1) Prestavitev distribucijskega sistema je prestavitev dis-
tribucijskega plinovoda oziroma objekta, ki sestavlja distribucij-
ski sistem skupaj s sistemom povezanih naprav.

(2) Če je zaradi načrtovane gradnje ali drugega pose-
ga potrebna prestavitev distribucijskega sistema, za katero 

je treba pridobiti samostojno gradbeno dovoljenje, mora za to 
prestavitev v imenu operaterja distribucijskega sistema in za 
svoj račun investitor načrtovane gradnje ali drugega posega 
pridobiti gradbeno dovoljenje za prestavljeni del distribucijske-
ga sistema.

(3) Operater distribucijskega sistema izda soglasje za 
prestavitev distribucijskega sistema, ko mu investitor predloži 
popolno projektno dokumentacijo in podpisano pogodbo o ure-
ditvi medsebojnih razmerij iz tega poglavja tega akta. Po izdaji 
soglasja za prestavitev distribucijskega sistema izda operater di-
stribucijskega sistema tudi soglasje za poseg v varovalnem pasu, 
zaradi katerega je treba distribucijski sistem predhodno prestaviti.

(4) Investitor iz prejšnjega odstavka mora v imenu ope-
raterja distribucijskega sistema in na svoj račun pridobiti vse 
potrebne stvarne in druge pravice na nepremičninah, na katerih 
bo zgrajen nadomestni distribucijski sistem. Pred zaplinitvijo 
nadomestnega distribucijskega sistema je treba zagotoviti, da 
je v zemljiško knjigo vpisana služnost obratovanja, vzdrževanja 
in nadzora nadomestnega distribucijskega sistema v korist ope-
raterja distribucijskega sistema za čas trajanja distribucijskega 
sistema za vso nadomestno traso distribucijskega sistema.

(5) Pred zaplinitvijo nadomestnega distribucijskega siste-
ma mora investitor pridobiti in operaterju distribucijskega siste-
ma predložiti vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere 
bo omogočeno obratovanje distribucijskega sistema skladno 
s predpisi takoj po vključitvi nadomestnega distribucijskega 
sistema v obstoječi distribucijski sistem, med drugim uporabno 
dovoljenje prestavljenega dela distribucijskega plinovoda ali 
zapisnik strokovnega tehničnega pregleda brez zadržkov, ge-
odetski posnetek izvedenega stanja, dokazilo o vpisu objekta 
v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in dokazilo 
o zanesljivosti objekta.

(6) Investitor nadomestnega distribucijskega sistema in 
operaterju distribucijskega sistema v roku 30 dni po zaplinitvi 
nadomestnega distribucijskega sistema skleneta dogovor (pri-
mopredajo), s katerim investitor nadomestnega distribucijskega 
sistema brezplačno izroči v last in posest nadomestni distri-
bucijski sistem operaterja distribucijskega sistema. Operater 
distribucijskega sistema investitorju sočasno brezplačno izroči 
v last in posest tisti del distribucijskega sistema, ki je bil nado-
meščen z nadomestnim distribucijskim sistemom.

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
izvedbo posebnih varnostnih ukrepov, ki jih je v primeru po-
sega v varovalni pas distribucijskega sistema treba predvideti 
skladno s predpisom, ki ureja pogoje poseganja v varovalni pas 
distribucijskega sistema.

27. člen
(izvajanje del v varovalnem pasu distribucijskega sistema)

Najmanj deset dni pred začetkom izvajanja kakršnihkoli 
del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega si-
stema, na območju varovalnega pasu distribucijskega sistema, 
mora investitor ali izvajalec del predložiti operaterju distribucij-
skega sistema:

– pisno prijavo začetka del z navedbo datuma njihovega 
začetka in predvidene dinamike;

– pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je za izvedbo 
del potrebno;

– naročilo za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucij-
skega sistema;

– naročilo za nadzor operaterja distribucijskega omrežja 
ali njegove terenske službe in

– podatke o izvajalcu ter vodji del.

28. člen
(nedovoljeni posegi v varovalni pas distribucijskega sistema)

(1) Če operater distribucijskega sistema ugotovi, da je pri-
šlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi, ki urejajo 
posege v varovalni pas, ali tem aktom, lahko takoj neposredno 
prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih 
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izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne za ukrepe v 
zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor.

(2) Operater distribucijskega sistema ravna skladno s 
prejšnjim odstavkom tudi, če se sicer dovoljena dela v varo-
valnem pasu izvajajo v nasprotju s predpisi, ki urejajo posege 
v varovalni pas, tem aktom, pogodbo o ureditvi medsebojnih 
razmerij iz naslednjega člena oziroma zahtevami operaterja 
distribucijskega sistema.

29. člen
(pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij, stroški posega  

v varovalni pas distribucijskega sistema)
(1) Investitor ali izvajalec del v varovalnem pasu distri-

bucijskega sistema nosi vse stroške, ki jih povzroči operater 
distribucijskega sistema z umeščanjem v prostor, načrtovanjem 
in izvedbo teh del.

(2) Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo tako nepo-
sredne stroške teh del, kot so stroški izvedbe posebnih varno-
stnih ukrepov ali prestavitve plinovoda distribucijskega sistema, 
bodisi da jih izvede investitor oziroma izvajalec del bodisi 
operater distribucijskega sistema, kot tudi posredne stroške, ki 
nastanejo operaterju distribucijskega sistema v zvezi z deli v 
varovalnem pasu distribucijskega sistema.

(3) Stroške v zvezi z deli v varovalnem pasu distribucijske-
ga sistema sestavljajo tudi vrednost storitev in del, ki jih izvaja 
operater distribucijskega sistema v zvezi z deli v varovalnem 
pasu distribucijskega sistema, kot so strokovno delo v zvezi s 
soglasji, nadzor nad izvajanjem del in podobno.

(4) Če je za izvedbo posega v varovalnem pasu distribu-
cijskega sistema treba prestaviti distribucijski plinovod, sestav-
ljajo stroške, ki jih nosi investitor, tudi vsi stroški, povezani s 
to prestavitvijo, vključno z izpihanim plinom ter vključno z mo-
rebitnimi obveznostmi do uporabnikov sistema v zvezi s tem.

(5) V zvezi z medsebojnimi razmerji, vključno plačilom 
stroškov posega v varovalnem pasu distribucijskega sistema, 
skleneta investitor oziroma izvajalec del ter operater distribu-
cijskega sistema pogodbo, s katero uredita medsebojna raz-
merja, vključno s plačilom teh stroškov ter nadalje, z ustreznim 
zavarovanjem obveznosti investitorja oziroma izvajalca del.

(6) Operater distribucijskega sistema lahko izda soglasje 
za poseg v varovalnem pasu distribucijskega sistema tudi, če 
pogodba iz prejšnjega odstavka ni bila sklenjena.

IV. POGOJI IN NAČIN PRIKLJUČITVE  
NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

1. Pravica do priključitve

30. člen
(pogoji za priključitev)

(1) Pravico do priključitve na distribucijski sistem ima 
vsaka oseba, ki je lastnik stavbe ali jo namerava zgraditi in ima 
ali bo imela na tej stavbi naprave, z uporabo katerih bo postala 
uporabnik.

(2) Pravica do priključitve na določenem priključnem me-
stu z določenim priključkom se pridobi z dokončnostjo soglasja 
za priključitev in ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v soglasju 
za priključitev, izvršuje pa se na način, določen v pogodbi o 
priključitvi in soglasju za priključitev.

(3) Pravica do priključitve preneha, če preneha soglasje 
za priključitev, po sklenitvi pogodbe o priključitvi pa, če preneha 
veljati ta pogodba.

(4) Pravica do priključitve preneha tudi v trenutku, ko 
operater distribucijskega sistema skladno z EZ-1 in tem aktom 
trajno odklopi uporabnika sistema.

31. člen
(število odjemnih mest na priključku)

(1) Na enem priključku je lahko priključenih eno ali več 
odjemnih mest.

(2) Na en priključek je lahko priključenih več odjemnih 
mest, če je v stavbi več stanovanj ali poslovnih prostorov 
oziroma posameznih zaključenih funkcionalnih delov stavbe 
ali naprav.

(3) Vsako odjemno mesto mora biti opremljeno z merilno 
napravo, katere velikost in tip odobri operater distribucijskega 
sistema.

(4) Na enem odjemnem mestu so lahko priključeni le 
stavbe, deli stavbe in naprave enega odjemalca.

(5) Če je odjemno mesto v skupni lasti več oseb ter na-
menjeno skupni oskrbi ene ali več stavb z več posameznimi 
funkcionalno zaključenimi deli, se te osebe obravnavajo kot 
en končni odjemalec.

2. Priključitev

32. člen
(vloga za izdajo soglasja)

(1) Pred pričetkom gradnje priključkov, ki se jih priklju-
čuje na distribucijski sistem, mora investitor oziroma lastnik 
stavbe pridobiti soglasje za priključitev.

(2) Operater distribucijskega sistema izda soglasje za 
priključitev na podlagi pisne vloge.

(3) V pisni vlogi je treba navesti in priložiti:
1. ime in priimek oziroma firma in naslov investitorja 

oziroma lastnika;
2. želeno lokacijo priključnega mesta na omrežju in pri-

ključnega mesta uporabnika;
3. namen uporabe priključka;
4. največji pretok priključka (Nm3/h);
5. predvideno moč trošil v kW;
6. predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh;
7. predviden začetek uporabe priključka in trajanje upo-

rabe priključka;
8. predvideno distribucijsko zmogljivost v kWh/dan, če 

operater distribucijskega sistema potrebuje te podatke za 
oceno ekonomske upravičenosti priključitve;

9. dokazilo o lastništvu – izpisek iz zemljiške knjige;
10. kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo v primerih, 

ko je to zahtevano v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev 
objektov;

11. projekt za izvedbo priključka na zahtevo operaterja 
distribucijskega sistema, pri objektih kjer skupna toplotna moč 
presega 80 kW;

12. projekt za izvedbo distribucijskega plinovoda v pri-
meru gradnje ali prestavitve plinovoda distribucijskega siste-
ma na zahtevo tretje osebe.

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb oziro-
ma objektov, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov, 
ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je treba pisni vlogi iz 
prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja 
priložiti dokazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe.

(5) Pisni vlogi iz tretjega odstavka tega člena je treba 
priložiti tudi dokazilo o lastništvu oziroma soglasje lastnika 
zemljišča, po katerem bo priključek potekal, da soglaša z 
ustanovitvijo ustrezne služnosti za priključek. Nadalje je treba 
priložiti ustrezna soglasja morebitnih solastnikov ali pisno 
izjavo, s katero vlagatelj (lastnik stavbe oziroma objekta) 
izjavlja, da je pridobil vsa soglasja morebitnih solastnikov 
stavbe, delov stavbe in obstoječih plinskih napeljav (priklju-
ček in notranje plinske napeljave), na katere bo predvidena 
priključitev vplivala.

(6) Če gradnjo distribucijskih plinovodov ali priključkov 
izvaja operater distribucijskega sistema v svojem imenu in 
za svoj račun in mora vsa potrebna soglasja pridobiti opera-
ter distribucijskega sistema, osebi iz prvega odstavka tega 
člena ni treba priložiti tistih soglasij in prilog iz tega člena, ki 
jih v takem primeru ureja operater distribucijskega sistema v 
svojem imenu in za svoj račun, razen izjav oziroma soglasij 
iz prejšnjega odstavka.
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33. člen
(obrazložitev vloge)

(1) Vlagatelj lahko vlogo za izdajo soglasja za priključitev 
poda sam ali po pooblaščencu, ki ga zastopa v postopku izdaje 
soglasja za priključitev. V tem primeru je treba pisni vlogi za 
izdajo soglasja za priključitev priložiti tudi pooblastilo, ki pa ne 
velja za podpis pogodbe o priključitvi, za podpis katere se zah-
teva novo pooblastilo, izdano po datumu dokončnosti soglasja 
za priključitev.

(2) V primeru izdaje soglasja za priključitev za stavbo, 
ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, oziroma 
za skupne dele v stavbi z več stanovanjskimi ali poslovnimi 
enotami, ki so v solastnini dveh ali več etažnih lastnikov, ti 
solastniki oziroma etažni lastniki za izdajo soglasja za priključi-
tev, pooblastijo pooblaščenca, ki poda vlogo za izdajo soglasja 
za priključitev in zastopa solastnike oziroma etažne lastnike v 
postopku izdaje soglasja za priključitev.

(3) Soglasje za priključitev se izda vsem solastnikom 
oziroma etažnim lastnikom stavbe, pri čemer v primeru etažnih 
lastnikov glasi generično na vse vsakokratne etažne lastnike 
stavbe brez navedbe posameznih imen etažnih lastnikov.

34. člen
(pogoji za izdajo soglasja za priključitev)

(1) Operater distribucijskega sistema izda soglasje za 
priključitev, če:

1. je priključitev na distribucijski sistem tehnično izvedlji-
va glede na geografsko lego obstoječega ali predvidenega 
distribucijskega sistema in geografsko lego predvidenega od-
jemnega mesta;

2. zahtevana priključitev nima za posledico večjih motenj 
v delovanju distribucijskega sistema;

3. je investitor oziroma lastnik pripravljen kriti morebitne 
nesorazmerne stroške priključitve, če bi ti nastali operaterju dis-
tribucijskega sistema zaradi predvidene priključitve uporabnika;

4. je vloga za izdajo soglasja ustrezno izpolnjena z vsemi 
predpisanimi podatki;

5. investitor ali lastnik stavbe izkaže, da je lastnik oziroma 
solastnik stavbe ali dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za gradnjo ter je pridobil soglasja iz petega odstavka 
32. člena tega akta;

6. je investitor ali lastnik stavbe pridobil soglasje sola-
stnikov stavbe oziroma solastnikov obstoječih plinovodov in 
internih plinskih napeljav, na katere se priključuje;

7. so projekti za izvedbo priključka izdelani skladno s 
predpisi, sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnimi zah-
tevami operaterja distribucijskega sistema v primerih, ko bo 
investitor ali lastnik stavbe lastnik teh vodov;

8. so priložene grafične priloge, iz katerih sta razvidna 
potek distribucijskega plinovoda in lega priključka, v primerih, 
ko bo operater distribucijskega omrežja lastnik teh vodov;

9. je priložen načrt notranje plinske napeljave v primerih, 
ko je priključitev predvidena na obstoječo notranjo plinsko 
napeljavo.

(2) Operater distribucijskega sistema v postopku izdaje 
soglasja izračuna višino morebitnih nesorazmernih stroškov 
priključitve skladno z določbami EZ-1.

(3) Pri presoji pogojev iz 2. točke prvega odstavka tega 
člena ter za namen izračuna višine nesorazmernih stroškov pri-
ključitve operater distribucijskega sistema upošteva stanje dis-
tribucijskega sistema, kot obstaja v času odločanja o zahtevi za 
izdajo soglasja in predvideno širitvijo distribucijskega sistema.

(4) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo 
vlogi za izdajo soglasja za priključitev, hrani operater distribu-
cijskega sistema.

35. člen
(odločanje o vlogi za izdajo soglasja za priključitev)
(1) Na podlagi popolne vloge in priložene dokumentacije 

operater distribucijskega sistema odloča o izdaji ali zavrnitvi 
soglasja za priključitev.

(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priklju-
čitve zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka prejš-
njega člena, operater distribucijskega sistema zavrne soglasje 
za priključitev.

(3) V primeru ugotovljenega obstoja nesorazmernih stro-
škov priključitve, ki se opredelijo v soglasju za priključitev, ima 
uporabnik pravico do priključitve, če se odloči, da bo sam kril 
nesorazmerne stroške. Medsebojne pravice in obveznosti v 
zvezi s tem uredita investitor ali lastnik stavbe in operater dis-
tribucijskega sistema v posebni pogodbi ali v okviru pogodbe 
o priključitvi.

(4) Če operater distribucijskega sistema ugotovi, da pogoji 
za priključitev niso izpolnjeni (neizpolnjevanje tehničnih pogo-
jev, nastanek motenj v delovanju distribucijskega sistema), 
lahko vlagatelju predlaga spremembe in ga pozove, da vlogo 
dopolni oziroma spremeni. Operater distribucijskega sistema 
v pozivu določi rok za vložitev dopolnitve ali spremembe. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni ali ne spremeni v skladu in v roku 
iz tega odstavka, operater distribucijskega sistema izdajo so-
glasja zavrne.

(5) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča 
operater distribucijskega sistema z odločbo v upravnem po-
stopku najkasneje v roku 30 dni od vložitve popolne vloge za 
izdajo soglasja.

(6) Izdana odločba o soglasju za priključitev velja dve leti 
od njene dokončnosti, razen če EZ-1 ne določa drugače. V tem 
času mora imetnik soglasja za priključitev izpolniti vse pogoje, 
predpisane v soglasju za priključitev, in operaterju distribucij-
skega sistema naročiti izvedbo priključitve. Veljavnost soglasja 
za priključitev se lahko podaljša skladno z EZ-1.

(7) O pritožbi zoper izdajo ali zavrnitev soglasja za priklju-
čitev odloča agencija.

36. člen
(priključevanje skladišč plina, obratov za utekočinjen 

zemeljski plin in proizvodnih virov plina)
(1) Za priključitev na sistem skladišč plina in obratov za 

utekočinjen zemeljski plin se smiselno uporabljajo določbe tega 
akta, ki urejajo priključitev uporabnikov sistema.

(2) Za priključitev proizvodnih virov plina, ki ga je mogoče 
varno dodajati v distribucijski sistem zemeljskega plina, na di-
stribucijski sistem, se smiselno uporabljajo določbe tega akta, 
ki urejajo priključitev uporabnikov sistema in dodatne določbe v 
Tehničnih zahtevah operaterja distribucijskega sistema.

3. Stroški priključitve

37. člen
(ocena ekonomske upravičenosti priključitve)

(1) Operater distribucijskega sistema oceni ekonomsko 
upravičenost priključitve na podlagi analize ocenjenih stroškov 
in koristi ter z uporabo metode sedanje vrednosti denarnih to-
kov, pri čemer se upoštevajo parametri iz splošnega akta agen-
cije, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira. Pri 
izračunu ekonomske upravičenosti naložbe v priključek se upo-
števa referenčna ekonomska doba uporabe priključka 20 let.

(2) Z analizo ekonomske upravičenosti priključitve opera-
ter distribucijskega sistema z ustreznimi kazalniki (interna sto-
pnja donosnosti in neto sedanja vrednost) ovrednoti finančno 
donosnost naložbe priključitve, ki kaže zmožnost neto prihod-
kov, da povrnejo stroške priključitve.

(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve se 
upoštevajo:

– ocenjeni stroški za izvedbo potrebne investicije (vred-
nost naložbe);

– predvideni dodatni stroški operaterja distribucijskega 
sistema, na primer stroški za vzdrževanje in obratovanje no-
vega priključka;

– stroški iz naslova reguliranega donosa na sredstva, 
povezani z izvedeno investicijo;
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– predvideni dodatni prihodki operaterja distribucijskega 
sistema glede na predvideni obseg uporabe priključka s strani 
uporabnika sistema.

(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima operater 
distribucijskega sistema zaradi zahtevane priključitve iz prve, 
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

(5) Ocenjeni stroški za izvedbo potrebne naložbe pri-
ključitve so stroški projektiranja, stroški pridobivanja upravnih 
dovoljenj in potrebnih stvarnih pravic, stroški gradnje objektov 
in naprav in vsi drugi stroški, ki jih operater distribucijskega 
sistema ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za 
izračun ocenjenih stroškov se upoštevajo trenutne cene na 
trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih objektov.

(6) Predvideni dodatni stroški operaterja distribucijskega 
sistema so vsi stroški, povezani z obratovanjem ter rednim in 
investicijskim vzdrževanjem, ki jih bo imel operater distribucij-
skega sistema v ekonomski dobi uporabe priključka. Dodatne 
stroške določi operater distribucijskega sistema na podlagi 
stroškov s podobnimi objekti.

(7) Strošek reguliranega donosa na sredstva se določi v 
višini, kot se določa s splošnim aktom agencije, ki ureja meto-
dologijo za določitev regulativnega okvira.

(8) Predvideni dodatni prihodki operaterja distribucijskega 
sistema so vsi prihodki, ki jih bo operater distribucijskega siste-
ma imel zaradi novega priključka, upoštevaje predvideni obseg 
uporabe priključka po posameznih letih, ki izhaja iz vloge za 
izdajo soglasja za priključitev.

(9) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri anali-
zi ekonomske upravičenosti, ugotavlja operater distribucijskega 
sistema na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je operater 
distribucijskega sistema prejel popolno vlogo za izdajo soglasja 
za priključitev uporabnika na distribucijski sistem.

(10) Operater distribucijskega sistema ocenjuje ekonom-
sko upravičenost priključitve le v primeru povečanja zmoglji-
vosti ali obsega obstoječega omrežja, ko je treba izvesti in-
vesticije na delih distribucijskega sistema v lasti operaterja 
distribucijskega sistema.

38. člen
(določitev sorazmernih in nesorazmernih stroškov priključitve)

(1) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni 
dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključi-
tve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi 
operater distribucijskega sistema (sorazmerni stroški priklju-
čitve).

(2) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za pokri-
tje vseh stroškov priključitve, ima uporabnik distribucijskega si-
stema pravico do priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, 
ki ni pokrit s predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerni 
stroški priključitve).

(3) Operater distribucijskega sistema določi nesoraz-
merne stroške kot znesek, ki je potreben, da je v referenčni 
ekonomski dobi uporabe priključka v celoti upoštevana takšna 
pričakovana interna stopnja donosnosti naložbe, kot je določe-
na v sedmem odstavku prejšnjega člena.

(4) Operater distribucijskega sistema ni dolžan začeti z 
izvedbo naložbe, dokler uporabnik distribucijskega sistema ne 
sklene pogodbe o priključitvi in dokler se ne zaveže, da plača 
nesorazmerne stroške, če so le-ti bili določeni s soglasjem 
za priključitev (npr. zagotovitev morebitnih jamstev v primeru 
odloženega plačila).

39. člen
(vračilo dela nesorazmernih stroškov zaradi priključitve novih 

uporabnikov distribucijskega sistema)
(1) Če se na priključek obstoječega uporabnika, za kate-

rega so bili plačani nesorazmerni stroški, priključi nov uporab-
nik v času referenčne ekonomske dobe uporabe priključka, se 
mu pri oceni ekonomske upravičenosti priključitve upošteva 
tudi neamortizirani del prvotne naložbe (upoštevaje referenčno 

ekonomsko dobo), ki se pokriva s prihodki iz naslova že zara-
čunanih nesorazmernih stroškov.

(2) Če novemu uporabniku na podlagi tako izračunane 
ocene ekonomske upravičenosti nastanejo nesorazmerni stro-
ški, je le-te dolžan plačati v skladu s tem aktom.

(3) Delež plačanih nesorazmernih stroškov novega upo-
rabnika je operater distribucijskega sistema dolžan povrniti že 
obstoječemu uporabniku in se določi v sorazmerju z deležem 
predvidenega letnega odjema za obstoječega uporabnika (po-
datek iz soglasja za priključitev) glede na skupen predviden 
letni odjem obstoječega in novega uporabnika (oba podatka iz 
soglasij za priključitev), hkrati pa vračilo ne sme biti večje od 
že plačanih nesorazmernih stroškov obstoječega uporabnika.

(4) Operater vrne del nesorazmernih stroškov obstoje-
čemu uporabniku v 30 dneh po tem, ko mu ta sporoči vse 
potrebne podatke za nakazilo (številko transakcijskega računa 
ter druge potrebne podatke) in ko je prejel celotno plačilo neso-
razmernih stroškov od novega uporabnika priključka.

4. Soglasje za priključitev

40. člen
(soglasje za priključitev)

(1) Za vsako posamezno priključitev mora oseba iz prvega 
odstavka 30. člena tega akta pridobiti soglasje za priključitev.

(2) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni:
1. ime in priimek oziroma naziv firme in naslov investitorja 

ali lastnika stavbe (v nadaljnjem besedilu: imetnik soglasja za 
priključitev);

2. naslov stavbe oziroma objekta, za katerega se izvaja 
priključitev (ulica, hišna številka, kraj, identifikacijska številka 
stavbe ali dela stavbe);

3. številka merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega 
mesta);

4. navedba načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi 
za soglasje in na podlagi katerih je izdano soglasje;

5. priključno mesto na omrežju;
6. priključno mesto uporabnika;
7. predvideni letni odjem v kWh;
8. največji delovni tlak in najmanjši zagotovljeni delovni 

tlak zemeljskega plina na priključnem mestu uporabnika;
9. največji pretok priključka (Nm3/h);
10. predvidena moč trošil v kW;
11. datum predvidenega začetka uporabe priključka;
12. namen uporabe priključka;
13. višina morebitnih nesorazmernih stroškov, vključno s 

pogoji plačila;
14. distribucijska zmogljivost v kWh/dan, na kateri temelji 

izračun ekonomske upravičenosti priključitve (samo v primeru, 
če je bila distribucijska zmogljivost uporabljena v izračunu);

15. določbo, da operater distribucijskega sistema ni dol-
žan začeti z izvedbo naložbe, dokler imetnik soglasja za priklju-
čitev ne sklene pogodbe o priključitvi in dokler se ne zaveže, da 
plača nesorazmerne stroške, če so le-ti bili določeni s soglas-
jem za priključitev (zagotovitev morebitnih jamstev v primeru 
odloženega plačila in podobno);

16. pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem 
možna, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem aktom in 
tehničnimi zahtevami operaterja distribucijskega sistema in 
predloženimi projekti za izvedbo;

17. navedba morebitnih tehničnih in drugih pogojev za 
priključitev ter, pri večjih uporabnikih, če to izhaja iz narave 
priključka, posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemelj-
skega plina.

(3) Veljavnost soglasja za priključitev preneha skladno z 
EZ-1, razen če ni skladno s tem zakonom podaljšano.

41. člen
(prenos soglasja za priključitev)

(1) Soglasje za priključitev se lahko prenese na pravno ali 
fizično osebo, ki pridobi te objekte, naprave ali napeljave, če 
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pride po izdaji soglasja za priključitev in pred sklenitvijo pogod-
be o priključitvi do katerega od naslednjih razlogov:

– če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična oseba) 
ali preneha obstajati (pravna oseba);

– če gre za spremembo gradbenega dovoljenja zaradi 
spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa z objek-
tom.

(2) Operater distribucijskega sistema na zahtevo novega 
investitorja oziroma lastnika prenese soglasje iz prejšnjega 
odstavka na to novo osebo ali več oseb.

(3) Zahtevo za prenos soglasja mora novi lastnik oziroma 
investitor vložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne ali 
upravne odločbe oziroma od sklenitve pogodbe, iz katere iz-
haja razlog za prenos soglasja iz prejšnjega odstavka. Zahtevi 
mora biti predložen dokaz o prenosu investitorstva, o pravnem 
nasledstvu ali o pridobitvi lastninske pravice iz prejšnjega od-
stavka.

(4) Soglasje se prenese na novo osebo ali več oseb 
z uradnim zaznamkom, ki se nanaša zgolj na spremembo 
imetnika oziroma imetnikov soglasja. Z uradnim zaznamkom 
ostanejo ostali pogoji iz soglasja za priključitev, vključno z roki, 
nespremenjeni.

5. Pogodba o priključitvi

42. člen
(pogodba o priključitvi)

(1) Pogodba o priključitvi se lahko sklene le z imetnikom 
veljavnega soglasja za priključitev. Operater distribucijskega 
sistema in imetnik veljavnega soglasja za priključitev skleneta 
v roku, ki je določen v soglasju za priključitev, pogodbo o pri-
ključitvi, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti v 
zvezi s priključitvijo.

(2) V pogodbi stranki zlasti uredita:
1. obseg del, ki jih je treba realizirati za priključitev na 

distribucijski sistem;
2. predvideno moč trošil v kW;
3. glavne tehnične karakteristike oziroma osnovne para-

metre priključka, kot npr. priključno mesto na omrežju, traso 
priključka, priključno mesto uporabnika, dimenzijo priključka, 
nazivni tlak priključka, največji pretok priključka (Nm3/h);

4. lastništvo priključka;
5. številko merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega 

mesta);
6. medsebojna razmerja v zvezi z vzdrževanjem priključ-

ka, če je priključek v lasti uporabnika;
7. rok izvedbe priključka in začetek uporabe priključka;
8. namen uporabe priključka;
9. višino in način plačila morebitnih nesorazmernih stro-

škov priključitve;
10. višino in način plačila stroškov v povezavi s priključitvi-

jo, za obseg del, ki jih na podlagi pogodbe o priključitvi izvede 
operater distribucijskega sistema;

11. ureditev razmerij v povezavi s prekinitvijo priključitve 
ali odstranitvijo priključka na zahtevo uporabnika ter obvezo za 
plačilo s tem povezanih stroškov;

12. posledice neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o 
priključitvi;

13. določbo, da je imetnik soglasja za priključitev kot 
uporabnik dolžan upoštevati določbe tega akta, ki se na-
našajo na notranjo plinsko napeljavo (npr. izgradnjo, vzdr-
ževanje) in druge naprave, potrebne za delovanje plinske 
napeljave, ki so v njegovi lasti (npr. naprave za regulacijo 
tlaka plina).

(3) Operater distribucijskega sistema ni dolžan začeti z 
naložbo (izgradnjo priključka), dokler imetnik soglasja za pri-
ključitev ne sklene pogodbe o priključitvi skladno z določbami 
tega člena. Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi uporab-
nik še ne pridobi pravice do uporabe sistema, ki se zagotovi s 
sklenitvijo pogodbe o dostopu.

43. člen
(gradnja priključka)

Skladno s sklenjeno pogodbo o priključitvi operater distri-
bucijskega sistema ali ustrezno registriran in strokovno usposo-
bljen pogodbeni izvajalec po pooblastilu in pod nadzorom ope-
raterja distribucijskega sistema zgradi priključek in morebitne 
druge potrebne objekte distribucijskega sistema, ki omogočajo 
tehnično izvedbo priključka in njegovo uporabo.

6. Zaplinjanje priključka

44. člen
(zaplinjanje priključka)

(1) Ko je priključek zgrajen in je možna njegova upora-
ba, operater distribucijskega sistema o tem obvesti imetnika 
soglasja in ga obvesti, da bo v roku, ki ga določi operater 
distribucijskega sistema, izvedena zaplinitev priključka. Pred 
zaplinjanjem morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni v Tehničnih 
zahtevah operaterja distribucijskega sistema.

(2) Zaplinitev priključka izvede operater distribucijskega 
sistema. Imetnik soglasja je lahko pri tem prisoten.

(3) Po uspešni zaplinitvi operater distribucijskega sistema 
izda zapisnik in ga posreduje imetniku soglasja. Z dnem izdaje 
zapisnika se šteje, da je priključitev izvedena (objekt, na ka-
terem je priključitev izvedena, se v tem aktu označuje tudi kot 
»priključeni objekt«).

(4) Potem, ko je priključek odzračen in je na izhodu iz 
glavne zaporne pipe dosežena ustrezna koncentracija zemelj-
skega plina (metana), operater distribucijskega sistema glavno 
zaporno pipo zapre, začepi in zaplombira.

(5) Z izvedbo priključka in zaplinjanja le-tega se zagotovi 
funkcionalnost priključka in možnost pričetka odjema, ki je 
pogojena s sklenitvijo pogodbe o dostopu in pogodbe o dobavi 
ter z ustrezno notranjo plinsko napeljavo.

(6) Uporabnik glavne zaporne pipe ne sme odčepiti in/ali 
odpirati oziroma poškodovati in/ali odstraniti plombe.

(7) Vsakič, ko se izvaja zaplinjanje priključka, mora upo-
rabnik omogočiti prost dostop do priključka, ki operaterju dis-
tribucijskega sistema omogoča učinkovito izvedbo zaplinjanja.

7. Spremembe osnovnih parametrov obstoječega 
priključka in sprememba uporabnika

45. člen
(spremembe uporabnika pred priključitvijo)

(1) Če pride po sklenitvi pogodbe o priključitvi in pred de-
jansko priključitvijo do prenosa soglasja za priključitev, se pre-
nos pogodbe o priključitvi izvede smiselno upoštevaje določbe 
iz 41. člena tega akta, ki urejajo prenos soglasja za priključitev.

(2) Za dokumente, ki jih operater distribucijskega sistema 
sprejme kot dokazilo za spremembo lastništva, šteje zemljiško 
knjižni izpisek. Izjemoma, če zemljiška knjiga ni urejena, opera-
ter distribucijskega sistema sprejme kot dokaz za spremembo 
lastništva dokazilo o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo 
skupaj s:

– kopijo overjene prodajne, menjalne ali darilne pogodbe,
– kopijo pravnomočnega sklepa o dedovanju,
– kopijo pravnomočne sodne ali upravne odločbe ali
– kopijo sporazuma o razdelitvi premoženja.
(3) Če so izpolnjeni pogoji iz tega člena za prenos pogod-

be o priključitvi, se prenos izvede tako, da sklenejo dotedanji 
imetnik soglasja za priključitev, novi imetnik in operater distri-
bucijskega sistema aneks k pogodbi o priključitvi, na podlagi 
katerega novi imetnik soglasja za priključitev vstopa v vse pra-
vice in obveznosti iz pogodbe o priključitvi. V primeru smrti ali 
prenehanja pravne osebe skleneta aneks k pogodbi o priklju-
čitvi novi imetnik soglasja in operater distribucijskega sistema.

(4) Priključek je funkcionalni del objekta oziroma stavbe, 
za katero je priključek zgrajen. V primeru prenosa lastninske 
pravice (singularno ali univerzalno pravno nasledstvo) na ne-
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premičnini, za katero je priključek zgrajen, se prenese tudi la-
stninska pravica na priključku, če je ta v lasti odjemalca. Lastnik 
priključka lahko lastninsko pravico na priključku prenese na 
drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese lastninsko 
pravico na nepremičnini, za katero je priključek zgrajen.

(5) V primeru prenosa lastninske pravice na več oseb se 
smiselno uporabljajo določbe 33. člena tega akta o solastnikih 
oziroma etažnih lastnikih.

(6) Imetnik soglasja za priključitev, ki ima z operaterjem 
distribucijskega sistema sklenjeno pogodbo o priključitvi, je 
dolžan obvestiti operaterja distribucijskega sistema o vseh 
spremembah.

(7) Če lastnik priključka prenese na drugo osebo lastnin-
sko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek, 
se priključek prenese na drugo osebo le, če se tako dogovorita 
v pogodbi o prenosu lastninske pravice lastnik in novi lastnik 
priključka.

46. člen
(sprememba uporabnika po izvedeni priključitvi)

Če pride po izvedeni priključitvi do prenosa soglasja za 
priključitev na novega lastnika oziroma do lastninsko pravnih 
sprememb pri lastnikih priključenih objektov in obveznosti iz 
pogodbe o priključitvi še niso bile v celoti izpolnjene, novi 
lastnik, dosedanji lastnik in operater distribucijskega sistema 
sklenejo sporazum oziroma se dogovorijo o izvršitvi obveznosti 
iz pogodbe.

47. člen
(sprememba osnovnih parametrov priključka)

(1) Lastnik mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, 
če želi, da se spremenijo katerikoli od naslednjih osnovnih 
parametrov priključka:

– moč trošil v kW;
– priključno mesto uporabnika;
– priključno mesto na omrežju;
– trasa ali
– konstrukcija priključka.
(2) Na zahtevo lastnika se lahko izvedejo spremembe 

osnovnih parametrov priključka šele po pridobitvi novega so-
glasja za priključitev, ki se nanaša na nove osnovne parametre 
priključka in sklenitvi nove pogodbe o priključitvi.

(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov pri-
ključka se izda tako, da se lastniku izda novo soglasje za pri-
ključitev. Na podlagi novega soglasja se z uporabnikom sklene 
nova pogodba o priključitvi. Če na podlagi nove vloge za izdajo 
soglasja za spremembo priključka operater distribucijskega 
sistema ugotovi, da se bo obseg uporabe priključka zmanjšal 
glede na že izdano soglasje o priključitvi in ekonomska refe-
renčna doba prvotnega priključka še ni potekla, uporabnik z 
novo pogodbo o priključitvi prevzame tudi vse neporavnane 
obveznosti iz prejšnje pogodbe o priključitvi.

(4) Če sprememba osnovnih parametrov priključka vklju-
čuje dela, zaradi katerih je bilo treba prekiniti odjem plina na 
priključnem mestu, se za ponovno zaplinjanje uporabljajo do-
ločbe tega akta, ki urejajo zaplinjanje priključka.

(5) Z dnem pričetka uporabe priključka s spremenjenimi 
osnovnimi parametri priključka na podlagi novega soglasja za 
priključitev, preneha prejšnje soglasje za priključitev.

8. Gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje  
plinske napeljave

48. člen
(gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje plinske napeljave)

(1) Gradnjo ali predelavo notranje plinske napeljave lahko 
izvaja zgolj ustrezno registriran in strokovno usposobljen izva-
jalec. Notranja plinska napeljava mora biti izvedena skladno s 
Tehničnimi zahtevami operaterja distribucijskega sistema. La-
stnik je odgovoren za pravilnost oziroma ustreznost izvedbe ter 

vzdrževanje notranje plinske napeljave vključno z namestitvijo, 
vgradnjo in varnim obratovanjem plinskih trošil in odvodom 
dimnih plinov.

(2) Lastnik mora pred zaplinjanjem oziroma uplinjanjem 
(pred prvim zaplinjanjem ali v primeru predelave notranje plin-
ske napeljave in v drugih primerih, ko je treba izvesti zaplinja-
nje), podati operaterju distribucijskega sistema vlogo za prvo ali 
ponovno zaplinjanje notranje plinske napeljave na distribucijski 
sistem.

(3) Dokumentacija, ki jo mora lastnik predati operaterju di-
stribucijskega sistema pred izvedbo zaplinjanja notranje plinske 
napeljave v primeru prvega zaplinjanja ali v primeru ponovne-
ga zaplinjanja notranje plinske napeljave oziroma v primeru 
menjave trošil in v vseh drugih primerih naknadne vgradnje 
notranje plinske napeljave v že zgrajeni objekt, je določena v 
Tehničnih zahtevah operaterja distribucijskega sistema.

(4) Zaplinjanje in razplinjanje notranje plinske napeljave 
lahko izvede samo operater distribucijskega sistema. Vsakič, 
ko se izvaja zaplinjanje ali razplinjanje notranje plinske nape-
ljave, mora lastnik omogočiti prost dostop do notranje plinske 
napeljave, ki operaterju distribucijskega sistema omogoča učin-
kovito izvedbo zaplinjanja oziroma razplinjanja.

(5) Operater distribucijskega sistema ima pravico, da no-
tranjo plinsko napeljavo pred začetkom obratovanja in v času 
obratovanja pregleda in se prepriča, da plinska napeljava ne 
povzroča nedovoljenih učinkov na opremo sistemskega ope-
raterja ali tretje osebe. Operater distribucijskega sistema mora 
sestaviti zapisnik o zaplinjanju notranje plinske napeljave na 
način oziroma v obliki, kot je to določeno v Tehničnih zahtevah 
operaterja distribucijskega sistema. Zapisnik mora biti sesta-
vljen pred prvim ali ponovnim zaplinjanjem notranje plinske 
napeljave iz drugega odstavka tega člena.

(6) Za predpisano izvedbo, dograditev, predelavo plinske 
napeljave za glavno plinsko zaporno pipo je odgovoren lastnik 
oziroma izvajalec notranje plinske napeljave, za vzdrževanje 
napeljave pa lastnik.

(7) S plinsko napeljavo in plinskimi trošili mora lastnik, 
ki je imetnik soglasja za priključitev oziroma vsakokratni upo-
rabnik, upravljati na tak način, da je izključena verjetnost za 
nastanek motenj pri drugih uporabnikih ali možnost negativnih 
učinkov na opremo operaterja distribucijskega sistema.

(8) Dograditve in predelave notranje plinske napeljave, 
zamenjavo ali uporabo dodatnih plinskih trošil je treba prija-
viti operaterju distribucijskega sistema in po potrebi pridobiti 
ustrezno soglasje za priključitev oziroma zahtevati spremembo 
veljavnega soglasja skladno z določbami tega akta.

(9) Po aktiviranju odjemnega mesta operater distribucij-
skega sistema in lastnik izdelata zapisnik o merilnem mestu. 
Lastnik sme notranjo plinsko napeljavo uporabljati šele po 
tem, ko:

– je z dobaviteljem sklenjena pogodba o dobavi zemelj-
skega plina;

– je z operaterjem distribucijskega sistema sklenjena po-
godba o dostopu do distribucijskega sistema;

– so izpolnjeni morebitni drugi pogoji, določeni z veljavno 
zakonodajo.

(10) Zapisnik o merilnem mestu in zapisnik o zaplinja-
nju notranje plinske napeljave sta lahko združena v skupen 
zapisnik o zaplinjaju notranje plinske napeljave in o merilnem 
mestu.

(11) Po vsakem izvedenem odklopu, ki traja več kot en 
dan, je pred ponovnim priklopom treba izvesti naslednje ak-
tivnosti:

– pregled notranje plinske napeljave,
– preizkus tesnosti in
– zaplinjanje.

49. člen
(naprave za regulacijo tlaka plina)

(1) Naprave za regulacijo tlaka plina, ki so nameščene na 
notranji plinski napeljavi in so v lasti lastnika (imetnika soglasja) 
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so regulator tlaka plina in skupni regulator za več uporabnikov 
(kabinetna regulacijska postaja).

(2) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo 
tlaka plina se določijo v skladu s Tehničnimi zahtevami, ki jih 
izda operater distribucijskega sistema.

(3) Uporabnik mora omogočiti operaterju distribucijskega 
sistema neoviran pristop do vseh naprav za regulacijo tlaka 
plina.

(4) Uporabnik mora o vsaki poškodbi, okvari ali netesno-
sti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti operaterja 
distribucijskega sistema.

(5) Če je pri uporabniku zaradi sprememb na notranji 
plinski napeljavi ali iz razloga sprememb osnovnih parametrov 
priključka treba zamenjati napravo za regulacijo tlaka plina, na-
meščeno na notranji plinski napeljavi, z novo drugih dimenzij in 
karakteristik, nosi vse stroške nabave in vgradnje nove naprave 
lastnik, ki je imetnik soglasja.

(6) Periodično vzdrževanje regulatorjev izvaja ustrezno re-
gistriran in strokovno usposobljen izvajalec skladno z določbami 
Tehničnih zahtev, ki jih izda operater distribucijskega sistema.

(7) Regulator tlaka mora biti zaplombiran.

9. Pravila v zvezi z odklopom

50. člen
(začasni odklop)

(1) Operater distribucijskega sistema sme začasno odklo-
piti uporabnika sistema zaradi:

– rednega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– razširitev omrežja.
(2) Operater distribucijskega sistema je dolžan o pred-

videnem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v 
pisni obliki ali na drug primeren osebni način, v primeru večjega 
števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učin-
kovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani 
operaterja distribucijskega sistema vsaj 48 ur pred odklopom.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan o ne-
predvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času 
obvestiti prizadete odjemalce na spletni strani operaterja dis-
tribucijskega sistema, v primeru večjih motenj v distribucijskem 
sistemu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. Če ima ope-
rater distribucijskega sistema podatek o upravniku stavbe, pa 
obvesti tudi njega.

(4) V primeru skupne kotlovnice operater distribucijskega 
sistema v primerih iz prvega, drugega in prejšnjega odstavka 
obvesti upravnika, ki ga ima v svojih evidencah.

(5) Obvestilo na spletni strani operaterja distribucijskega 
sistema mora vsebovati:

– opredelitev geografskega območja (ulica, naselje, me-
stna četrt), na katerem bo prekinjena distribucija;

– obdobje prekinitve distribucije.
(6) Predvidena dela je operater distribucijskega sistema 

dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, 
in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike.

(7) Predvidena redna vzdrževalna dela na distribucijskem 
sistemu se ne smejo izvajati v času, ko je mogoče, glede na 
letni čas oziroma nizke zunanje temperature, pričakovati večjo 
porabo zemeljskega plina.

(8) V primeru odklopa zaradi motenj ali okvar na distribu-
cijskem sistemu, ki nastanejo kot posledica višje sile, operater 
distribucijskega sistema izvede izredna in nepredvidena dela 
za zagotovitev nemotenega in zanesljivega obratovanja distri-
bucijskega sistema v najkrajšem možnem času.

51. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)

(1) Operater distribucijskega sistema odklopi uporabnika 
sistema po predhodnem obvestilu iz razlogov, navedenih v 

EZ-1, le, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni 
svoje obveznosti s tem, da odstrani vzrok ali vzroke za odklop 
(npr. motenje dobave drugim uporabnikom, onemogočanje 
pravilnega registriranja obračunskih količin, neplačilo omre-
žnine oziroma stroškov v zvezi z uporabo sistema itd.). Rok za 
izpolnitev obveznosti v predhodnem obvestilu določi operater 
distribucijskega sistema skladno z EZ-1.

(2) Če uporabnik ne odpravi razlogov, operater distri-
bucijskega sistema po preteku roka, določenega v obvestilu, 
uporabnika odklopi tako, da je onemogočen nadaljnji odjem 
zemeljskega plina na zadevnem odjemnem mestu.

(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali 
dobavitelj, ki mu je odjemalec sporočil, da odstopa od pogod-
be, je dolžan operaterja distribucijskega sistema obvestiti o 
odstopu najkasneje zadnji delovni dan v času odpovednega 
roka. Operater distribucijskega sistema odklopi uporabnika, če 
le-ta v roku, določenem v predhodnem obvestilu o odklopu, ne 
zamenja dobavitelja ali v tem roku ne sklene nove pogodbe o 
dobavi z obstoječim dobaviteljem.

(4) Operater distribucijskega sistema mora gospodinj-
skega odjemalca o predvidenem odklopu obvestiti vsaj 15 dni 
vnaprej, poslovnega odjemalca pa vsaj osem dni vnaprej.

(5) Operater distribucijskega sistema v primerih odklopa 
po predhodnem obvestilu odklopi odjemno mesto odjemalca 
tako, da zapre in začepi zaporno pipo pred plinomerom in 
demontira plinomer.

(6) Uporabnik, ki je bil odklopljen po predhodnem obvesti-
lu, nosi vse stroške tega odklopa in ponovnega priklopa. Stro-
šek odklopa in ponovnega priklopa je določen v ceniku ostalih 
storitev operaterja distribucijskega sistema, ki je objavljen na 
spletni strani operaterja distribucijskega sistema.

52. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)

(1) Operater distribucijskega sistema odklopi uporabnika 
brez predhodnega obvestila, če:

– uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih 
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi 
ali ogroža premoženje;

– uporabnik sistema ob pomanjkanju zemeljskega plina 
ne upošteva ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina 
iz sistema;

– uporabnik sistema brez soglasja operaterja sistema 
priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave.

(2) Odklop iz prejšnjega odstavka se izvede tako, da 
operater distribucijskega sistema zapre in začepi zaporno pipo 
pred plinomerom in demontira plinomer.

(3) Uporabnik, ki je bil odklopljen, nosi vse stroške tega 
odklopa in ponovnega priklopa. Strošek odklopa in ponovnega 
priklopa je določen v ceniku ostalih storitev operaterja distribu-
cijskega sistema.

53. člen
(odklop na zahtevo uporabnika sistema)

(1) Uporabnik sistema, ki je lastnik priključenega objekta 
(odjemnega mesta), lahko od operaterja distribucijskega si-
stema zahteva, da njegovo odjemno mesto odklopi. Operater 
distribucijskega sistema in lastnik sporazumno določita dan, ko 
se odjem zemeljskega plina na priključku prekine in se izvede 
odklop. Odklop od omrežja ni možen v primerih, določenih v 
tem aktu in EZ-1.

(2) Pravica lastnika do odklopa po tem členu ne posega 
v njegove obveznosti iz veljavnih pogodb o priključitvi in o do-
stopu, ki so bile sklenjene za to odjemno mesto.

(3) Lastnik mora za ponovno priključitev, če je odklop 
trajal dlje kot tri leta, pridobiti novo soglasje za priključitev in 
skleniti novo pogodbo o priključitvi. S sklenitvijo nove pogodbe 
o priključitvi, se razveljavi prejšnja pogodba o priključitvi, če ta 
ni bila razvezana že na podlagi sporazuma strank.

(4) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne ponov-
no priključitev na tem priključku, dokler mu lastnik priključenega 
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objekta ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o priključitvi in 
dostopu, ki izvirajo iz časa pred odklopom, razen če so obve-
znosti že zastarale.

(5) V primeru, da želi lastnik ponovno priključitev na di-
stribucijski sistem, v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob 
priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine v času odklopa.

(6) Operater distribucijskega sistema izvede odklop tako, 
da zapre in začepi zaporno pipo pred plinomerom in demontira 
plinomer. Lastnik, ki je zahteval odklop, nosi stroške odklopa, 
določene v ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega 
sistema.

(7) V primeru odklopa, ki je bil izveden na zahtevo uporab-
nika, je lastnik v primeru ponovnega priklopa poleg obveznosti 
iz tega člena dolžan plačati tudi stroške ponovnega priklopa, 
določene v ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega 
sistema.

54. člen
(trajni odklop)

(1) Odklop odjemnega mesta na zahtevo lastnika, ki traja 
neprekinjeno več kot tri leta, se evidentira kot trajni odklop.

(2) Kot trajni odklop se evidentira tudi odklop iz 51. in 
52. člena tega akta, če lastnik v roku treh let od odklopa ne 
odstrani vzroka ali vzrokov odklopa.

(3) Vsaka ponovna priključitev na trajno odklopljenem od-
jemnem mestu je nova priključitev v smislu določb iz tega akta.

(4) Če trajno odklopljen priključek zaradi dotrajanosti 
predstavlja varnostno tveganje za varno in zanesljivo delovanje 
sistema, življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje, ope-
rater distribucijskega sistema obvesti odjemalca o nameravani 
fizični prekinitvi, pri čemer ga seznani z možnostjo in stroški 
obnove, potrebne za ohranitev funkcionalnega stanja priključka 
in možnosti nadaljnje uporabe.

(5) Če želi lastnik objekt oziroma stavbo, v katero je nape-
ljan priključek, odstraniti, mora izvedbo odstranitve predhodno 
uskladiti z operaterjem distribucijskega sistema. Pri tem mora 
operater distribucijskega sistema predložiti načrt odstranje-
valnih del, v katerem se prikaže potek del in način odstranitve 
priključka, operater distribucijskega sistema pa poda pogoje, ki 
jih mora lastnik upoštevati pri odstranjevanju priključka.

55. člen
(odklop v primeru neupravičenega odjema)

(1) Če odjemalec po izvedenem odklopu še vedno odjema 
zemeljski plin, se ta odjem šteje kot neupravičen odjem.

(2) Če kljub odklopu odjemnega mesta pride do neupra-
vičenega odjema preko priključka, namenjenega oskrbi tega 
odjemnega mesta, lahko operater distribucijskega sistema iz-
vede odklop na priključnem mestu na omrežju. Nastali stroški 
bremenijo uporabnika sistema oziroma lastnika.

V. NAČIN IZVAJANJA DOSTOPA  
DO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Pogoji za dostop do distribucijskega sistema

56. člen
(načelo reguliranega dostopa do omrežja)

Oskrba z zemeljskim plinom se izvaja po načelu regulira-
nega dostopa tretje strani do distribucijskega sistema. Uporab-
niki plačujejo stroške za dostop do distribucijskega sistema na 
podlagi tarifnih postavk, predhodno odobrenih s strani agencije 
in objavljenih skladno z EZ-1.

57. člen
(ocena možnosti dostopa in zavrnitev dostopa  

do distribucijskega sistema)
(1) Operater distribucijskega sistema mora objektivno in 

nediskriminatorno omogočati dostop do sistema uporabnikom.

(2) Operater distribucijskega sistema sme zavrniti dostop 
do distribucijskega sistema zaradi razlogov, ki so navedeni v 
EZ-1.

(3) Če operater distribucijskega sistema dostop do distri-
bucijskega sistema zavrne mora razloge za zavrnitev dostopa 
do distribucijskega sistema utemeljiti in jih nemudoma pisno 
sporočiti osebi, ki zahteva dostop do distribucijskega sistema.

(4) O sporih v zvezi z zavrnitvijo dostopa do distribucijske-
ga sistema odloča agencija v skladu z EZ-1.

2. Pogodba o dostopu

58. člen
(sklenitev pogodbe o dostopu)

(1) Dostop do distribucijskega sistema se uredi s pisno 
pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijske-
ga sistema skleneta operater distribucijskega sistema in končni 
odjemalec, ki je lastnik priključenega objekta ali dela objekta. 
Operater distribucijskega sistema in lastnik pogodbo o dostopu 
skleneta po tem, ko so pogoji iz soglasja za priključitev in po-
godbe o priključitvi izpolnjeni ter sklenjena pogodba o dobavi z 
izbranim dobaviteljem.

(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja 
dostop do distribucijskega sistema v imenu in za račun konč-
nega odjemalca, mora predložiti njegovo pooblastilo oziroma 
mora biti tako pooblastilo razvidno iz same najemne pogodbe.

(3) Pogodba o dostopu se sklepa v pisni obliki. Če pogod-
ba o dostopu ni bila sklenjena v pisni obliki in končni odjemalec 
zemeljski plin dejansko odjema, se šteje, da je pogodbeno 
razmerje med operaterjem distribucijskega sistema in lastnik 
nastalo z dnem začetka distribucije oziroma odjema zemelj-
skega plina. Če končni odjemalec, ki odjema zemeljski plin, ni 
lastnik priključenega objekta oziroma stavbe, sta končni odje-
malec, ki odjema zemeljski plin, in lastnik solidarno odgovorna 
za obveznosti iz tega akta, razen če je subsidiarna odgovornost 
izrecno določena s posebnim zakonom.

(4) Za potrebe sklenitve pogodbe o dostopu mora lastnik 
oziroma pooblaščena oseba predložiti operaterju distribucij-
skega sistema podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe 
o dostopu.

(5) Pogodba o dostopu se praviloma sklepa za nedoločen 
čas.

(6) Pogodba o dostopu vsebuje:
a) podatke o operaterju distribucijskega sistema, lastniku 

oziroma solastnikih, če gre za odjemno mesto v solastnini:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, kraj in davčno 

številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik 
družbe;

b) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, 

identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe iz zemljiške knji-
ge, razen če ta ni urejena);

– številka merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega 
mesta);

– razvrstitev v odjemno skupino glede na predviden odjem 
ob sklenitvi pogodbe;

c) podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemelj-
skega plina;

d) podatke o obračunu in načinu plačila;
e) predvideno letno distribuirano količino zemeljskega 

plina v kWh in pogodbeno distribucijsko zmogljivost v kWh/dan 
za odjemalce z letnim odjemom nad 800.000 kWh. Pogodbena 
distribucijska zmogljivost je lahko manjša od tehnične zmoglji-
vosti priključka;

f) trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje 
oziroma odpoved pogodbe;

g) tip in velikost merilne naprave, ki izhaja iz zapisnika o 
merilnem mestu;
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h) pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z ne-
izpolnjevanjem pogodbe o dostopu;

i) za odjemna mesta z letno predvideno letno distribuirano 
količino zemeljskega plina 1.000.000 kWh ali več: v prime-
ru zakupa distribucijskih zmogljivosti medsebojne pravice in 
obveznosti v zvezi s plačilom tako zakupljenih distribucijskih 
zmogljivosti ter prenehanja pogodbe o dostopu oziroma odpo-
vednega roka;

j) za odjemna mesta z letno predvideno letno distribuirano 
količino zemeljskega plina 1.000.000 kWh ali več: v primeru, 
ko se lastnik zaveže distribucijski sistem uporabljati najmanj do 
določenega dne, medsebojne pravice in obveznosti v primeru 
kršitve te obveznosti oziroma odpovednega roka.

(7) Končni odjemalec (imetnik soglasja za priključitev 
oziroma lastnik) mora pogodbo o dostopu podpisati in vrniti 
operaterju distribucijskega sistema. Če pogodba o dostopu ni 
sklenjena, distribucija plina ni mogoča.

59. člen
(spremembe imetnika pogodbe o dostopu)

(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri lastnikih 
priključenih objektov, ki vplivajo na veljavno pogodbeno raz-
merje med operaterjem distribucijskega sistema in lastnikom, 
sta obstoječi in novi lastnik dolžna operaterja distribucijske-
ga sistema obvestiti o navedenih spremembah najkasneje v 
30 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da tudi novi lastnik 
sklene pogodbo o dostopu.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

b) podatke o novem lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov končnega odje-

malca, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka merilnega mesta 
(enoumna oznaka odjemnega mesta) in naslov odjemnega 
mesta;

d) izpisek iz zemljiške knjige kot dokazilo o prenosu last-
ninske pravice (fotokopijo) oziroma, izjemoma, če zemljiška 
knjiga ni urejena, dokumente iz drugega odstavka 45. člena 
tega akta;

e) števčno stanje merilne naprave na dan prenosa last-
ninske pravice.

(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke in prilo-
ge iz prejšnjega odstavka, se soglasje za priključitev prenese 
na novega lastnika, novi lastnik in operater distribucijskega 
sistema pa skleneta novo pogodbo o dostopu. S tem se šteje, 
da je novi lastnik vstopil tudi v pravice in obveznosti iz izdanega 
soglasja za priključitev.

(4) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka 
tega člena operater distribucijskega sistema lastnika obvesti 
o manjkajočih podatkih oziroma dokumentih ter ga pozove k 
dopolnitvi vloge.

(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi 
univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz soglasja 
za priključitev dosedanjega lastnika, univerzalni pravni naslednik 
lastnika in operater distribucijskega sistema pa skleneta aneks 
k veljavnim pogodbam. Univerzalni pravni naslednik lastnika je 
dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe obvestiti 
operaterja distribucijskega sistema o nastali spremembi.

60. člen
(sprememba plačnika)

(1) Uporabnik lahko operaterju distribucijskega sistema 
pisno predlaga spremembo plačnika obveznosti (npr. najem-

nik). V tem primeru operater distribucijskega sistema račune 
za plačilo omrežnine in prispevkov ter drugih storitev v zvezi 
z dostopom do distribucijskega omrežja izdaja neposredno 
plačniku, prav tako pa mu pošilja tudi druga obvestila, vezana 
na izvajanje pogodbe o dostopu. Tak dogovor ne vpliva na 
obveznosti lastnika (imetnika soglasja) iz naslova pogodbe o 
dostopu oziroma uporabe omrežja preko priključka. Dobavitelj 
posameznega merilnega mesta ne more biti hkrati evidentiran 
tudi kot plačnik, razen v primeru enotnega računa in za merilna 
mesta, kjer je dobavitelj tudi končni odjemalec.

(2) Pisni predlog mora vsebovati:
a) podatke o končnem odjemalcu – lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

b) podatke o plačniku, ki ni lastnik nepremičnine:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov plačnika, davč-

no številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka merilnega mesta 
(enoumna oznaka odjemnega mesta) in naslov odjemnega 
mesta.

(3) Operater distribucijskega sistema, lastnik in plačnik 
medsebojno razmerje uredijo s sklenitvijo dodatka k pogodbi 
o dostopu, ki jo ima lastnik sklenjeno z operaterjem distribucij-
skega sistema.

(4) Operater distribucijskega sistema ima pravico, da ne 
privoli v sklenitev dodatka k pogodbi o dostopu iz prejšnjega 
odstavka, dokler niso izpolnjene vse finančne in druge obve-
znosti lastnika na odjemnem mestu. Operater distribucijskega 
sistema mora o tem dejstvu pisno obvestiti lastnika ter navesti 
razlog zavrnitve.

(5) Lastnik, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, in plač-
nik, ki uporablja zemeljski plin na podlagi sklenjenega dodatka 
k pogodbi o dostopu, sta solidarno odgovorna razen v primerih, 
ko je z zakonom določena subsidiarna odgovornost.

(6) Dodatek k pogodbi o dostopu prične veljati in se začne 
izvajati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko je ope-
rater distribucijskega sistema v svoje vložišče prejel podpisan 
dodatek k pogodbi o dostopu, pod pogojem, da operater dis-
tribucijskega sistema razpolaga s sporazumno ugotovljenim 
števčnim stanjem merilne naprave za potrebe spremembe.

(7) Lastnik, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, in plač-
nik, ki uporablja zemeljski plin na podlagi sklenjenega dodatka 
k pogodbi o dostopu, se zavezujeta, da bosta operaterja distri-
bucijskega sistema obvestila o vseh spremembah, ki bi vplivale 
na pogodbeno razmerje o dostopu.

(8) Za dodatek k pogodbi o dostopu iz tega člena se smi-
selno uporabljajo vse določbe tega akta, ki veljajo za pogodbo 
o dostopu.

61. člen
(sprememba pogodbe o dostopu in obveščanje  

o spremembah)
(1) Lastnik, ki želi spremeniti veljavno pogodbo o dostopu 

(npr. zaradi spremembe zmogljivosti), mora zaprositi za spre-
membo te pogodbe, razen če gre za spremembe, zaradi katerih 
je treba pridobiti novo soglasje za priključitev.

(2) Lastnik mora operaterja distribucijskega sistema o 
spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in 
obveznosti iz pogodbe o dostopu (npr. ime ali firmo, naziv, 
prebivališče, statusno pravne spremembe, uvedbo postopkov 
zaradi insolventnosti, spremembe odjema, naslova za dostavo, 
nastop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za pri-
ključitev) pisno obvestiti najkasneje v 30 dneh po nastali spre-
membi oziroma dogodku in predložiti dokumente, ki izkazujejo 
spremembe, sicer se šteje, da se za operaterja distribucijskega 
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sistema podatki niso spremenili, na njih temelječi dokumenti 
operaterja distribucijskega sistema pa štejejo kot vsebinsko 
pravilni, pravilno dostavljeni in sprejeti.

(3) Operater distribucijskega sistema bo pošto (račune, 
opomine, odgovore na reklamacije, odpoved pogodbe in dru-
ga obvestila) skladno z dogovorom pošiljal lastniku oziroma 
plačniku (npr. najemnik, uporabnik), z redno pošto na naslov 
naveden v pogodbi oziroma na sedež pravne osebe, ki je na-
veden v registru, ali na elektronski naslov, ki je bil posredovan 
operaterju distribucijskega sistema.

(4) Operater distribucijskega sistema spremembe upošte-
va od prvega naslednjega obračunskega obdobja, ki sledi me-
secu, v katerem je bila podana popolna vloga za spremembo 
na podlagi sklenjene nove pogodbe.

62. člen
(odpoved pogodbe o dostopu)

(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za nedoločen čas, 
lahko lastnik ali operater distribucijskega sistema odpovesta z 
eno mesečnim odpovednim rokom, šteto od prejema pisnega 
obvestila o odstopu, razen če ta člen določa drugače. Operater 
distribucijskega sistema lahko odstopi od pogodbe o dostopu, 
če niso odpravljeni razlogi za odklop po EZ-1 in ni podana 
zahteva za ponovni priklop.

(2) Odpoved učinkuje in pogodba o dostopu preneha z 
dnem izvedbe odklopa odjemnega mesta in odčitka števčnega 
stanja. Oba pogoja morata biti izpolnjena kumulativno.

(3) Če je v pogodbi o dostopu s poslovnimi odjemalci do-
ločen drugačen odpovedni rok ali če se je v pogodbi o dostopu 
lastnik zavezal za časovno določen odjem do določenega dne, 
se za določanje odpovednega roka uporabljajo določbe pogod-
be o dostopu ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, 
ki se v tem primeru ne uporablja, v celoti pa se uporabljajo 
določbe prejšnjega odstavka.

(4) Odpoved pogodbe o dostopu ni možna, če odpoved 
pogodbe zahteva le eden od solastnikov oziroma če za odlo-
čitev o odpovedi ni dosežena večina, ki jo za veljavnost tega 
pravnega posla zahtevajo predpisi s področja energetike in s 
področja upravljanja, vzdrževanja ali opravljanja izboljšav na 
nepremičninah in v zvezi z nepremičninami, ki so v solastnini, 
skupni lastnini ali v etažni lastnini.

(5) Pogodba o dostopu velja in zavezuje operaterja dis-
tribucijskega sistema in lastnika tudi v primeru, če je lastniku iz 
kakršnegakoli razloga na njegovi strani prekinjena distribucija na 
njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu 
ni izkazana dobava zemeljskega plina. Kljub temu ima lastnik 
pravico odpovedati pogodbo o dostopu pod pogoji iz tega člena.

VI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA SISTEMSKIH STORITEV

1. Sistemske storitve

63. člen
(naloge operaterja distribucijskega sistema)

(1) Gospodarska javna služba operaterja distribucijskega 
sistema obsega:

– izvajanje distribucije;
– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževa-

nje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogo-
jih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti;

– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvi-
denih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zane-
sljivega obratovanja sistema;

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sis-
tem in dostop do njega;

– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z 
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo;

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da 
lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo 
uporabo, ki jih operater distribucijskega sistema zagotavlja 
uporabnikom v obsegu koriščenja dostopa.

(2) Operater distribucijskega sistema ne izvaja sistemskih 
storitev (npr. lastna raba za zagotavljanje delovanja sistema ali 
izravnava odstopanj).

2. Način izvajanja nalog operaterja  
distribucijskega sistema

64. člen
(način izvajanja nalog)

Operater distribucijskega sistema naloge iz prejšnjega 
člena izvaja tako da aktivnosti, potrebne za izvedbo nalog, 
izvaja skladno z določbami tega akta, pri tem pa vodenje, 
upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema 
vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:

1. zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema;
2. varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega siste-

ma;
3. načrtovanje distribucijskega sistema;
4. upravljanje distribucijskega sistema;
5. usklajeno delovanje z operaterjem prenosnega sistema 

in operaterji distribucijskih sistema v sosednjih občinah;
6. zagotavljanje potrebnih podatkov drugim operaterjem 

prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana z omrežjem 
operaterja distribucijskega sistema;

7. zagotavljanje podatkov uporabnikom sistema in doba-
viteljem zemeljskega plina;

8. obdelavo podatkov in obračun omrežnine;
9. izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distri-

bucijskem sistemu;
10. izvajanje meritev.

VII. POSTOPKI ZA OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA 
SISTEMA V KRIZNIH STANJIH

65. člen
(krizna stanja)

(1) Krizno stanje na distribucijskem sistemu je vsak nena-
črtovani dogodek ali okoliščina večjih razsežnosti, zaradi katere 
je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega 
sistema ali njegovega dela in/ali je prekinjena ali ustavljena 
distribucija zemeljskega plina.

(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega sistema ima 
operater distribucijskega sistema pravico in obveznost, da 
takoj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči 
širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemelj-
skega plina.

66. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Operater distribucijskega sistema preko sredstev jav-
nega obveščanja ali na drug primeren način obvesti uporabnike 
o nastanku kriznega stanja na način, kot je opredeljen za ne-
predvidene prekinitve distribucije.

(2) Operater distribucijskega sistema je dolžan o ne-
predvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času 
obvestiti prizadete odjemalce na spletni strani operaterja dis-
tribucijskega sistema, v primeru večjih motenj v distribucijskem 
sistemu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. Če ima ope-
rater distribucijskega sistema podatek o upravniku stavbe, pa 
obvesti tudi njega ali objavi obvestilo na oglasni deski v stavbi, 
če mu je to omogočeno.

(3) Obvestilo na spletni strani operater distribucijskega 
sistema mora vsebovati:

– opredelitev geografskega območja (ulica, naselje, me-
stna četrt), na katerem bo prekinjena distribucija in
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– predvideno obdobje prekinitve distribucije, če je to mo-
goče določiti.

VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM 
ZEMELJSKEGA PLINA

1. Merjenje pretoka in določanje količin odjema 
zemeljskega plina ter napake pri merjenju

67. člen
(merska enota za določanje količin)

(1) Odjem zemeljskega plina se meri v Nm3, če je na 
odjemnem mestu vgrajen plinomer s prigrajenim korektorjem 
volumna.

(2) Če odjem zemeljskega plina ni merjen v Nm3 in se 
meri s plinomeri brez korektorjev volumna, je merska enota za 
določanje količin kubični meter (m3).

(3) Določitev količine odjema v Nm3 na podlagi meritev iz 
prejšnjega odstavka se izvede skladno z določbami veljavne 
zakonodaje, ki ureja način merjenja odjema zemeljskega plina.

(4) Določanje obračunskih količin odjema v kWh na pod-
lagi izmerjenega ali na drug način določenega volumna odjema 
se izvede skladno z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja 
način določanja odjema zemeljskega plina.

68. člen
(merilne naprave)

Merilne naprave za ugotavljanje količin odjema zemelj-
skega plina, ki morajo biti ustrezno certificirane in overjene, so:

– plinomeri, ki merijo in prikazujejo volumen odjema pri 
obratovalnih (delovnih) pogojih;

– plinomeri s temperaturno korekcijo, ki merijo in prikazu-
jejo volumen odjema, korigiran na 288,15 °K (15 °C), ne vršijo 
pa korekcije, vezane na tlak, in

– korektorji volumna, ki v kombinaciji s plinomerom merijo 
in prikazujejo volumen odjema pri normnih pogojih (pn=1,01325 
bar in 273,15 °K (0 °C)).

69. člen
(napredni merilni sistem)

(1) Operater distribucijskega sistema mora na zahtevo 
lastnika zagotoviti možnost vgradnje naprednega merilnega 
sistema, ki spodbuja dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu 
dobave zemeljskega plina. Razliko v stroških za vzpostavitev 
naprednega merilnega sistema v primerih odjemnih mest, za 
katera takšen merilni sistem ni zahtevan s strani operaterja 
distribucijskega sistema, nosi lastnik.

(2) Operater distribucijskega sistema v Tehničnih zahte-
vah opredeli kriterije, ki jih mora izpolnjevati napredni merilni 
sistem.

70. člen
(določitev in vgradnja merilne naprave)

(1) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in 
vzdrževanjem merilnih naprav izvaja operater distribucijskega 
sistema ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvaja-
lec.

(2) Tip in velikost merilne naprave se določita v skladu s 
pretočno tlačnimi karakteristikami odjema v načrtu strojnih in-
štalacij, ki mora biti v skladu s Tehničnimi zahtevami operaterja 
distribucijskega sistema. Mesto namestitve mora biti v skladu s 
Tehničnimi zahtevami operaterja distribucijskega sistema. Če 
načrt strojnih inštalacij ni izdelan, določi tip in velikost merilne 
naprave operater distribucijskega sistema. Vse merilne na-
prave morajo biti overjene in označene z veljavno overitveno 
oznako, njihova vgradnja pa izvedena skladno s predpisi. Po 
vgradnji merilne naprave in izvedbi zaplinjanja notranje plinske 
instalacije izvajalec iz prejšnjega odstavka na priključke merilne 

naprave namesti plombe ali zaščitne zaklepe. Plombirane ele-
mente se namesti tako, da je demontaža merilne naprave brez 
uničenja oziroma vidnega poškodovanja plombirnega elementa 
onemogočena.

(3) Če je pri uporabniku zaradi sprememb pretočno tlačnih 
razmer, namestitve ali odstranitve plinskih naprav treba zame-
njati merilno napravo z novo drugih dimenzij in karakteristik, 
nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne naprave lastnik.

71. člen
(uporaba merilnih naprav)

(1) V primerih, ko je delovni tlak (nadtlak zemeljskega pli-
na na merilnem mestu) manjši ali enak 30 mbar, se pretečene 
količine zemeljskega plina merijo s plinomeri brez prigrajenega 
korektorja volumna.

(2) Kadar je delovni tlak manjši ali enak 30 mbar in če 
delovna temperatura znatno odstopa od 15 °C, to velja za 
plinomere, vgrajene izven objekta ali v prostorih s povišano 
temperaturo, se na podlagi zahteve operaterja distribucijskega 
sistema ali končnega odjemalca uporabijo plinomeri s tempera-
turno korekcijo ali plinomeri s prigrajenim korektorjem volumna.

(3) Pri delovnih tlakih manjših ali enakih 30 mbar in pri 
maksimalnih pretokih Qmax>40 m3/h se na zahtevo operaterja 
distribucijskega sistema ali končnega odjemalca uporabljajo 
plinomeri s prigrajenim korektorjem volumna.

(4) Pri delovnih tlakih višjih od 30 mbar, kjer pred merilno 
napravo ni vgrajen regulator tlaka, ki bi zagotavljal konstantno 
vrednost tlaka na merilnem mestu, se pretečene količine ze-
meljskega plina merijo s plinomerom in prigrajenim korektorjem 
volumna.

72. člen
(pregledi merilnih naprav)

(1) Redne in izredne menjave izvaja operater distribucij-
skega sistema ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen 
izvajalec. Operater distribucijskega sistema je odgovoren, da 
redno nadzira, ali je vgrajena merilna oprema overjena v skladu 
z določbami predpisa, ki ureja postopke rednih in izrednih ove-
ritev plinomerov in korektorjev. Uporabnik je dolžan navedeno 
omogočiti.

(2) Operater distribucijskega sistema in uporabnik imata 
poleg rednih pregledov pravico do izrednega pregleda merilne 
naprave.

(3) Operater distribucijskega sistema hrani zamenjano 
merilno napravo še 30 dni po zamenjavi. V tem času ima lastnik 
možnost kontrole stanja merilne naprave oziroma zahtevati 
izredni pregled merilne naprave, po tem času pa se merilna 
naprava uniči, oziroma če je predvidena nadaljnja uporaba po 
pregledu pristojnega organa namesti na novo odjemno mesto.

(4) Če se pri izrednem pregledu izkaže, da je točnost 
merilne naprave izven dopustnih meja, plača stroške takega 
pregleda operater distribucijskega sistema, v nasprotnem pri-
meru pa tisti, ki je pregled zahteval.

73. člen
(nedelovanje ali okvara merilne naprave)

(1) Če se ugotovi, da so zaradi nedelovanja ali okvare 
merilne naprave (v nadaljnjem besedilu: okvara) količine pre-
danega oziroma pretečenega zemeljskega plina nepravilno 
merjene oziroma registrirane, se na podlagi podatkov o porabi 
zemeljskega plina v preteklem obdobju in z upoštevanjem 
obremenitvenega profila odjemnega mesta količine zemelj-
skega plina določijo za obdobje od nastanka okvare do dneva 
njene odprave. Če dneva okvare ni možno določiti, se količine 
odjema določijo za preteklo obdobje, in sicer največ do 12 me-
secev od dneva odprave napake oziroma do dneva, ko so bile 
merilne naprave zadnjič odčitane, če je to krajše obdobje in 
odjemalec vrednosti tega odčitka ni oporekal.

(2) Operater distribucijskega sistema upošteva okoliščine, 
v katerih je odjemalec prevzemal zemeljski plin v času, ko je 
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merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine 
predanega zemeljskega plina.

(3) Če podatki o pretekli porabi letnih količin zemeljskega 
plina niso razpoložljivi zaradi nove priključitve, krajše od obdo-
bja 12 mesecev, se izračun izvede na podlagi prvega odstavka 
tega člena z upoštevanjem podatkov primerljivega odjemnega 
mesta.

74. člen
(obveznost odprave vzroka za napačno merjenje)

Če se ugotovi, da je meritev porabljenega zemeljskega 
plina zaradi okvare merilnih naprav napačna, je operater distri-
bucijskega sistema dolžan vzrok napačnega merjenja odpraviti 
v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 30 dni, 
uporabnik pa mu je dolžan to omogočiti.

2. Določitev distribuiranih količin zemeljskega plina

75. člen
(dnevno merjena odjemna mesta)

(1) Vsa odjemna mesta na distribucijskem sistemu, na 
katerih končni odjemalec prevzame več kot 800.000 kWh ze-
meljskega plina na leto, morajo biti opremljena z merilno opre-
mo, ki omogoča beleženje količin prevzetega plina na urni in 
dnevni ravni (dnevno merjena odjemna mesta) ter shranjevanje 
in daljinski prenos merjenih podatkov.

(2) Vsa odjemna mesta, ki pripadajo več kot eni bilančni 
skupini, morajo biti dnevno merjena.

(3) Operater distribucijskega sistema mora imeti vzposta-
vljen sistem dostopa do dnevnih vrednosti meritev za dnevno 
merjena odjemna mesta iz prvega in prejšnjega odstavka.

(4) Lastniki odjemnih mest iz prvega in drugega odstavka 
tega člena morajo operaterju distribucijskega sistema omogo-
čiti namestitev naprav za dnevno merjenje in daljinski prenos 
podatkov o odjemu zemeljskega plina ter priklop in električno 
energijo za delovanje teh naprav.

(5) Operater distribucijskega sistema zagotavlja doba-
viteljem podatke za obračunske intervale dnevno merjenih 
odjemnih mest skladno z določbami uredbe, ki ureja delovanje 
trga z zemeljskim plinom.

76. člen
(določanje odjema zemeljskega plina za odjemna mesta  

brez prigrajene merilne opreme za beleženje količin odjema 
na urni in dnevni ravni (nednevno merjena odjemna mesta))

Operater distribucijskega sistema določi dnevni odjem 
nednevno merjenega odjemnega mesta skladno z določbami 
uredbe, ki ureja delovanje trga z zemeljskim plinom.

77. člen
(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje je obdobje med dvema odčit-
koma merilne naprave oziroma obdobje, za katero se izvaja 
obračun.

(2) Operater distribucijskega sistema izda račun v zvezi z 
obračunskim obdobjem bodisi na podlagi odčitkov operaterja 
distribucijskega sistema bodisi na podlagi sporočenega števč-
nega stanja s strani dobavitelja ali končnega odjemalca, ali na 
podlagi obremenitvenega profila oziroma na podlagi kombina-
cije naštetih načinov.

78. člen
(poračunski odčitki)

(1) Operater distribucijskega sistema pri izvedbi pora-
čuna upošteva odčitek števčnega stanja merilne naprave na 
odjemnem mestu končnega odjemalca, pridobljen na podlagi:

– izvajanja odčitkov na odjemnem mestu s fizičnim obi-
skom in popisom števčnega stanja s strani pooblaščene osebe 
operaterja distribucijskega sistema oziroma

– izvajanja daljinskih odčitkov števčnih stanj na odjemnem 
mestu z vgrajeno merilno napravo, ki omogoča daljinski prenos 
podatkov o odjemu zemeljskega plina. Za dnevno merjena 
merilna mesta operater distribucijskega sistema zagotovi stanje 
na merilni napravi z odčitkom merilne naprave ob 6.00 zjutraj 
na zadnji dan obračunskega oziroma poračunskega obdobja. 
Stanje na merilni napravi je hkrati tudi začetno stanje v zvezi 
z naslednjim obračunskim oziroma poračunskim obdobjem.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ope-
rater distribucijskega sistema pri izvedbi poračuna izjemoma 
upošteva odčitek števčnega stanja merilne naprave, ki mu ga 
posreduje odjemalec, če izvedbe odčitka iz prve alineje prejš-
njega odstavka ni bilo mogoče izvesti zaradi nedostopnosti 
merilne naprave kot posledica odsotnosti končnega odjemalca 
in če odčitek zadosti zahtevam iz naslednjega člena. Operater 
lahko uporabi posredovan odčitek odjemalca največ dve leti 
zapored.

(3) Uporabnik sistema je dolžan operaterju distribucij-
skega sistema zagotoviti prost in neoviran dostop do merilnih 
naprav (plinomerov) skladno z osmim odstavkom 11. člena 
tega akta.

(4) Če uporabnik sistema ne omogoči prostega in neovi-
ranega dostopa do merilnih naprav, operater distribucijskega 
sistema ODS ukrepa skladno z določbami EZ-1, ki urejajo 
odklop po predhodnem obvestilu.

(5) Operater distribucijskega sistema poračuna za od-
jemno mesto ne izvede, dokler ne pridobi odčitka števčnega 
stanja merilne naprave skladno s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.

79. člen
(mesečni odčitki)

(1) Končni odjemalec lahko zadnjih pet dni v koledarskem 
mesecu za potrebe izvedbe obračuna operater distribucijskega 
sistema posreduje odčitek merilnega mesta, in sicer:

– s popisom števčnega stanja s strani končnega odjemal-
ca, ki popis števčnega stanja posreduje operaterju distribucij-
skega sistema, in sicer v roku in na način, ki ju določi operater 
distribucijskega sistema oziroma

– s popisom števčnega stanja s strani končnega odje-
malca, ki popis števčnega stanja posreduje dobavitelju zemelj-
skega plina.

(2) Dobavitelj po prejetju števčnih stanj te posreduje ope-
raterju distribucijskega sistema najkasneje do 10. ure naslednji 
delovni dan v eni pošiljki, v okviru izmenjave podatkov med 
operaterjem distribucijskega sistema in dobaviteljem. Skrajni 
rok za posredovanje odčitkov operaterju distribucijskega siste-
ma s strani dobavitelja je do 10. ure prvega delovnega dne v 
mesecu za pretekli koledarski mesec.

(3) Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko 
stanje na merilni napravi (plinomeru). Odčitki iz tega člena niso 
poračunski odčitki in tudi ne morejo nadomestiti poračunskih 
odčitkov, ki jih izvaja operater distribucijskega sistema.

(4) Če odjem zemeljskega plina, izračunan na podlagi 
vrednosti odčitka števčnega stanja, ki ga je posredoval končni 
odjemalec na način iz prvega odstavka tega člena, odstopa od 
porabe, ocenjene s strani operaterja distribucijskega sistema 
(ocenjena poraba) v obdobju, na katero se nanaša odčitek, 
za več, kot je navedeno v tabeli Priloge 2, ki je sestavni del 
tega akta, lahko operater distribucijskega sistema v roku petih 
delovnih dni preveri resničnost odčitka s fizičnim obiskom in 
popisom števčnega stanja merilnega mesta.

(5) Če operater distribucijskega sistema ob popisu števč-
nega stanja ugotovi, da odjem zemeljskega plina, izračunan 
na podlagi odčitka operaterja distribucijskega sistema, odstopa 
od odjema, izračunanega na podlagi odčitka, posredovanega 
s strani končnega odjemalca, za več, kot je navedeno v tabeli 
Priloge 2, se upošteva odčitek operaterja distribucijskega siste-
ma (ob upoštevanju ocenjenega odjema, določenega s strani 
operaterja distribucijskega sistema v času od sporočenega 
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stanja števčnega stanja do izvedbe izrednega odčitka s strani 
operaterja distribucijskega sistema).

(6) V primeru posredovanja neresničnih podatkov o števč-
nem stanju merilne naprave, ugotovljenega ob izvedbi izredne-
ga odčitka s strani operaterja distribucijskega sistema, strošek 
izvedbe izrednega odčitka bremeni končnega odjemalca.

(7) Če števčno stanje s strani končnega odjemalca ozi-
roma dobavitelja ni posredovano na zadnji dan koledarskega 
meseca, operater distribucijskega sistema izvede mesečni 
obračun tako, da za obdobje od dne, na katerega se nanaša 
sporočeno stanje, do konca koledarskega meseca oceni po-
rabo zemeljskega plina na podlagi obremenitvenega profila 
odjemnega mesta in letne porabe skladno z metodologijo pri-
pravljalca prognoz.

(8) Končni odjemalec lahko zahteva izredni odčitek me-
rilne naprave.

(9) Operater distribucijskega sistema izredno odčitavanje 
merilne naprave iz prejšnjega odstavka zaračuna končnemu 
odjemalcu v skladu s cenikom ostalih storitev operaterja distri-
bucijskega sistema.

(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v 
primeru, ko operater distribucijskega sistema izdaja račune za 
daljše časovno obdobje.

(11) Če je operater distribucijskega sistema izvedel od-
čitek na odjemnem mestu s fizičnim obiskom in popisom 
števčnega stanja s strani pooblaščene osebe operaterja dis-
tribucijskega sistema oziroma če je merilno mesto opremlje-
no z naprednim merilnim sistemom, ki omogoča daljinske 
odčitke, operater distribucijskega sistema prioritetno uporabi 
ta odčitek.

80. člen
(razvrstitev v odjemno skupino)

(1) Operater distribucijskega sistema uvrsti odjemno me-
sto v odjemno skupino skladno z aktom agencije, ki določa me-
todologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem 
zemeljskega plina.

(2) Pri končnih odjemalcih z obračunskim obdobjem, kraj-
šim od enega leta, operater distribucijskega sistema preveri 
skladnost uvrstitve odjemnega mesta v odjemno skupino enkrat 
letno.

(3) Če operater distribucijskega sistema na podlagi prejš-
njega odstavka ugotovi, da bi moralo biti odjemno mesto uvr-
ščeno v drugo odjemno skupino, odjemno mesto v naslednjem 
obračunskem obdobju prestavi (uvrsti) v primerno odjemno 
skupino. Pred spremembo odjemne skupine mora operater 
distribucijskega sistema izvesti poračun količin.

(4) Razvrstitev odjemnega mesta v ustrezno odjemno 
skupino se lahko na podlagi posebej upravičenih razlogov in 
obrazložene pisne zahteve končnega odjemalca spremeni. Kot 
posebej upravičen razlog se šteje nezasedenost nepremičnine, 
zmanjšana oziroma povečana poraba zaradi spremembe nači-
na oziroma namena porabe zemeljskega plina.

81. člen
(neupravičen odjem)

(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
1. odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o 

dostopu;
2. odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napra-

vo za ugotavljanje količin zemeljskega plina;
3. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, 

ki ni overjena;
4. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, 

katere overitev je potekla, zamenjava merilne naprave pa ni 
mogoča, ker uporabnik tudi po treh pozivih, posredovanih s 
strani operaterja distribucijskega sistema, ni omogočil dostopa 
do svojega merilnega mesta;

5. odjem zemeljskega plina, izveden z nedovoljenim pose-
gom v distribucijski sistem (distribucijski plinovodi ali priključki);

6. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, 
pri kateri je uporabnik nepooblaščeno odstranil oziroma po-
škodoval pečat merilne naprave oziroma njene sestavne dele, 
zaščitni zaklep na merilni napravi ali plombo na zaporni pipi;

7. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki 
jo je uporabnik namerno poškodoval;

8. odjem zemeljskega plina v obdobju odklopa;
9. odjem zemeljskega plina v primerih, ko uporabnik tudi 

po treh pozivih, posredovanih s strani operaterja distribucij-
skega sistema, ni omogočil dostopa do svojega merilnega 
mesta za potrebe izvedbe odčitka oziroma na poziv operaterja 
distribucijskega sistema ni posredoval odčitka.

(2) Za vse obveznosti, ki nastanejo zaradi neupravičene-
ga odjema, je odgovoren lastnik.

(3) Neupravičen odjem se obračuna za obdobje od dneva 
nastanka neupravičenega odjema do dneva ugotovitve ne-
upravičenega odjema, vendar največ za zastaralno obdobje 
po splošnih pravilih obligacijskega prava. Če dneva nastanka 
neupravičenega odjema ni mogoče določiti, lahko operater 
distribucijskega sistema obračuna neupravičen odjem največ 
za zastaralno obdobje iz prejšnjega stavka. Plačilo zapade v 
roku navedenem na računu.

(4) Pri določanju količin neupravičenega odjema ope-
rater distribucijskega sistema upošteva izmerjene količine, 
če ni ugotovljenih posegov v merilno napravo. Če operater 
distribucijskega sistema ne more ugotoviti količin zemeljskega 
plina, določi količine, ki so odvzete med trajanjem neupravi-
čenega odjema, na podlagi porabe na odjemnem mestu v 
preteklih treh koledarskih letih. Za odjemna mesta, za katera 
ni podatka o odjemu v preteklih treh letih oziroma je bila po-
raba ocenjena, se letni odjem določi na podlagi projektantsko 
določene predvidene letne porabe ali na podlagi povprečne 
porabe primerljivih odjemalcev, če ni na voljo projektantsko 
določene letne porabe.

(5) Neupravičena uporaba distribucijskega sistema se 
obračuna v skladu z aktom agencije, ki določa metodologijo za 
obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega 
plina. Neupravičeno porabljeni zemeljski plin se zaračuna po 
ceni, ki je enaka ceni zemeljskega plina za nujno oskrbo na dan 
izstavitve računa, povečani za 50 odstotkov.

(6) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina 
lahko operater distribucijskega sistema uporabniku zaračuna 
tudi morebitne druge stroške, ki jih ima v zvezi z neupravičenim 
odjemom v skladu s cenikom ostalih storitev operaterja distri-
bucijskega sistema.

(7) Vsak neupravičen odjem zemeljskega plina, odstrani-
tev ali poškodbo glavne zaporne pipe, merilne naprave, zapor-
nih elementov plinskih naprav in ostalih delov plinske napeljave 
ter nameščenih uradnih žigov (zalivk) lahko operater distribu-
cijskega sistema prijavi organom pregona in/ali energetskemu 
inšpektorju.

3. Način plačil in postopek opominjanja

82. člen
(redno odčitovalno obdobje, redno obračunsko obdobje, 

poračunsko obdobje in izredni obračun)
(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v kate-

rem operater distribucijskega sistema izvaja redna odčitovanja 
merilnih naprav (plinomerov).

(2) Poračunsko obdobje je časovni interval, na katerega 
se nanaša poračun, izveden na podlagi poračunskega odčitka. 
Operater distribucijskega sistema izvaja letni poračun distribu-
iranih količin le za odjemalce s predvideno letno distribuirano 
količino do 2000 kWh. Če poračun za te odjemalce pokaže, 
da so bili računi v tem poračunskem obdobju izstavljeni na 
podlagi ocenjene porabe previsoki, operater distribucijskega 
sistema presežek upošteva pri naslednjih računih naslednjega 
poračunskega obdobje ali pa ga na izrecno zahtevo končnega 
odjemalca vrne na njegov transakcijski račun.
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(3) Za končne odjemalce z naslednjimi predvidenimi letni-
mi distribuiranimi količinami zemeljskega plina (v kWh) veljajo 
obdobja, določena v spodnji tabeli:

Predvidena letna distribuirana količina 
zemeljskega plina (kWh)

Redno odčitovalno 
obdobje

Redno obračunsko 
obdobje

Poračunsko 
obdobje

0–2.000 Leto Mesec Leto

2.001–800.000 Mesec Mesec Mesec

Nad 800.000 Ura Mesec Mesec

(4) Končnim odjemalcem s predvidenim povprečnim me-
sečnim odjemom do vključno 50 kWh lahko operater distribu-
cijskega sistema na podlagi njihove pisne zahteve izstavi račun 
za omrežnino za celotno poračunsko obdobje.

(5) Proti plačilu stroškov po ceniku ostalih storitev ope-
raterja distribucijskega sistema, objavljenim na spletni strani 
operaterja distribucijskega sistema, lahko končni odjemalec 
kadarkoli zahteva, da mu operater distribucijskega sistema 
s sporočenim odčitkom merilne naprave zaključi tekoče ob-
računsko obdobje in izstavi račun za to obdobje (izredni 
obračun).

83. člen
(račun)

(1) Operater distribucijskega sistema končnemu odjemal-
cu zaračunava omrežnino za uporabo distribucijskega sistema 
(v nadaljnjem besedilu: omrežnina) in druge stroške oziroma 
obveznosti skladno s predpisi, ki urejajo dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema, ter pogodbo o dostopu.

(2) Storitve, ki jih izvaja operater distribucijskega sistema 
in niso zajete v omrežnini, operater distribucijskega sistema 
obračuna po ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega 
sistema, ki je objavljen na spletni strani operater distribucijske-
ga sistema.

(3) Rok za plačilo računa je 15 dni od datuma izstavitve 
računa operaterja distribucijskega sistema, razen če predpis ali 
pogodba ne določata drugačen rok plačila.

(4) Če se je odjemalec v pogodbi o dobavi, ki jo je sklenil 
z dobaviteljem, dogovoril za zaračunavanje omrežnine na eno-
tnem računu, je ne glede na prejšnji odstavek dolžan omrežni-
no plačati skladno z dobaviteljevimi pogoji plačila.

(5) Če je končni odjemalec v zamudi s plačili, mu operater 
distribucijskega sistema zaračuna zakonske zamudne obresti, 
stroške opominjanja in stroške izterjave v skladu z veljavno 
zakonodajo.

(6) Če znaša poračunsko obdobje eno leto, operater dis-
tribucijskega sistema na koncu poračunskega obdobja opravi 
poračun distribuiranih količin zemeljskega plina na podlagi 
izvedenega odčitka in izstavi račun z upoštevanjem veljavnih 
cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun izveden. 
Operater distribucijskega sistema izvede poračunski odčitek in 
poračun distribuiranih količin zemeljskega plina najkasneje 45 
dni po preteku poračunskega obdobja.

84. člen
(enotni račun)

(1) Operater distribucijskega sistema mora omogočiti iz-
dajanje enotnega računa s strani dobavitelja za dobavljeni 
zemeljski plin in za uporabo distribucijskega sistema za odje-
mna mesta, za katera je dobavitelj pridobil soglasje končnega 
odjemalca in ima sklenjen sporazum z operaterjem distribucij-
skega sistema.

(2) Če končni odjemalec ni lastnik, mora za izvedbo 
prejšnjega odstavka pridobiti izrecno soglasje lastnika in ga 

predložiti operaterju distribucijskega sistema (oziroma zanj 
dobavitelj).

(3) Operater distribucijskega sistema in dobavitelj sklene-
ta sporazum o izdajanju enotnega računa s strani dobavitelja v 
roku enega meseca od dneva prejema dobaviteljeve popolne 
zahteve za sklenitev sporazuma.

(4) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne skle-
nitev ali odstopi od sporazuma o izdajanju enotnega računa, 
če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega zavarovanja plačila za 
prevzete obveznosti iz sporazuma, o čemer operater distribu-
cijskega sistema obvesti tudi uporabnika.

(5) Operater distribucijskega sistema dobavitelju posre-
duje podatke za izdajo enotnega računa na način, določen v 
naslednjem oddelku tega poglavja tega akta.

85. člen
(opominjanje)

(1) Če končni odjemalec posameznega računa ne porav-
na v navedenem plačilnem roku, ga operater distribucijskega 
sistema z opominom pozove k plačilu zapadlih obveznosti v 
naknadnem roku, ki za gospodinjske odjemalce ne sme biti 
krajši od 15 dni, za poslovne odjemalce pa ne sme biti krajši 
od osem dni. Prvi opomin se odjemalcu ne zaračuna. Če v 
naknadnem roku obveznosti niso poravnane, lahko operater 
distribucijskega sistema s ponovnim opominom odjemalca 
obvesti tudi o nameravanem odklopu. Strošek drugega opo-
mina je določen s cenikom ostalih storitev operaterja distribu-
cijskega sistema.

(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku 
ne poravna zapadlih obveznosti, ga operater distribucijskega 
sistema odklopi skladno z 51. členom tega akta.

4. Obveščanje in izmenjava podatkov

86. člen
(dostop do podatkov o porabi in obveščanje  

o porabi končnih odjemalcev)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja končnim 

odjemalcem podatke o njihovi porabi zemeljskega plina ter o 
značilnostih te porabe, ki vključujejo letno porabo zemeljskega 
plina, distribuirano po mesecih na podlagi obremenitvenega 
profila ali dejanskih odčitkov, če so bili izvedeni mesečno ozi-
roma za obdobja krajša od enega leta.

(2) Operater distribucijskega sistema posreduje na pisno 
zahtevo končnega odjemalca oziroma pooblaščenca konč-
nemu odjemalcu oziroma pooblaščencu podatke o porabi 
zemeljskega plina na odjemnem mestu in porabi končnega 
odjemalca:

– letno porabo v zadnjih dveh letih;
– porabo v zadnjih dveh obračunskih obdobjih;
– mesečno porabo zadnjih 12 mesecev.
(3) Za nednevno merjena odjemna mesta operater dis-

tribucijskega sistema pri posredovanih podatkih navede način 
določitve podatkov o porabi.
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(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena operater di-
stribucijskega sistema za dnevno merjena odjemna mesta 
končnemu odjemalcu posreduje podatke o dnevni porabi za 
zadnjih 12 mesecev.

(5) Operater distribucijskega sistema podatke pripravi 
na podlagi že pridobljenih ali izračunanih podatkov o porabi 
odjemalca.

(6) Operater distribucijskega sistema posreduje zahteva-
ne podatke iz drugega odstavka tega člena končnemu odjemal-
cu ali pooblaščencu prek elektronske pošte, spletnega portala 
operaterja distribucijskega sistema ali enotne informacijske 
platforme, ki je namenjena izmenjavi podatkov ob menjavi 
dobavitelja, v roku pet delovnih dni.

(7) Operater distribucijskega sistema podatke iz drugega 
odstavka tega člena zagotavlja brezplačno.

87. člen
(izmenjava podatkov z dobavitelji in obveščanje  

končnih odjemalcev)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja dobavi-

teljem podatke, potrebne za opravljanje dejavnosti dobavitelja, 
prek enotne informacijske platforme operaterjev distribucijskih 
sistemov za izmenjavo podatkov, ki velja za vse dobavitelje 
enako.

(2) Obveščanje končnega odjemalca poteka v elektronski 
obliki ali pisni obliki skladno z odločitvijo odjemalca, ki jo ta 
navede v pogodbi ali jo kasneje na nedvoumen način sporoči 
operaterju distribucijskega sistema. Če postopke za odjemalca 
ureja dobavitelj, se obveščanje dobavitelja šteje za obveščanje 
odjemalca in posebno obveščanje odjemalca ni potrebno.

5. Menjava dobavitelja

88. člen
(postopek menjave dobavitelja)

Za postopke menjave dobavitelja se uporabljajo določbe 
EZ-1 in predpisov, ki urejajo postopek izvedbe menjave doba-
vitelja.

6. Kakovost zemeljskega plina

89. člen
(kakovost zemeljskega plina)

(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na pre-
vzemnem mestu se spremlja mesečno s certifikati o sestavi 
zemeljskega plina, ki jih operaterju distribucijskega sistema 
posreduje operater prenosnega sistema, za zemeljski plin iz 
prenosnega sistema oziroma uporabnik, od katerega operater 
distribucijskega sistema prevzame zemeljski plin v distribucijski 
sistem.

(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem, 
priključenim na distribucijski sistem, je dolžan na zahtevo ope-
raterja distribucijskega sistema predložiti specifikacijo o količini 
in sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v distribucijo.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan sprejeti v 
distribucijo le zemeljski plin z lastnostmi, določenimi v Tehnični 
specifikaciji kakovosti zemeljskega plina iz Priloge 1, ki je se-
stavni del tega akta. Če kakovost zemeljskega plina odstopa 
od te specifikacije, operater distribucijskega sistema ni dolžan 
prevzeti zemeljskega plina v distribucijo.

(4) Operater distribucijskega sistema ima pravico, da 
končnemu odjemalcu na odjemnem mestu predaja zemeljski 
plin z drugačno sestavo, kot je tista na prevzemnem mestu, 
če zemeljski plin ustreza zahtevanim lastnostim iz Priloge 1.

(5) Operater distribucijskega sistema mora zemeljski plin 
v distribucijskem sistemu odorirati z dodajanjem odorirnega 
sredstva. Operater distribucijskega sistema lahko neodoriran 
zemeljski plin distribuira uporabnikom distribucijskega sistema 
pod naslednjimi pogoji, kot so:

– vgrajena predpisana varnostna oprema in naprave za 
nadzor in alarmiranje;

– ustrezna usposobljenost osebja, ustrezno urejena pro-
tipožarna zaščita;

– urejena zaščita in osebna varovalna oprema na delov-
nem mestu.

7. Reklamacije

90. člen
(reklamacije)

Reklamacijo zoper račun, ki ga je izdal operater distri-
bucijskega sistema, lahko oseba, na katero je račun naslo-
vljen, vloži pisno do zapadlosti računa. Priložiti je treba kopijo 
reklamiranega računa ali navesti številko in datum računa in 
obrazložitev razlogov za reklamiranje računa. Reklamacija ne 
zadrži plačila nespornega dela računa.

8. Ranljivi odjemalci in nujna oskrba

91. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)

(1) Operater distribucijskega sistema v primeru predvi-
denega odklopa zaradi iz razlogov iz točk f), h) ali i) prvega 
odstavka 274. člena EZ-1 obvesti gospodinjskega odjemalca 
o datumu predvidenega odklopa, pravici do nujne oskrbe, o 
dokazilih, ki jih mora predložiti, ter rokih za predložitev dokazil 
za nujno oskrbo.

(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop zemeljskega 
plina gospodinjskemu odjemalcu in je namenjena samo skraj-
nim primerom ogrožanja življenja in zdravja gospodinjskega 
odjemalca, ki je ranljivi odjemalec ter oseb, ki z njim prebivajo 
v istem gospodinjstvu, pri čemer z odobritvijo nujne oskrbe ne 
preneha obveznost za plačilo nastalih terjatev.

(3) Do nujne oskrbe je upravičen ranljivi odjemalec, ki 
je gospodinjski odjemalec in ga je operater distribucijske-
ga sistema obvestil o nameravanem odklopu ter si zaradi 
svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih 
okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije, ki bi mu 
povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospo-
dinjsko rabo.

(4) Operater distribucijskega sistema pri presoji upravi-
čenosti do nujne oskrbe naprej ugotavlja, ali je gospodinjski 
odjemalec ranljivi odjemalec, nato pa, ali obstajajo okoliščine, 
zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje 
ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z 
njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo 
na podlagi izpolnjevanja pogojev, da glede na letni čas in 
temperaturne razmere ter vrsto stavbe, v kateri ranljivi odje-
malec prebiva, odklop ogroža življenje in zdravje ranljivega 
odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja 
možnosti uporabe drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi 
stroški ali bi bilo v primeru odklopa ogroženo zdravstveno 
stanje ranljivega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo 
v skupnem gospodinjstvu.

(5) Gospodinjski odjemalec dokazuje svoj status ranlji-
vega odjemalca s potrdilom Centra za socialno delo, iz kate-
rega je razvidno, da je gospodinjski odjemalec vložil vlogo za 
dodelitev redne denarne socialne pomoči že pred prejemom 
obvestila operaterja distribucijskega sistema o nameravanem 
odklopu in pri Centru za socialno delo, postopek odločitve še 
ni bil zaključen.

(6) Do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperatur-
nih razmer je ranljivi odjemalec, ob izpolnjevanju pogojev iz 
prejšnjega odstavka, upravičen le v obdobju kurilne sezone od 
1. oktobra do 30. aprila.

(7) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne 
razmere niso upravičeni ranljivi odjemalci, ki prebivajo v go-
spodinjstvu, v katerem je vsaj v enem bivalnem prostoru omo-
gočeno ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.
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(8) Operater distribucijskega sistema v postopku ugota-
vljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in 
temperaturnih razmer zahteva naslednja dokazila:

– v primeru večstanovanjske stavbe pisno potrdilo upra-
vljavca stavbe o načinu ogrevanja bivalnih prostorov ranljivega 
odjemalca, iz katerega je razvidno, da v stanovanju ranljivega 
odjemalca ni vgrajenih individualnih virov ogrevanja, ki bi odje-
malcu povzročili enake ali nižje stroške ogrevanja;

– v primeru individualne stavbe potrdilo oziroma zapisnik 
o rednem letnem pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikar-
ske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v 
enem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva, in 
izjava ranljivega odjemalca, da v nobenem prostoru ni vgrajena 
kurilna naprava za ogrevanje na trda ali druga goriva ali druga 
ogrevalna naprava.

(9) Dokazilo iz prve alineje prejšnjega odstavka mora 
biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do 
nujne oskrbe in ne sme biti starejše od treh mesecev. Dokazilo 
iz druge alineje prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 
enega leta.

(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja operater distribucijskega sistema presoja na podlagi do-
kazila, iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa zemelj-
skega plina ogroženo življenje in zdravje ranljivega odjemalca 
oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(11) Operater distribucijskega sistema v postopku ugo-
tavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja upošteva potrdilo osebnega zdravnika, da ranljivi odje-
malec za ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje oskrbo 
z zemeljskim plinom za zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer.

(12) Dokazilo iz prejšnjega odstavka mora biti izdano po-
sebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in 
mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal 
življenje in zdravje ranljivega odjemalca.

92. člen
(vloga in presojanje)

(1) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo opera-
terja distribucijskega sistema o nameravanem odklopu iz razlo-
gov iz točk f), h) ali i) prvega odstavka 274. člena EZ-1 in želi 
uveljaviti pravico do nujne oskrbe na podlagi 176. člena EZ-1, 
mora v roku deset dni od prejema obvestila o odklopu podati 
operaterju distribucijskega sistema vlogo za priznanje te pravi-
ce in predložiti ustrezna dokazila. Vlogi za nujno oskrbo mora 
odjemalec predložiti tudi izjavo, s katero jamči, da so navedbe 
in priložena dokazila resnične. Obrazec izjave je odjemalcem 
dostopen na spletni strani operater distribucijskega sistema.

(2) Če operater distribucijskega sistema presodi, da je 
ranljivi odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno 
obvesti gospodinjskega odjemalca in njegovega dobavitelja, s 
katerim ju seznani tudi o časovnem obdobju, za katerega mu 
je odobrena nujna oskrba.

(3) Ranljivi odjemalec je po prenehanju nujne oskrbe 
dolžan poravnati stroške oskrbe z zemeljskim plinom za čas, 
ko je operater distribucijskega sistema zaradi odobritve nujne 
oskrbe preložil odklop ranljivega odjemalca.

(4) Če operater distribucijskega sistema presodi, da niso 
izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obve-
sti gospodinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.

93. člen
(izvajanje nujne oskrbe)

(1) Operater distribucijskega sistema v primeru odobritve 
pravice do nujne oskrbe predloži gospodinjskemu odjemalcu 
v podpis pogodbo o oskrbi v obdobju nujne oskrbe, ki traja od 
dneva predvidenega odklopa, skladno s prejšnjim členom, do 
dneva prenehanja pravice do nujne oskrbe.

(2) Operater distribucijskega sistema izvede odčitek me-
rilne naprave odjemalca, upravičenega do nujne oskrbe na dan 
pričetka in dan zaključka obdobja nujne oskrbe.

(3) Z dnem pričetka izvajanja nujne oskrbe pogodba o 
dobavi z obstoječim dobaviteljem preneha veljati.

(4) V pogodbi o oskrbi operater distribucijskega sistema in 
ranljivi odjemalec za obdobje nujne oskrbe uredita medsebojna 
razmerja v zvezi z odložitvijo plačila obveznosti na način, da 
je ranljivi odjemalec dolžan po prenehanju nujne oskrbe ope-
raterju distribucijskega sistema poravnati vse stroške nujne 
oskrbe iz tretjega odstavka naslednjega člena, ki so nastali v 
času nujne oskrbe.

(5) Ranljivi odjemalec je upravičen do nujne oskrbe za 
čas od predvidenega odklopa in dokler obstajajo okoliščine, ki 
povzročajo ogrožanje življenja in zdravja odjemalca ter oseb, 
ki z njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Cen-
tra za socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne 
pomoči. Ranljivi odjemalec je dolžan operaterja obveščati o 
vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na prenehanje pravice do 
nujne oskrbe.

(6) Nujna oskrba lahko traja največ 75 dni od dneva vloži-
tve vloge za odobritev nujne oskrbe. Ta rok se lahko:

– skrajša, če je pred potekom trajanja odločba o dodelitvi 
denarne socialne pomoči postala dokončna, ki jo mora gospo-
dinjski odjemalec dostaviti operaterju distribucijskega sistema 
najkasneje v roku pet dni po njenem prejemu;

– podaljša vsakič za 15 dni, če gospodinjski odjemalec 
najkasneje dva dni pred potekom trajanja nujne oskrbe predloži 
potrdilo, da je postopek odločanja o dodelitvi denarne socialne 
pomoči še vedno v teku.

(7) Če gospodinjski odjemalec operaterju distribucijskega 
sistema po prejemu dokončne odločbe o denarni socialni po-
moči ne dostavi navedene odločbe oziroma potrdila, da posto-
pek o njeni dodelitvi še vedno traja, se šteje, da je gospodinjski 
odjemalec odstopil od zahteve za nujno oskrbo. V tem primeru 
se strošek nujne oskrbe od predvidenega dneva odklopa obra-
čuna gospodinjskemu odjemalcu skladno z naslednjim členom.

94. člen
(obračun nujne oskrbe)

(1) Stroški za dobavljeni zemeljski plin se obračunajo 
skladno z določbami sklenjene pogodbe o oskrbi v obdobju 
nujne oskrbe, in sicer na podlagi odčitkov merilne naprave ob za-
četku in prenehanju obdobja nujne oskrbe ter cene zemeljskega 
plina za nujno oskrbo. Cena zemeljskega plina za nujno oskrbo 
je enaka najnižji ceni zemeljskega plina iz rednega cenika, ob-
javljenega v primerjalniku stroškov oskrbe, in velja za celotno 
Slovenijo. Uporabi se cena, veljavna na dan sklenitve pogodbe.

(2) Omrežnina in prispevki se v primeru nujne oskrbe 
obračunavajo skladno s predpisom, ki ureja obračunavanje 
omrežnine.

(3) Ranljivi odjemalec je po prenehanju izvajanja nujne 
oskrbe dolžan operaterju distribucijskega sistema poravna-
ti stroške oskrbe z zemeljskim plinom, in sicer tako stroške 
zemeljskega plina iz prvega odstavka tega člena kot stroške 
omrežnine in drugih stroškov uporabe omrežja iz prejšnjega 
odstavka za čas odobrene nujne oskrbe, v katerem je te stro-
ške nosil operater distribucijskega sistema.

95. člen
(obračun oskrbe v primeru neupravičenosti do nujne oskrbe)

Če odjemalec, ki je podal vlogo za nujno oskrbo, ni upravi-
čen do nujne oskrbe, ker za to niso izpolnjeni pogoji, je dolžan 
poravnati vse stroške oskrbe z zemeljskim plinom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

96. člen
(prehodne določbe)

(1) Če plinomer s prigrajenim korektorjem volumna meri 
odjem v Sm3, se izvede prehod na meritev v Nm3 ob prvi me-
njavi korektorja, izvedeni po uveljavitvi tega akta.
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(2) Pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega akta veljajo 
dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do izteka 
veljavnosti.

(3) Če lastnik ob uveljavitvi tega akta nima sklenjene po-
godbe o dostopu v pisni obliki in uporabnik odjema zemeljski 
plin, se šteje, da ima pod pogoji iz tega akta sklenjeno pogodbo 
o dostopu za nedoločen čas, pri čemer se šteje, da je pogod-
beno razmerje med operaterjem distribucijskega sistema in 
lastnikom nastalo z dnem dobave, oziroma z dnem, ko je postal 
lastnik stavbe ali dela stavbe, če je to kasneje.

(4) Operater distribucijskega sistema in lastnik morata 
urediti pogodbeno razmerje v pisni obliki ob prvi spremembi 
pogodbe iz prejšnjega odstavka.

(5) Stroški izvajanja vzdrževalnih del na objektih in napra-
vah, ki niso v lasti operaterja distribucijskega sistema in so bile 
zgrajene pred uveljavitvijo SON, bremenijo lastnike teh naprav, 
razen če pogodba, sklenjena med lastniki teh naprav in opera-
terjem distribucijskega sistema, določa drugače.

97. člen
(prenehanje uporabe predpisov)

Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati 
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 93/07) in Splošni pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 42/08 in 
14/09).

98. člen
(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. EC-12022
Celje, dne 20. maja 2020
EVA 2020-2430-0056

ENERGETIKA CELJE,
javno podjetje d.o.o.

direktor
mag. Aleksander Mirt
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PRILOGA 1 – Tehnične specifikacije kakovosti zemeljskega plina 
 

Zemeljski plin, ki bo dobavljen za distribucijo, mora imeti naslednje lastnosti: 
 

   Vrednost 
Veličina Oznaka Enota  

min 
 

 
max 

 
Wobbe indeks WI kWh/m3 13,79 15,7
Zgornja kurilnost Hs kWh/m3 10,7 12,8
Relativna gostota d m3/m3 0,555 0,7
Skupno žveplo Total S mg/m3  30
Vodikov sulfid in karbonil 
sulfid 

H2S + COS mg/m3  5

Merkaptansko žveplo RSH mg/m3  6
Kisik O2  mol %  0,02
Ogljikov dioksid CO2  mol %  2,5
Rosišče vode H2O DP °C pri 

pa  = 40 bar 
 -8

Rosišče ogljikovodikov HC DP °C pri 
(1 bar < pa < 70 

bar) 

 0

Največja temperatura plina t °C  42

Metansko število MN / 78 

 

Opombe: 

 pa … absolutni tlak; 

 Wobbe indeks je podan pri referenčni temperaturi zgorevanja 
zemeljskega plina 25 C; 

 prostornine zemeljskega plina v m3 se nanašajo na referenčne 
pogoje pri temperaturi 0 C in pri absolutnem tlaku 1,01325 bar; 

 metansko število se izračuna na podlagi algoritmov v standardu 
SIST EN ISO 15403-1:2008 ali drugih veljavnih standardih EN; 

 zemeljski plin je brez mehanskih primesi, smol, tekočih 
ogljikovodikov ali spojin, ki tvorijo smole. 
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PRILOGA 2: Preverjanje sporočenih odčitkov 

 

Razred  porabe (m3) Odstopanje 
porabe od 
ocenjene 
porabe 

+ 

% 

Odstopanje 
porabe od 
ocenjene 
porabe 

- 

% 

0 - 10 400 400 

11- 500 200 200 

501 - 5000 50 50 

nad 5.001 10 10 
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1868. Kolektivni dogovor

K O L E K T I V N I   D O G O V O R

Stranke podpisnice tega dogovora
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa 

predsednik Tom Zalaznik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slove-

nija, ki ga zastopa predsednik Peter Kosmač,
sklenejo dogovor z vsebino naslednjih točk:

1.
Stranke podpisnice tega dogovora uvodoma soglasno 

ugotavljajo, da sta Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
in Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija 
na podlagi izdanih odločb pristojnega ministrstva določena kot 
reprezentativna sindikata na področju radijske in televizijske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji. Reprezentativnost na področju 
dejavnosti velja za vse poklice, ki so v dejavnosti zastopani. 
Sindikata sta tudi sopodpisnika Kolektivne pogodbe javnega 
zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS).

2.
Stranke tega dogovora so soglasne, da se dogovorjene 

vsebine iz tega dogovora realizira tako, da stranke sklenejo 
aneks ali anekse h KPJZRTVS, razen če ta dogovor ne določa 
drugače.

Ugotovljene napake ali nepravilnosti iz aneksov h 
KPJZRTVS pri uvrščanju sistemiziranih delovnih mest RTV 
Slovenija v plačne razrede se odpravi s sklenitvijo novega 
aneksa ali novih aneksov.

3.
Delovna mesta, ki niso uvrščena v plačno skupino B, a so 

vezana na trajanje mandatov voljenih funkcij ali funkcij z ime-
novanji organa, so posebnost znotraj kataloga delovnih mest.

Posebna delovna mesta so »Sindikalni zaupnik RTV Slo-
venija«, »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija«, »Poklicni 
član sveta delavcev« in »Varuh pravic gledalcev in poslušal-
cev«, pri čemer gre za voljeno funkcijo v organ soupravljanja, 
za funkcijo na podlagi imenovanja organa sindikata in za funk-
cijo na podlagi imenovanja Programskega sveta RTV Slovenija. 
Za čas opravljanja funkcij se z izvoljenimi ali imenovanimi 
javnimi uslužbenci ali uslužbenkami (v nadaljevanju: uslužbenci 
– ne glede na spol) sklene pogodbe o zaposlitvi.

Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Sindikalni zau-
pnik RTV SLO« se sklene le z javnim uslužbencem, ki je izvo-
ljen s strani reprezentativnega sindikata v zavodu in ga organ 
sindikata imenuje na funkcijo.

Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Predsednik sve-
ta delavcev RTV SLO« se sklene le z javnim uslužbencem, ki 
je na neposrednih volitvah izvoljen v svet delavcev, je s strani 
organa izvoljen za predsednika sveta delavcev in ga svet 
delavcev s sklepom o opravljanju poklicne funkcije imenuje za 
poklicnega predsednika sveta delavcev.

Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Poklicni član 
sveta delavcev« se sklene le z javnim uslužbencem, ki je na ne-
posrednih volitvah izvoljen v svet delavcev in ga svet delavcev 
s sklepom o opravljanju funkcije imenuje za poklicnega člana.

Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Varuh pravic 
gledalcev in poslušalcev« se sklene le z javnim uslužbencem, 
ki ga na to mesto imenuje Programski svet RTV Slovenija.

Ostale vsebine v zvezi s posebnimi delovnimi mesti, ve-
zane na uvrstitev v plačne razrede, plačo, dodatke, nadome-
stila, povračila, delovno uspešnost, letno ocenjevanje delovne 

uspešnosti in napredovanja, stranke dogovorijo z aneksom h 
KPJZRTVS.

Šteje se, da je varuh pravic gledalcev in poslušalcev, 
sindikalni zaupnik, predsednika sveta delavcev ali poklicni član 
sveta delavcev postavljen v manj ugoden položaj, če prejme 
del plače iz naslova delovne uspešnosti nižji od povprečja 
zavoda ali če je ocenjen z nižjo oceno od povprečne ocene 
v zavodu. Enako se šteje, če dela plače iz naslova delovne 
uspešnosti ne prejme ali če ni ocenjen.

4.
Stranke tega dogovora so soglasne, da vsebine iz naslo-

va obračuna nadomestil plač, določanja dni letnega dopusta, 
dela na dela proste dni ter določitve delovnih dni in njihovega 
števila v letnem razporedu delovnega časa, uskladijo z ve-
ljavnimi predpisi in sklenejo v petih mesecih od sklenitve tega 
dogovora.

5.
Stranke tega dogovora so soglasne, da pričnejo sistema-

tični pregled sistemizacije delovnih mest z namenom izvedbe 
posodobitve in uskladitve z zakonom v devetih mesecih od 
sklenitve tega dogovora.

6.
Stranke tega dogovora so soglasne, da pričnejo s pogaja-

nji o določitvi kriterijev za število poklicnih sindikalnih zaupnikov 
v treh mesecih od sklenitve tega dogovora.

7.
Stranke tega dogovora se zavezujejo, da si bodo z vsemi 

sredstvi prizadevale za pravilno izvajanje tega dogovora in nje-
govih določb. Izvajanje v nasprotju z določbami tega dogovora 
šteje kot kršitev dogovora.

8.
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. julija 2020

Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod

Igor Kadunc
 generalni direktor

Sindikat 
delavcev radiodifuzije Slovenije 

Tom Zalaznik
predsednik

Sindikat kulturnih in umetniških 
ustvarjalcev RTV Slovenija 

Peter Kosmač
predsednik

NI PODPISAL

1869. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega 
zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 
145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija 
(KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
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in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa 

Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slove-

nija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,

A N E K S   š t.   7
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda  

RTV Slovenija

1. člen
(ugotovitev)

Stranke podpisnice uvodoma soglasno ugotavljajo, da je v 
Aneksu št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slove-
nija (Uradni list RS, št. 3/19 z dne 11. 1. 2019), sklenjenem na 
podlagi dogovora med Vlado Republike Slovenije in reprezen-
tativnimi sindikati javnega sektorja z dne 3. 12. 2018 (Dogovor 
o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju – Uradni list 
RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018), pri uvrstitvah delovnih mest 
v plačne razrede izpadel stolpec najvišjih plačnih razredov z 
napredovanji, da z aneksom niso bila uvrščena vsa delovna 
mesta iz kolektivne pogodbe, da vsa delovna mesta niso bila 
uvrščena v pravilne plačne skupine, plačne podskupine, tarifne 
razrede in plačne razrede, da vse uvrstitve niso sovpadale s 
časovno dinamiko iz dogovora ter da vsa imena delovnih mest 
niso bila pravilno zapisana.

2. člen
(namen)

S sklenitvijo tega aneksa h kolektivni pogodbi se uvrstijo 
delovna mesta v plačne razrede skladno z vsebino dogovora 
iz prejšnjega člena in izvedejo ostali popravki v skladu z za-
konom.

3. člen
(popravek imena delovnega mesta)

Spremenijo se zaporedna številka »19«, ime delov-
nega mesta »Kostumograf stilist« in šifra delovnega mesta 
»G017054« iz 2. člena Aneksa h KPJZRTVS (Uradni list RS, 
št. 69/08) in sicer tako, da se po novem pravilno glasi: »91«, 
»Kostumograf specialist«. Uvrstitev delovnega mesta v plačni 
razred določa 7. člen tega aneksa.

4. člen
(sprememba tarifnega razreda delovnega mesta)

Spremeni se tarifni razred delovnega mesta »Svetovalec 
generalnega direktorja« s šifro »J017248« iz 2. člena Aneksa h 
KPJZRTVS (Uradni list RS, št. 69/08) in sicer tako, da se tarifni 
razred tega delovnega mesta iz »VIII« spremeni v »VII/2«. Uvrsti-
tev delovnega mesta v plačni razred določa 7. člen tega aneksa.

5. člen
(ukinitev delovnega mesta)

Delovno mesto »Arhivski tehnik« z zaporedno številko 
»2« in šifro delovnega mesta »G025002« iz 2. člena Aneksa 
h KPJZRTVS (Uradni list RS, št. 69/08) se ukine in se črta iz 
kataloga delovnih mest RTV Slovenija.

6. člen
(popravek plačne skupine in šifre delovnega mesta)
V katalogu se popravijo šifre delovnih mest, ki so bila 

nepravilno uvrščena v plačno skupino G in se nadomestijo z 
novimi šiframi plačne skupine J:

– Vodja oddelka I, TR VII/2 – šifra G027915 se nadomesti 
s šifro J017991,

– Vodja oddelka II, TR VII/2 – šifra G027917 se nadomesti 
s šifro J017992,

– Vodja službe I, TR VII/2 – šifra G027925 se nadomesti 
s šifro J017993,

– Vodja službe II, TR VII/2 – šifra G027927 se nadomesti 
s šifro J017994,

– Vodja službe III, TR VII/2 – šifra G027929 se nadomesti 
s šifro J017995.

Popravek plačne skupine in šifre delovnega mesta iz 
prejšnjega odstavka tega člena ne pomeni sprememb del in 
nalog, tarifnega razreda, plačnega razreda ali drugih lastnosti 
delovnega mesta v sistemizaciji ter ne glede na popravek plač-
ne skupine in podskupine ne šteje kot prehod na drugo delovno 
mesto s posledico prekinitve napredovalnega obdobja v smislu 
določbe drugega odstavka 8. člena Uredbe o napredovanju 
javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 
91/08, 113/09 in 22/19). Nobeno od teh delovnih mest se ne 
ukinja in ne sme pomeniti kakršnekoli spremembe ali poslabša-
nja pravnega položaja tistih javnih uslužbencev, ki so zaposleni 
na teh delovnih mestih. Ta sprememba ne pomeni podlage za 
kakršnokoli reorganizacijo.

7. člen
(uvrstitev delovnih mest)

S sklenitvijo tega aneksa se delovna mesta kataloga RTV 
Slovenija uvrščajo v naslednje plačne razrede:

Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

1 G016008 Likovni TV oblikovalec VI 0 27 37
2 G017007 Dramaturg VII/2 0 35 45
3 G017010 Glasbeni urednik VII/2 0 37 47
4 G017012 Inšpektor orkestra VII/2 0 34 44
5 G017014 Koncertni mojster VII/2 0 45 55
6 G017017 Kostumograf VII/2 0 32 42
7 G017019 Namestnik koncertnega mojstra VII/2 0 39 49
8 G017033 Priznani dramaturg VII/2 0 44 54
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Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

9 G017036 Priznani orkestrski glasbenik VII/2 0 42 52

10 G017037 Priznani solistični orkestrski glasbenik VII/2 0 44 54

11 G017040 Režiser VII/2 0 43 53

12 G017041 Scenarist VII/2 0 36 46

13 G017042 Scenograf VII/2 0 33 43

14 G017049 Drugi solist VII/2 0 37 47

15 G017050 Glasbeni producent VII/2 0 38 48

16 G017051 Glasbeni producent orkestra VII/2 0 40 50

17 G017052 Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra VII/2 0 45 55

18 G017053 Koncertni mojster – prvi trobentač VII/2 0 45 55

19 G017054 Kostumograf specialist VII/2 0 35 45

20 G017055 Kreator maske VII/2 0 36 46

21 G017056 Namestnik solista VII/2 0 38 48

22 G017057 Namestnik solista godalca VII/2 0 38 48

23 G017058 Namestnik solista improvizatorja VII/2 0 38 48

24 G017059 Režiser prvak VII/2 0 52 57

25 G017060 Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist VII/2 0 41 51

26 G017061 Solist improvizator VII/2 0 39 49

27 G017062 Solist radijskega simfoničnega orkestra VII/2 0 39 49

28 G017063 Stilist VII/2 0 33 43

29 G017064 Tuttist VII/2 0 35 45

30 G017065 Tuttist namestnik VII/2 0 36 46

31 G017066 Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra VII/2 0 41 51

32 G017067 Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra VII/2 0 44 54

33 G017068 Drugi solist improvizator VII/2 0 37 47

34 G017069 Scenograf mojster VII/2 0 40 50

35 G017070 Kostumograf mojster VII/2 0 40 50

36 G017071 Mojster mešalec slike specialist VII/2 0 40 50

37 G017072 Mojster zvoka VII/2 (I) VII/2 0 37 47

38 G017073 Kostumograf specialist VII/2 0 35 45

39 G025004 Dokumentalist fotograf V 0 23 33

40 G025038 Arhivar glasbenega sestava V 0 22 32

41 G025039 Asistent TV snemalca V 0 23 33

42 G025040 Organizator izvedbe V V 0 22 32

43 G025043 Tehnik magnetoskopa V 0 23 33

44 G025045 Tehnik osvetljave V 0 23 33

45 G025046 Tehnik predvajanja V 0 23 33

46 G025050 Videotehnik kontrolor kamere V 0 23 33

47 G025051 Zvokovni tehnik V 0 23 33

48 G025052 Asistent montažer V V 0 18 28

49 G025053 Filmski tehnik V V 0 23 33

50 G025054 Garderober mojster V V 0 21 31

51 G025055 Kašer mojster V V 0 20 30

52 G025056 Kostumska šivilja/krojač mojster V V 0 21 31

53 G025057 Masker V V 0 21 31
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Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

54 G025058 Medijski asistent V V 0 20 30

55 G025059 Monter scene mojster V V 0 21 31

56 G025060 Nototekar V V 0 20 30

57 G025061 Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V V 0 20 30

58 G025062 Oblikovalec TV grafike V V 0 23 33

59 G025063 Rekviziter mojster V V 0 25 35

60 G025064 Rekviziter V V 0 19 29

61 G025065 Scenski mizar mojster V V 0 21 31

62 G025066 Scenski slikar mojster V V 0 21 31

63 G025067 Tajnica režije V V 0 23 33

64 G025068 Tajnica uredništva V V 0 21 31

65 G025069 Tajnica v poročilih V V 0 21 31

66 G025070 Tapetnik mojster V V 0 20 30

67 G025071 RTV Arhivar V 0 20 30

68 G025072 Asistent realizacije V 0 23 33

69 G026020 Tajnica režije skript VI 0 26 36

70 G026024 Asistent TV in filmskega snemalca VI 0 27 37

71 G026025 Kolorist VI 0 27 37

72 G026028 Koordinator media planiranja VI 0 27 37

73 G026029 Koordinator programa VI 0 25 35

74 G026030 Mešalec slike VI 0 28 38

75 G026031 Montažer multimedije VI 0 28 38

76 G026032 Monter scene vodja gradnje VI 0 26 36

77 G026033 Načrtovalec sporeda VI VI 0 26 36

78 G026034 Oblikovalec maske VI VI 0 26 36

79 G026036 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VI 0 27 37

80 G026037 Organizator dnevne priprave programov VI 0 26 36

81 G026038 Organizator izvedbe VI VI 0 28 38

82 G026041 Programer osvetljave VI 0 27 37

83 G026042 Realizator oddaj VI VI 0 29 39

84 G026043 Specialist obdelave filma VI 0 27 37

85 G026044 Spiker VI 0 29 39

86 G026045 Inženir magnetoskopa VI VI 0 27 37

87 G026046 Inženir predvajanja VI VI 0 27 37

88 G026047 Inženir videa VI VI 0 27 37

89 G026048 Media planer VI VI 0 25 35

90 G026049 Medijski arhivar VI VI 0 24 34

91 G026050 Tehnični vodja VI VI 0 29 39

92 G026051 Uglaševalec VI VI 0 27 37

93 G026052 Redaktor VI VI 0 28 38

94 G026053 Snemalec VI VI 0 27 37

95 G026054 Kamerman VI VI 0 27 37

96 G026055 Montažer slike in zvoka VI VI 0 27 37

97 G026056 Oblikovalec video VI 0 27 37

98 G026057 Glasbeni redaktor VI VI 0 27 37
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Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

99 G026058 Medijski arhivist VI 0 27 37

100 G026059 Scenski fotograf VI VI 0 27 37

101 G026060 Asistent režije VI VI 0 28 38

102 G026061 Tajnica režije I VI 0 29 39

103 G027006 Kamerman VII/2 0 31 41

104 G027013 Mojster mešalec slike VII/2 0 34 44

105 G027014 Mojster osvetljave VII/2 0 34 44

106 G027015 Mojster zvoka VII/2 0 34 44

107 G027016 Montažer VII/2 0 31 41

108 G027017 Napovedovalec VII/2 0 32 42

109 G027027 Producent VII/2 0 35 45

110 G027029 Snemalec VII/2 0 31 41

111 G027042 Urednik internega glasila VII/2 0 35 45

112 G027046 Turnusni urednik VII/2 0 40 50

113 G027051 Urednik oddaj VII/2 0 43 53

114 G027053 Voditelj osrednjih oddaj VII/2 0 47 57

115 G027055 Urednik uredništva VII/2 0 47 57

116 G027056 Odgovorni urednik programa VII/2 0 52 57

117 G027057 Asistent TV/RA režije VII/1 0 33 43

118 G027058 Asistent scenografa VII/1 0 30 40

119 G027059 Direktor fotografije VII/2 0 43 53

120 G027060 Direktor fotografije prvak VII/2 0 50 57

121 G027061 Ekspert področja VII/2 0 45 55

122 G027062 Fonetik lektor VII/2 0 37 47

123 G027063 Glasbeni redaktor VII/1 0 31 41

124 G027064 Glasbeni urednik voditelj VII/2 0 40 50

125 G027065 Glavni kamerman VII/2 0 40 50

126 G027066 Glavni načrtovalec TV sporedov VII/2 0 37 47

127 G027067 Glavni producent VII/2 0 51 57

128 G027068 Glavni snemalec VII/2 0 41 51

129 G027069 Kamerman specialist VII/2 0 36 46

130 G027070 Kamerman VII/1 VII/1 0 29 39

131 G027074 Lektor jezikovni svetovalec VII/2 0 37 47

132 G027075 Lektor prevajalec VII/2 0 38 48

133 G027076 Mojster kolorist VII/2 0 34 44

134 G027077 Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 0 34 44

135 G027078 Mojster montažer VII/2 0 40 50

136 G027079 Mojster osvetljave specialist VII/2 0 40 50

137 G027080 Mojster predvajanja VII/2 0 34 44

138 G027081 Mojster videa VII/2 0 34 44

139 G027082 Mojster zvoka specialist VII/2 0 40 50

140 G027083 Montažer napovednikov VII/2 0 33 43

141 G027084 Montažer specialist VII/2 0 36 46

142 G027085 Montažer VII/1 VII/1 0 29 39

143 G027086 Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov VII/2 0 33 43
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144 G027087 Načrtovalec TV sporedov VII/2 VII/2 0 34 44

145 G027088 Napovedovalec voditelj VII/2 0 37 47

146 G027089 Oblikovalec 3D VII/1 0 31 41

147 G027090 Oblikovalec glasbe VII/2 0 33 43

148 G027091 Oblikovalec maske VII/1 VII/1 0 31 41

149 G027092 Oblikovalec osvetljave VII/1 0 31 41

150 G027093 Oblikovalec zvočne podobe VII/2 0 40 50

151 G027094 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1 VII/1 0 31 41

152 G027096 Pomočnik direktorja PPE VII/2 0 50 57

153 G027097 Prevajalec redaktor VII/2 0 37 47

154 G027098 Producent oglasnih vsebin VII/2 0 35 45

155 G027099 Producent programa I VII/2 0 46 56

156 G027100 Producent programa II VII/2 0 40 50

157 G027101 Realizator oddaj VII/2 VII/2 0 34 44

158 G027102 Realizator predvajanja VII/2 0 34 44

159 G027103 Režiser zvoka VII/2 0 43 53

160 G027104 Scenograf specialist VII/2 0 35 45

161 G027105 Snemalec reporter VII/2 0 36 46

162 G027106 Snemalec VII/1 VII/1 0 29 39

163 G027107 Tehnični vodja RA/TV produkcije VII/2 0 37 47

164 G027108 Tehnolog scene VII/2 0 34 44

165 G027109 TV in filmski snemalec VII/2 0 37 47

166 G027110 Urednik predvajanja VII/2 0 37 47

167 G027111 Urednik programa VII/2 0 50 57

168 G027112 Urednik scenarist VII/2 0 39 49

169 G027113 Varuh pravic gledalcev in poslušalcev VII/2 0 57 57

170 G027114 Vodja programskega projekta VII/2 0 42 52

171 G027115 Dokumentalist arhivar VII/1 0 29 39

172 G027116 Dokumentalist informator VII/2 0 33 43

173 G027117 Dokumentalist nototekar VII/2 0 34 44

174 G027118 Dokumentalist raziskovalec VII/2 0 37 47

175 G027119 Strokovni sodelavec za avtorske pravice VII/2 0 33 43

176 G027120 Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost VII/2 0 34 44

177 G027121 Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo VII/2 0 34 44

178 G027122 Redaktor VII/2 VII/2 0 31 41

179 G027123 Realizator specialist VII/2 0 38 48

180 G027124 Tehnični vodja RA/TV produkcije VII/1 0 35 45

181 G027128 Realizator VII/1 VII/1 0 33 43

182 G027129 Likovni TV oblikovalec VII/1 VII/1 0 29 39

183 G027130 Asistent kostumografa VII/1 0 29 39

184 G027131 Mešalec slike VII/1 VII/1 0 29 39

185 G027132 Montažer napovednikov VII/1 VII/1 0 29 39

186 G027133 Inženir videa VII/1 VII/1 0 29 39

187 G027134 Inženir predvajanja VII/1 VII/1 0 30 40

188 G027135 Producent VII/1 VII/1 0 31 41
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189 G027136 Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) VII/2 0 37 47

190 G027137 Mojster likovnega TV oblikovanja specialist VII/2 0 40 50

191 G027138 Mojster osvetljave VII/2 (I) VII/2 0 37 47

192 G027139 Mojster mešalec slike VII/2 (I) VII/2 0 37 47

193 G027140 Realizator napovednikov VII/2 0 37 47

194 G027141 Realizator napovednikov specialist VII/2 0 40 50

195 G027142 Mojster videa VII/2 (I) VII/2 0 37 47

196 G027143 Mojster videa specialist VII/2 0 40 50

197 G027144 Glasbeni producent glasbenih sestavov VII/2 0 43 53

198 G027145 Aranžer specialist VII/2 0 39 49

199 G027146 Mojster predvajanja programov VII/2 (I) VII/2 0 37 47

200 G027147 Mojster predvajanja programov specialist VII/2 0 40 50

201 G027148 Glasbeni vodja orkestra VII/2 0 47 57

202 G027149 Glasbenik VII/1 0 34 44

203 G027150 Tehnični producent VII/2 0 42 52

204 G027914 Vodja oddelka I VII/2 0 42 52

205 G027916 Vodja oddelka II VII/2 0 39 49

206 G027918 Vodja organizacijske enote I VII/2 0 53 57

207 G027919 Vodja organizacijske enote II VII/2 0 51 57

208 G027920 Vodja organizacijske enote OZ VII/2 0 55 57

209 G027921 Vodja programsko produkcijske enote MMC VII/2 0 53 57

210 G027922 Vodja regionalnega centra VII/2 0 55 57

211 G027923 Vodja skupine VII/2 0 36 46

212 G027924 Vodja službe I VII/2 0 50 57

213 G027926 Vodja službe II VII/2 0 46 56

214 G027928 Vodja službe III VII/2 0 42 52

215 G028009 Ekspert področja VIII 0 50 57

216 G029014 Ekspert področja IX 0 54 57

217 J014003 Referent IV IV 0 15 25

218 J015005 Ekonomski referent V (I) V 0 20 30

219 J015009 Finančno računovodski delavec V V 0 22 32

220 J015043 Finančni koordinator V V 0 20 30

221 J015044 Finančni referent V V 0 22 32

222 J015045 Internetni administrator V V 0 23 33

223 J015046 Kadrovski referent V V 0 22 32

224 J015047 Planer V V 0 20 30

225 J015048 Prodajni komercialist V V 0 19 29

226 J015049 Računalniški tehnik V V 0 23 33

227 J015050 Referent za izvajalske in avtorske pravice V V 0 21 31

228 J015051 Referent za javna naročila V V 0 22 32

229 J015052 Referent za obračun RTV prispevka V V 0 22 32

230 J015053 Referent za počitniške domove V V 0 22 32

231 J015054 Statistik V V 0 19 29

232 J015055 Tehnik elektroenergetik V V 0 21 31

233 J015056 Tehnik laboratorija V V 0 23 33
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234 J015057 Tehnik mobilne produkcije V V 0 23 33

235 J015058 Tehnik radiodifuzije V V 0 23 33

236 J015059 Tehnik strojni energetik V V 0 21 31

237 J015060 Tehnik za antene V V 0 23 33

238 J016007 Glavni računovodja VI VI 0 27 37

239 J016046 Finančni referent VI VI 0 26 36

240 J016047 Finančni realizator VI VI 0 27 37

241 J016048 Internetni oblikovalec VI VI 0 26 36

242 J016049 Inženir elektro energetik VI VI 0 26 36

243 J016050 Inženir laboratorija VI VI 0 28 38

244 J016052 Inženir mobilne produkcije VI VI 0 26 36

245 J016054 Inženir produkcijskih sistemov VI VI 0 29 39

246 J016055 Inženir radiodifuzije VI VI 0 28 38

247 J016056 Inženir strojni energetik VI VI 0 26 36

248 J016057 Inženir strojnik VI VI 0 26 36

249 J016058 Inženir telekomunikacij VI VI 0 27 37

250 J016060 Inženir za antene VI VI 0 29 39

251 J016061 Kadrovski referent VI VI 0 26 36

252 J016063 Oddajničar specialist VI VI 0 29 39

253 J016064 Operativni inženir VI VI 0 29 39

254 J016065 Področni planer VI VI 0 25 35

255 J016066 Prodajni komercialist VI VI 0 25 35

256 J016067 Realizator oglasnih vsebin VI VI 0 25 35

257 J016068 Referent za javna naročila VI VI 0 26 36

258 J016069 Referent za obračun RTV prispevka VI VI 0 26 36

259 J016070 Referent za upravno izvršbo VI VI 0 26 36

260 J016071 Skrbnik podpore uporabnikom VI VI 0 28 38

261 J016072 Skrbnik spletnega portala VI VI 0 26 36

262 J016073 Statistik VI VI 0 24 34

263 J016074 Strokovni sodelavec za varnost VI VI 0 26 36

264 J016075 Tehnični dokumentalist VI VI 0 25 35

265 J016077 Tehnolog kalkulant VI VI 0 25 35

266 J016078 Kontrolor tehnoloških procesov VI VI 0 26 36

267 J016079 Oblikovalec operater VI VI 0 26 36

268 J016080 Posredovalec programskih vsebin VI VI 0 23 33

269 J016081 Programer VI VI 0 26 36

270 J017016 Finančnik VII/1 VII/1 0 30 40

271 J017024 Gradbeni nadzornik VII/2 (II) VII/2 0 35 45

272 J017036 Kadrovik VII/1 VII/1 0 30 40

273 J017056 Notranji revizor VII/2 (I) VII/2 0 40 50

274 J017081 Programer aplikacij VII/2 (II) VII/2 0 35 45

275 J017092 Računovodja VII/2 (II) VII/2 0 35 45

276 J017095 Razvojni inženir VII/2 (I) VII/2 0 40 50

277 J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) VII/2 0 33 43

278 J017111 Sekretar nadzornega sveta VII/2 0 35 45
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279 J017128 Sodelavec za javna naročila VII/1 VII/1 0 28 38

280 J017129 Sodelavec za javna naročila VII/2 VII/2 0 32 42

281 J017159 Varnostni inženir VII/2 (II) VII/2 0 35 45

282 J017200 Administrator baze podatkov VII/2 0 36 46

283 J017205 Finančni tajnik VII/2 0 35 45

284 J017206 Inženir laboratorija specialist VII/1 0 32 42

285 J017207 Inženir projektant VII/1 0 31 41

286 J017208 Inženir radiodifuzije specialist VII/2 0 37 47

287 J017209 Inženir tehnolog VII/2 0 35 45

288 J017210 Inženir varnosti IS VII/2 0 41 51

289 J017211 Načrtovalec aplikacij VII/2 0 38 48

290 J017212 Načrtovalec informacijskih sistemov VII/2 0 39 49

291 J017213 Notranji revizor specialist VII/2 0 43 53

292 J017214 Oddajničar koordinator VII/2 0 34 44

293 J017215 Operativni inženir VII/2 VII/2 0 35 45

294 J017216 Pravni svetovalec VII/2 0 40 50

295 J017217 Pravnik specialist VII/2 0 35 45

296 J017218 Preizkušeni davčnik VII/2 0 40 50

297 J017219 Projektni inženir VII/2 0 43 53

298 J017220 Raziskovalec – statistik VII/2 0 33 43

299 J017221 Samostojni kontroler VII/2 0 40 50

300 J017222 Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo VII/2 0 40 50

301 J017223 Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 0 40 50

302 J017224 Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila VII/2 0 40 50

303 J017225 Samostojni strokovni sodelavec za kadre VII/2 0 40 50

304 J017226 Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo VII/2 0 40 50

305 J017227 Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje VII/2 0 40 50

306 J017228 Samostojni strokovni sodelavec za trženje VII/2 0 40 50

307 J017229 Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/2 0 40 50

308 J017230 Sekretar zavoda VII/2 0 40 50

309 J017231 Sistemski inženir informatik VII/2 0 37 47

310 J017232 Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij VII/1 0 32 42

311 J017233 Sodelavec za organizacijo in poslovanje VII/1 0 30 40

312 J017234 Sodelavec za odnose z javnostmi VII/1 0 30 40

313 J017235 Sodelavec za trženje VII/1 0 30 40

314 J017236 Sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 0 30 40

315 J017238 Strokovni sodelavec za CPS VII/2 0 34 44

316 J017239 Strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 0 35 45

317 J017240 Strokovni sodelavec za javna naročila VII/2 0 35 45

318 J017241 Strokovni sodelavec za kadre VII/2 0 35 45

319 J017244 Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje VII/2 0 35 45

320 J017245 Strokovni sodelavec za tehniko VII/2 0 40 50

321 J017246 Strokovni sodelavec za trženje VII/2 0 35 45

322 J017247 Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/2 0 35 45

323 J017248 Svetovalec generalnega direktorja VII/2 0 50 57
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324 J017249 Kontroler VII/2 VII/2 0 35 45

325 J017250 Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2 VII/2 0 31 41

326 J017251 Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2 VII/2 0 34 44

327 J017252 Planer izvedbe VII/2 VII/2 0 31 41

328 J017300 Poklicni član sveta delavcev VII/2 0 43 53

329 J017301 Operativni inženir VII/1 VII/1 0 33 43

330 J017991 Vodja oddelka I VII/2 0 – 42 52

331 J017992 Vodja oddelka II VII/2 0 – 39 49

332 J017993 Vodja službe I VII/2 0 – 50 57

333 J017994 Vodja službe II VII/2 0 – 46 56

334 J017995 Vodja službe III VII/2 0 – 42 52

335 J018008 Ekspert področja VIII VIII 0 50 57

336 J019008 Ekspert področja IX IX 0 54 57

337 J024003 Kurir IV IV 0 15 25

338 J025008 Pisarniški referent V (II) V 0 19 29

339 J025019 Tajnica V V 0 18 28

340 J026004 Poslovni sekretar VI VI 0 23 33

341 J026012 Koordinator fotokopirnice VI VI 0 24 34

342 J027005 Poslovni sekretar VII/1 VII/1 0 27 37

343 J033030 Oskrbnik studia III III 0 14 24

344 J034020 Hišnik IV IV 0 17 27

345 J034055 Rekviziter IV IV 0 17 27

346 J034060 Skladiščnik IV IV 0 17 27

347 J034079 Telefonist informator IV IV 0 15 25

348 J034084 Varnostnik IV IV 0 17 27

349 J034098 Garderober IV IV 0 18 28

350 J034099 Oskrbnica oddajnega centra IV IV 0 15 25

351 J034100 Scenski monter IV IV 0 17 27

352 J034101 Scenski monter električar IV IV 0 17 27

353 J034102 Šivilja krojač IV IV 0 17 27

354 J034103 Tehnični asistent IV IV 0 17 27

355 J034104 Voznik terenskih ekip IV IV 0 17 27

356 J034114 Tapetnik dekorater IV 0 18 28

357 J034115 Oblikovalec plastike in stiroporja IV 0 18 28

358 J034116 Slikar pleskar IV 0 18 28

359 J034117 Kašer IV 0 18 28

360 J034118 Scenski mizar IV 0 18 28

361 J034119 Monter scene – rekviziter IV 0 18 28

362 J035042 Nabavni referent V V 0 19 29

363 J035056 Receptor V V 0 18 28

364 J035059 Skladiščnik V V 0 19 29

365 J035095 Glavni skladiščnik V V 0 21 31

366 J035096 Gospodar upravnik V V 0 21 31

367 J035097 Gradbeni nadzornik V V 0 21 31

368 J035099 Koordinator avtoparka V V 0 22 32
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369 J035106 Oddajničar V V 0 23 33

370 J035107 Opremljevalec oddaj V V 0 19 29

371 J035108 Oskrbnik voznik reportažnega vozila V V 0 21 31

372 J035113 Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V V 0 19 29

373 J035114 Terenski kontrolor V V 0 21 31

374 J035115 Voznik asistent V V 0 20 30

375 J035116 Voznik strojnik V V 0 19 29

376 J035131 Voznik avtobusa V 0 22 32

377 J036027 Upravnik počitniških domov VI VI 0 26 36

378 J036028 Vodja skupine VI VI 0 28 38

379 J036035 Samostojni referent VI VI 0 29 39

380 J036036 Gradbeni nadzornik VI 0 26 36

381 J037010 Inženir energetik VII/1 0 29 39

382 J037011 Varnostni inženir VII/1 VII/1 0 30 40

383 J037012 Inženir tehnolog VII/2 (I) VII/2 0 37 47

384 J037013 Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 VII/2 0 40 50

385 J037014 Upravitelj produkcijskih sistemov VII/2 0 37 47

386 J037015 Strokovni sodelavec specialist VII/2 0 37 47

387 J037016 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/2 0 43 53

388 J037017 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/2 0 50 57

389 G017047 Vrhunski glasbenik VII/2 0 54 57

S 1. septembrom 2020 se delovna mesta kataloga RTV 
Slovenija uvrstijo v naslednje plačne razrede:
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215 G028009 Ekspert področja VIII 0 51 57

216 G029014 Ekspert področja IX 0 55 57

335 J018008 Ekspert področja VIII VIII 0 51 57

336 J019008 Ekspert področja IX IX 0 55 57

8. člen
(uvrstitev delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb)
S sklenitvijo tega aneksa se v katalog RTV Slovenija in v 

plačne razrede uvrščajo naslednja delovna mesta:

Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS Delovno mesto Tarifni 

razred
Šifra 

N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

390 I015003 Gasilec V 0 24 34
391 J015038 Strokovni delavec V V 0 21 31
392 J016028 Referent VI VI 0 23 33
393 J016033 Sistemski tehnik VI VI 0 24 34
394 J016039 Varnostni inženir VI VI 0 25 35
395 J017003 Analitik VII/1 VII/1 0 29 39
396 J017026 Informatik VII/2 VII/2 0 32 42
397 J017031 Inženir tehničnih strok VII/2 (II) VII/2 0 35 45
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398 J017049 Koordinator projektov VII/2 VII/2 0 34 44
399 J017063 Organizator dela VII/1 VII/1 0 30 40
400 J017090 Računovodja VII/1 VII/1 0 30 40
401 J017093 Računovodja VII/2 (III) VII/2 0 31 41
402 J017113 Sistemski administrator VII/2 (I) VII/2 0 40 50
403 J017136 Strokovni sodelavec VII/2 (I) VII/2 0 40 50
404 J017150 Tehnični urednik VII/2 VII/2 0 31 41
405 J017154 Upravitelj obrambnih načrtov VII/2 VII/2 0 31 41
406 J017157 Varnostni inženir VII/2 VII/2 0 34 44
407 J017158 Varnostni inženir VII/2 (I) VII/2 0 40 50
408 J024006 Voznik kurir IV IV 0 16 26
409 J025010 Poslovni sekretar V V 0 20 30
410 J027006 Poslovni sekretar VII/2 VII/2 0 32 42
411 J035007 Delovodja V V 0 23 33
412 J036005 Glavni skladiščnik VI VI 0 26 36

9. člen
(prehodne določbe)

Z javnimi uslužbenci ali uslužbenkami, ki imajo sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi za delovna mesta iz prvega odstavka 
6. člena, se v pogodbi o zaposlitvi ustrezno popravi samo 
šifra delovnega mesta in sicer najkasneje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega aneksa, pri čemer mora aneks k pogodbi ali 
nova pogodba smiselno vsebovati določbo iz drugega odstavka 
6. člena.

Delovni mesti Glavni računovodja VI (J016007) in Sode-
lavec za javna naročila VII/1 (J017128), za kateri so stranke 
podpisnice soglašale vsaj z eno od ugotovitev iz 1. člena 
tega aneksa, bi se morali glede na dogovor iz istega člena 
v pravilni časovni dinamiki uvrstiti v pravilni plačni razred 
tako, da bi se Glavni računovodja VI (J016007) s 1. julijem 
2017 uvrstil v 26. in s 1. januarjem 2019 v 27. plačni razred 
ter Sodelavec za javna naročila VII/1 (J017128) s 1. julijem 
2017 v 27. in s 1. januarjem 2019 v 28. plačni razred. Za jav-
ne uslužbence ali uslužbenke, ki imajo sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za delovno mesto Glavni računovodja VI (J016007) 
ali Sodelavec za javna naročila VII/1 (J017128) in so zaradi 
nepravilnih uvrstitev v plačne razrede prejemali nižjo plačo, 
kot bi jo morali, se opravi poračun s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi 
tega aneksa.

O delovnih mestih iz 8. člena tega aneksa, ki so bila v 
katalog delovnih mest RTV Slovenija naknadno uvrščena iz 
drugih kolektivnih pogodb javnega sektorja, stranke podpisnice 
KPJZRTVS najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
aneksa pričnejo kolektivna pogajanja z namero uskladitve del 
in nalog ter uvrstitev v plačne razrede s sistemizacijami ostalih 
primerljivih subjektov javnega sektorja.

V primeru sprememb 7. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS), ki v drugem odstavku za delovna 
mesta in nazive v plačnih skupinah od C1 do J3 kot najvišji 
možni razred določa 57. plačni razred, se najvišji plačni razredi 
delovnih mest oziroma razponi plačnih razredov delovnih mest 
v katalogu RTV Slovenija ustrezno korigirajo skladno z zakon-
sko spremembo.

10. člen
(veljavnost)

Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. julija 2020

Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 

Igor Kadunc
generalni direktor

Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije 

Tom Zalaznik
predsednik

Sindikat kulturnih 
in umetniških 

ustvarjalcev RTV Slovenija 
Peter Kosmač

predsednik
NI PODPISAL

1870. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi javnega 
zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sis-
temu 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, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 
109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
in 9/14 – ZRTVS-1) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javne-
ga zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS) sklenejo pogodbene 
stranke

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
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in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa 

Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slove-

nija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,

A N E K S   š t.   8
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV 

Slovenija

1. člen
(vsebina)

S sklenitvijo tega aneksa h kolektivni pogodbi se izvedejo:
– uvrstitve delovnih mest v plačne razrede,
– natančnejša opredelitev večopravilnosti,
– določitev posebnih delovnih mest in uvrstitve v plačne 

razrede,
– in ustanovitev komisija za razlago kolektivne pogodbe.

2. člen
(uvrstitev delovnih mest)

S sklenitvijo tega aneksa se v katalog RTV Slovenija in 
v plačne razrede uvrščajo naslednja delovna mesta plačne 
skupine B:

Zap. 
št.

Šifra DM 
– ZSPJS

Delovno mesto v javnem sektorju 
Uredba o plačah direktorjev 

v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 68/17, 4/18 in 30/18)

Šifra 
DM 

RTV S

Delovno mesto v RTV Slovenija 
Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, 
št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – 
odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14)

Tarifni 
razred

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

470 B017399 Strokovni direktor/Strokovni vodja 72003 Direktor Radia Slovenija VII/2 59 59

471 B017399 Strokovni direktor/Strokovni vodja 72002 Direktor Televizije Slovenija VII/2 59 59

472 B017399 Strokovni direktor/Strokovni vodja 72007 Strokovni direktor VII/2 58 58

473 B017390 Direktor javnega zavoda 72001 Generalni direktor RTV Slovenija VII/2 60 60

474 B017400 Pomočnik direktorja 72006 Pomočnik generalnega direktorja VII/2 55 55

475 B017400 Pomočnik direktorja 72004 Pomočnik generalnega direktorja za 
Radio in Televizijo za avtohtono narodno 
skupnost

VII/2 51 51

V primeru sprememb uvrstitev v plačne razrede na ravni 
javnega sektorja se pri delovnih mestih iz prejšnjega odstavka 
tega člena višina plačnih razredov uveljavlja neposredno.

3. člen
(večopravilnost in združevanje dela)

Na delovnih mestih, na katerih se uveljavlja večopra-
vilnost, ki ni vključena v opisu delovnega mesta, se javni 
uslužbenec lahko, če izpolnjuje pogoje določene v Pravilniku 
o večopravilnosti in združevanju dela, uvrsti do štiri (4) plač-
ne razrede višje od plačnega razreda delovnega mesta za 
določen čas.

Plačni razredi pridobljeni na podlagi določb Pravilnika o 
večopravilnosti in združevanju dela, se javnemu uslužbencu ne 
štejejo za napredovanje kot plačni razredi iz naslova Uredba o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list 
RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19).

4. člen
(uvrstitev posebnih delovnih mest)

Poleg delovnih mest »Poklicni član sveta delavcev« s 
šifro »J017300«, »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija« s šifro 
»J037016« in »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija« s 
šifro »J037017«, se v plačne razrede uvrstijo še delovna mesta 
v ostalih tarifnih skupinah in plačnih skupinah:
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Zap. 
št. Šifra DM Delovno mesto Tarifni 

razred
Šifra 

N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

413 J011001 Poklicni član sveta delavcev I 0 43 53

414 J012001 Poklicni član sveta delavcev II 0 43 53

415 J013002 Poklicni član sveta delavcev III 0 43 53

416 J014004 Poklicni član sveta delavcev IV 0 43 53

417 J015071 Poklicni član sveta delavcev V 0 43 53

418 J016090 Poklicni član sveta delavcev VI 0 43 53

419 J017323 Poklicni član sveta delavcev VII/1 0 43 53

420 J018009 Poklicni član sveta delavcev VIII 0 43 53

421 J019009 Poklicni član sveta delavcev IX 0 43 53

422 G021001 Poklicni član sveta delavcev I 0 43 53

423 G022001 Poklicni član sveta delavcev II 0 43 53

424 G023001 Poklicni član sveta delavcev III 0 43 53

425 G024002 Poklicni član sveta delavcev IV 0 43 53

426 G025073 Poklicni član sveta delavcev V 0 43 53

427 G026062 Poklicni član sveta delavcev VI 0 43 53

428 G027151 Poklicni član sveta delavcev VII/1 0 43 53

429 G027152 Poklicni član sveta delavcev VII/2 0 43 53

430 G028010 Poklicni član sveta delavcev VIII 0 43 53

431 G029015 Poklicni član sveta delavcev IX 0 43 53

432 J031005 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija I 0 43 53

433 J032032 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija II 0 43 53

434 J033033 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija III 0 43 53

435 J034125 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IV 0 43 53

436 J035136 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija V 0 43 53

437 J036038 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VI 0 43 53

438 J037018 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/1 0 43 53

439 J038001 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VIII 0 43 53

440 J039001 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IX 0 43 53

441 G021002 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija I 0 43 53

442 G022002 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija II 0 43 53

443 G023002 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija III 0 43 53

444 G024003 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IV 0 43 53

445 G025074 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija V 0 43 53

446 G026063 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VI 0 43 53

447 G027153 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/1 0 43 53

448 G027154 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/2 0 43 53

449 G028011 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VIII 0 43 53

450 G029016 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IX 0 43 53

451 J031006 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija I 0 50 57

452 J032033 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija II 0 50 57

453 J033034 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija III 0 50 57

454 J034126 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IV 0 50 57

455 J035137 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija V 0 50 57

456 J036039 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VI 0 50 57

457 J037019 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/1 0 50 57
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Zap. 
št. Šifra DM Delovno mesto Tarifni 

razred
Šifra 

N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

458 J038002 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VIII 0 50 57
459 J039002 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IX 0 50 57
460 G021003 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija I 0 50 57
461 G022003 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija II 0 50 57
462 G023003 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija III 0 50 57
463 G024004 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IV 0 50 57
464 G025075 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija V 0 50 57
465 G026064 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VI 0 50 57
466 G027155 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/1 0 50 57
467 G027156 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/2 0 50 57
468 G028012 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VIII 0 50 57
469 G029017 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IX 0 50 57

5. člen
(plača, dodatki, nadomestila, povračila)

Javni uslužbenec, ki ima za opravljanje mandatne funkcije 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Poklicni član 
sveta delavcev«, »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija« 
ali »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija« je upravičen do dodat-
kov, nadomestil plač, povračil stroškov in ostalih prejemkov pod 
enakimi pogoji kot drugi javni uslužbenci.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za javnega usluž-
benca, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno po-
godbo o zaposlitvi za delovno mesto »Varuh pravic gledalcev 
in poslušalcev«.

6. člen
(delovna uspešnost)

Član sveta delavcev, predsednik sveta delavcev ali sin-
dikalni zaupnik, ne glede na to ali opravlja funkcijo poklicno ali 
ne, je upravičen do dela plače iz naslova delovne uspešnosti 
najmanj v višini povprečne delovne uspešnosti v zavodu.

7. člen
(letno ocenjevanje delovne uspešnosti)

Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne 
funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto 
»Varuh pravic gledalcev in poslušalcev«, vsako leto na pisni 
predlog Programskega sveta RTV Slovenija oceni generalni 
direktor. Če programski svet do 1. marca ne pošlje predloga 
ocene, ga oceni generalni direktor in o tem obvesti programski 
svet.

Določba prejšnjega odstavka tega člena je veljavna, ko 
Programski svet RTV Slovenija k njej poda pisno soglasje.

Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne 
funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto 
»Predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija«, vsako leto na 
pisni predlog sveta delavcev oceni generalni direktor. Če svet 
delavcev do 1. marca ne pošlje predloga ocene, ga do 15. mar-
ca oceni generalni direktor in o tem obvesti svet delavcev.

Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne 
funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto 
»Sindikalni zaupnik RTV Slovenija«, vsako leto na pisni predlog 
organa sindikata, ki ga je imenoval, oceni generalni direktor. Če 
organ sindikata do 1. marca generalnemu direktorju ne pošlje 
predloga ocene, ga oceni generalni direktor in o tem obvesti 
sindikat.

Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne 
funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Po-
klicni član sveta delavcev«, vsako leto oceni predsednik sveta 
delavcev in o oceni obvesti generalnega direktorja.

V primeru, ko javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka 
tega člena poleg mandatne funkcije opravlja tudi dela na dru-
gem delovnem mestu, mora ocenjevalec pridobiti mnenje in 
oceno drugega ocenjevalca.

V primeru, ko se oceni iz prejšnjega odstavka tega člena 
razlikujeta, o skupni oceni odloči generalni direktor, vendar ta 
ne sme biti nižja od povprečne ocene zavoda.

8. člen
(napredovanje)

Javni uslužbenec, s katerim se za opravljanje mandatne 
funkcije sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Po-
klicni član sveta delavcev«, »Predsednik sveta delavcev RTV 
Slovenija« ali »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija«, obdrži že 
doseženo število plačnih razredov iz naslova napredovanj 
na svojem delovnem mestu in je upravičen do napredovanj 
v času opravljanja funkcije in sicer tako, da napreduje naj-
manj na štiri (4) leta ali glede na prejete ocene, če je to zanj 
ugodnejše.

9. člen
(ustanovitev komisije za razlago)

Stranke podpisnice se s tem aneksom dogovorijo o usta-
novitvi komisije za razlago KPJZRTVS.

Komisija razlaga tista določila KPJZRTVS, za katera 
stranke pogodbe skupno ugotovijo, da se pogledi strank v 
zvezi z njihovim izvajanjem bistveno razlikujejo ter da obstaja 
možnost poenotenja stališč na miren način.

10. člen
(sestava komisije, mandat)

Komisijo za razlago sestavlja šest (6) članov, od katerih 
vsaka stran (delodajalska in delojemalska) imenuje po tri (3) 
člane. Vsak član ima lahko svojega namestnika.

Mandat komisije traja štiri (4) leta.

11. člen
(sedež, poslovnik, vodenje seje)

Sedež komisije je na naslovu delodajalca.
Način dela komisija določi s poslovnikom.
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Sejo vodi izmenjaje vsakič ena od strani, seje lahko pote-
kajo tudi izven sedeža komisije.

12. člen
(odločanje)

Komisija sprejema odločitve z absolutno večino vseh 
članov. Odločitve so veljavne, če je na seji prisotnih več kot 
polovica njenih članov.

13. člen
(prekinitev seje)

Če do odločitve iz prejšnjega člena ne pride, se seja 
komisije prekine do pridobitve dodatnih mnenj, utemeljitev ali 
ponovne presoje komisije, vendar največ za štirinajst (14) dni.

14. člen
(odločitev o razlagi)

Ko komisija sprejme odločitev o razlagi posameznih do-
ločil kolektivne pogodbe, o svoji odločitvi obvesti stranke pod-
pisnice, razlago pa objavi na običajni način. Razlaga se šteje 
za obvezno.

Razlaga komisije se šteje za sestavni del kolektivne po-
godbe in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen
(zaključek)

Če komisija odločitve o razlagi ne sprejme in ugotovi, da 
do nje v nadaljevanju ni mogoče priti, o tem obvesti stranke 
podpisnice, poročilo o delu pa objavi na običajni način.

Z objavo razlage iz prvega odstavka prejšnjega člena ali 
poročila o delu iz prvega odstavka tega člena je delo komisije 
za posamezno vprašanje razlage določil kolektivne pogodbe 
zaključeno.

16. člen
(nadomestilo za osebno garderobo)

Izplačilo nadomestila zaposlenim, ki morajo uporabljati 
osebno garderobo v skladu s kodeksom oblačenja, se uredi s 
splošnim aktom javnega zavoda.

17. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati 4., 6. in 
8. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slo-
venija z dne 1. julij 2008 (Uradni list RS, št. 69/08 z dne 8. julij 
2008) in določbe členov prejšnjih aneksov, ki uvrščajo delovna 
mesta v plačne razrede, razen Aneksa št. 7 h Kolektivni pogod-
bi javnega zavoda RTV Slovenija.

18. člen
(prehodna določba)

Komisijo za razlago KPJZRTVS iz 9. do 15. člena tega 
aneksa stranke podpisnice ustanovijo najkasneje v šestih me-
secih po uveljavitvi tega aneksa.

19. člen
(veljavnost)

Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. julija 2020

Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 

Igor Kadunc
generalni direktor

Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije 

Tom Zalaznik
predsednik

Sindikat kulturnih 
in umetniških 

ustvarjalcev RTV Slovenija 
Peter Kosmač

predsednik
NI PODPISAL

1871. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega 
zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 
145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija 
(KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa 

Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slove-

nija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,

A N E K S   š t.   9
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda  

RTV Slovenija

1. člen
(vsebina)

S sklenitvijo tega aneksa se v katalog RTV Slovenija in v 
plačne razrede uvrščajo nova delovna mesta v javnem zavodu 
RTV Slovenija v plačnih skupinah G in J.

2. člen
(uvrstitev delovnih mest)

Nova delovna mesta se uvrstijo v naslednje plačne razre-
de v plačni skupini G:

Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS Delovno mesto Tarifni 

razred
Šifra 

N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

477 G026066 Asistent televizijske in filmske režije VI VI 0 32 42
479 G026068 Operater avdio video strežniškega sistema VI 0 30 40
480 G026069 Restavrator filmskega gradiva VI VI 0 28 38

481 G026070 Snemalec – montažer VI VI 0 29 39



Stran 4088 / Št. 101 / 17. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS Delovno mesto Tarifni 

razred
Šifra 

N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

482 G026071 Napovedovalec realizator VI 0 32 42
483 G027157 Snemalec specialist VII/1 VII/1 0 31 41
484 G027158 Specialist avdio video strežniškega sistema VII/1 0 32 42
485 G027159 Vodja oddelka VII/1 VII/1 0 32 42
486 G027160 Kamerman mojster VII/2 0 40 50
487 G027161 Kreator maske mojster VII/2 0 39 49
488 G027162 Mojster avdio video strežniškega sistema VII/2 0 34 44
489 G027163 Mojster zvoka producent VII2 0 44 54
490 G027164 Napovedovalec realizator VII/2 VII/2 0 38 48
491 G027165 Področni glasbeni urednik voditelj VII/2 0 42 52
492 G027166 Producent specialist VII/2 0 38 48
493 G027167 Restavrator filmskega gradiva specialist VII/2 0 38 48
494 G027168 Režiser specialist VII/2 0 45 55
495 G027169 Tolmač slovenskega znakovnega jezika VII/2 0 39 49
496 G027170 Video producent VII/2 0 35 45

Nova delovna mesta se uvrstijo v naslednje plačne raz-
rede v plačni skupini J:

Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS Delovno mesto Tarifni 

razred
Šifra 

N Naziv

Plačni 
razred 
brez 
napr.

Plačni 
razred 

z 
napr.

497 J015072 Operater v režiji V 0 22 32
498 J015073 Tehnik za antene nadzornik V 0 25 35
499 J015074 Tehnik za antene projektant V 0 25 35
500 J016091 Inženir strojnik specialist VI 0 29 39
501 J016092 Inženir za antene nadzornik VI 0 31 41
502 J016093 Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VI VI 0 29 39
503 J016094 Tehnični urednik VI VI 0 29 39
504 J017324 Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VII/1 VII/1 0 31 41
505 J017325 Planer izvedbe VII/1 VII/1 0 29 39
506 J017326 Tehnični koordinator v Glasbeni produkciji VII/1 0 31 41
507 J017327 Tehnični urednik VII/1 VII/1 0 30 40
508 J017328 Vodja oddelka VII/1 VII/1 0 32 42
509 J017329 Notranji revizor – vodja VII/2 0 49 57
510 J017330 Samostojni strokovni sodelavec specialist VII/2 0 45 55
511 J017331 Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami VII/2 0 33 43
512 J017332 Tehnični urednik specialist VII/2 VII/2 0 36 46
513 J018010 Pravnik – zastopnik zavoda VIII 0 47 57
514 J035138 Upravljavec strojne mehanizacije specialist V 0 24 34
515 J036040 Operater elektro energetik specialist VI 0 29 39
516 J036041 Operater strojni energetik specialist VI 0 29 39
517 J037020 Terenski kontrolor VII/1 VII/1 0 29 39
518 J037021 Projektni inženir specialist VII/2 0 46 56
519 J037022 Samostojni strokovni sodelavec za gradnje VII/2 0 40 50

3. člen
(osnovna plača – nova pogodba o zaposlitvi)

Javnim uslužbencem ali uslužbenkam, s katerimi bo za-
vod sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovna mesta iz prejšnjega 
člena, se višina osnovne plače glede na plačo pred uveljavitvijo 
tega aneksa ne sme znižati.
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4. člen
(veljavnost)

Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. julija 2020

Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 

Igor Kadunc
generalni direktor

Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije 

Tom Zalaznik
predsednik

Sindikat kulturnih 
in umetniških 

ustvarjalcev RTV Slovenija 
Peter Kosmač

predsednik
NI PODPISAL

1872. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne 
novinarje

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi nadalj-
njimi spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju: ZSPJS), 
sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 96/05 z vsemi nadaljnjimi spremembami 

in dopolnitvami) in 71. člena Kolektivne pogodbe za poklicne 
novinarje (Uradni list RS, št. 31/91 z vsemi nadaljnjimi spre-
membami in dopolnitvami) sklenejo pogodbene stranke:

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc, MBA
in na strani delojemalcev:
– Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa podpredse-

dnica Alenka Potočnik

A N E K S   š t.   5
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

1. člen
(vsebina)

Z Aneksom št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novi-
narje (v nadaljevanju: Aneks št. 5) se določajo dodatna nova 
novinarska delovna mesta v javnem zavodu RTV Slovenija in 
uvrščajo v plačne razrede v plačni skupini G.

2. člen
(delovna mesta in uvrstitev)

Nova delovna mesta plačne skupine G se določijo in uvr-
stijo v naslednje plačne razrede v skladu z določili iz ZSPJS 
in Kolektivne pogodbe za javni sektor. Osnovna plača za do-
datna nova novinarska delovna mesta je določena z osnovnim 
plačnim razredom na plačni lestvici. Najnižji plačni razredi za 
posamezno delovno mesto in maksimalni plačni razredi, ki jih 
je možno doseči z napredovanjem, so:

Zap. št. Šifra Dm Delovno mesto Plačni razred 
brez napr. MIN

Plačni razred 
z napr. MAX

1 G027171 Novinar dopisnik v Sloveniji komentator VII/2 43 53
2 G027172 Odgovorni urednik programa I VII/2 53 57
3 G027173 Preiskovalec VII/2 38 48
4 G027174 Urednik oddaj komentator VII/2 45 55
5 G027175 Urednik oddaj scenarist VII/2 45 55
6 G027176 Urednik osrednjih oddaj VII/2 48 57
7 G027177 Urednik uredništva I VII/2 48 57
8 G027178 Novinar komentator raziskovalec VII/2 45 55

3. člen
Zaradi uveljavitve novih delovnih mest, določenih v Ane-

ksu št. 5, se javnim uslužbencem osnovna plača, do katere so 
upravičeni na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi, veljavnih 
pred sklenitvijo Aneksa št. 5, ne bo znižala.

V primeru sprememb 7. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, ki določa najvišje možne plačne razrede, ki 
jih lahko z napredovanjem dosežejo javni uslužbenci v plačnih 
podskupinah od C1 do J3, zakonske spremembe veljajo tudi 
za uvrstitve delovnih mest po tem aneksu in Kolektivni pogodbi 
za poklicne novinarje.

4. člen
(veljavnost)

Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Ljubljana, dne 10. julija 2020

Za delodajalca: 
Radiotelevizija Slovenija, 

javni zavod
Igor Kadunc, MBA

Za delojemalce:  
Sindikat novinarjev 

Slovenije 
Alenka Potočnik
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OBČINE

čenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS, 
št. 52/18), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – 
osrednje parkirišče« (Uradni list RS, št. 95/20), Sklep o uvedbi 
javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parki-
rišču »Valdoltra – zahod« (Uradni list RS, št. 95/20), Sklep o 
uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na 
parkirišču »Valdoltra – vzhod« (Uradni list RS, št. 95/20), Sklep 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« (Uradni list RS, št. 95/20)) 
ter na podlagi 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list 
RS, št. 17/15) župan Občine Ankaran dne 7. 7. 2020 sprejme

S K L E P
o izvajanju javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč«

I. JAVNA SLUŽBA

S tem sklepom se določa način in pogoje izvajanja gospo-
darske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na 
javnih parkiriščih, kjer je izvajanje gospodarske javne službe 
uvedeno na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Ankaran 
ter sklepov župana Občine Ankaran in se po uveljavitvi tega 
sklepa izvaja na način in pod pogoji, določenimi s tem sklepom.

Na podlagi Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni 
službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, 
št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) gospodarsko javno službo 
»upravljanje določenih javnih parkirišč« na območju Občine 
Ankaran izvaja Javno podjetje Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. 
(v nadaljevanju: upravljavec parkirišča).

II. PARKIRIŠČA

Parkirišča na katerih se izvaja javna služba iz I. točke 
tega sklepa so:

1. parkirišče »v centru Ankarana«
2. parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče ko-

pališče«
3. parkirišče »Lazaret«
4. parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje par-

kirišče«
5. parkirišče »Valdoltra – zahod«
6. parkirišče »Valdoltra – vzhod«
7. parkirišče »ŠRP Sv. Katarina«
V tem sklepu uporabljen splošen izraz parkirišča oziroma 

parkirišče se uporablja za vsa parkirišča iz te točke.

III. UPORABA PARKIRIŠČ

Uporabniki oziroma vozniki uporabljajo parkirišča na la-
stno odgovornost. Upravljavec parkirišča in Občina Ankaran 
nista odgovorna za morebitno škodo, ki bi bila povzročena na 
vozilu v času, ko je parkirano na parkirišču.

Parkirišča smejo uporabljati osebna vozila, terenska vo-
zila, namenjena osebni uporabi in kombinirana vozila do 3,5 t 
največje dovoljene mase.

Uporaba parkirišč ni dovoljena bivalnim vozilom (kamper-
ji) in vozilom s prikolico ter kombiniranim vozilom, ki presegajo 
gabarite označenih parkirnih prostorov, če ni s tem sklepom pri 
posameznem parkirišču drugače določeno.

Za dostavo v poslovne objekte ob parkiriščih, ne pa tudi 
za parkiranje, smejo parkirišča uporabljati tudi druga tovorna 
vozila, če tega ne prepoveduje konkretna prometna signaliza-
cija (na primer omejitve skupne mase ali kategorije vozil ipd.).

AJDOVŠČINA

1873. Odlok o spremembi Odloka 
o subvencioniranju komunalnega prispevka 
za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča 
na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine 
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je 
Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. redni seji dne 2. 7. 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o subvencioniranju 

komunalnega prispevka za stanovanjske objekte 
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča na območju Občine Ajdovščina

1. člen
V Odloku o subvencioniranju komunalnega prispevka za 

stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbne-
ga zemljišča na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 
št. 38/17) se v celoti spremeni besedilo 4. člena tako, da se glasi:

»Lastniku stanovanjskega objekta, ki se na novo priklju-
čuje na komunalno opremo, bo vročena seznanitev o izračunu 
višine komunalnega prispevka in višine subvencije, v skladu s 
3. členom tega odloka. Z vročeno seznanitvijo se prične posto-
pek dodelitve subvencije po uradni dolžnosti.«

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3510-78/2020
Ajdovščina, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

ANKARAN

1874. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje 
določenih javnih parkirišč«

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 11. člena Odloka 
o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, 
št. 1/12) ter 64. člena Odloka o občinskih cestah in javnih 
površinah (Uradni list RS, št. 8/14) oba v zvezi s 143. členom 
Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), sklepov Ob-
činskega sveta Občine Ankaran o uvedbi javne službe »upra-
vljanje določenih javnih parkirišč« (Sklep o ureditvi javne službe 
»upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču v centru 
Ankarana (Uradni list RS, št. 44/19), Sklep o uvedbi javne 
službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču 
»Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« (Uradni list 
RS, št. 64/19), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje dolo-
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Ne glede na omejitve iz drugega do četrtega odstavka te 
točke se smejo na parkiriščih zadrževati tudi druga vozila javnih 
služb, intervencijska vozila, vozila državnih organov in vozila 
organov in služb Občine Ankaran med opravljanjem njihove 
dejavnosti, pri čemer niso zavezana plačilu parkirnine.

IV. PARKIRNI PROSTORI OZNAČENI ZA INVALIDE

Parkirne prostore označene za invalide, smejo uporabljati 
samo vozila označena z veljavno parkirno karto skladno z 
določili Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 
54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) ter je zanje uporaba 
parkirišča brezplačna razen, če je za posamezno parkirišče s 
tem sklepom določeno drugače.

V. PLAČILO PARKIRNINE

Parkirnina se plačuje z nakupom parkirnega listka na par-
kirnem avtomatu ali na druge načine, določene s tem sklepom 
(SMS parking, Moneta …).

Parkirnina se plačuje tudi z nakupom splošnega abo-
nmaja, do katerega so upravičeni uporabniki, določeni s tem 
sklepom.

Šteje se, da ima vozilo s pravilno izpolnjenim in namešče-
nim pilotnim abonmajem plačano parkirnino.

Po izteku časa, za katerega je parkirni listek kupljen in ki 
je označen na parkirnem listku, pretečeni veljavnosti abonmaja 
ali času, ki je določen pri drugačnem plačilu parkirnine (npr. 
SMS plačilo), se smatra, da je vozilo neupravičeno parkirano 
na parkirišču.

VI. PARKIRNI LISTEK

Voznik, ki na parkirišču, na katerem se parkirnina plačuje 
preko parkirnega avtomata, parkira vozilo na podlagi parkir-
nega listka, mora takoj po prihodu na parkirišče kupiti parkirni 
listek na parkirnem avtomatu, postavljenem na parkirišču oziro-
ma v njegovi neposredni bližini, ter ta listek namestiti, postaviti, 
zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje strani 
pritrditi na prednje vetrobransko steklo vozila tako, da je jasno 
viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi prednje 
vetrobransko steklo.

Parkirni listek uporabnik kupi za predvideni čas parkiranja 
na parkirišču. Parkirni listek mora voznik pridobiti na parkirnem 
avtomatu ne glede na predviden čas parkiranja oziroma ali 
se za predvideni čas parkiranja plača parkirnina (brezplačna 
prva ura).

Voznik, ki na parkirišču parkira vozilo na podlagi abo-
nmaja, mora takoj po prihodu na parkirišče abonma namestiti, 
postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje 
strani pritrditi na prednje vetrobransko steklo vozila tako, da je 
jasno viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi prednje 
vetrobransko steklo.

Ne glede na določbe te točke vozniku ni potrebno parkir-
nega listka ali abonmaja namestiti, postaviti, zatakniti ali pritrditi 
na armaturno ploščo ali z notranje strani pritrditi na prednje 
vetrobransko steklo na parkiriščih, kjer upravljavec parkirišča 
omogoča plačilo parkirnine preko mobilnega telefona (SMS 
parking) ali z uporabo drugačnega načina plačila (NFC tehno-
logije, brezstičnega plačila …), ki ne predvideva izdajo parkir-
nega listka, če voznik oziroma uporabnik parkirišča parkirnino 
plača na takšen način.

VII. NAKUP PARKIRNEGA LISTKA –  
PLAČILO PARKIRNINE

Nakup parkirnega listka se lahko opravi z gotovino. Upra-
vljavec parkirišča lahko uvede tudi druge načine plačevanja 

parkirnine (plačilne kartice, kreditne kartice, plačilo preko mo-
bilnega telefona, ipd.), vendar ob upoštevanju okvirov pravic in 
obveznosti uporabnikov iz tega sklepa.

Pri plačilu z gotovino se omogoči parkiranje za časovni 
interval izražen v minutah, ki ustreza ceni parkiranja za eno uro, 
ob upoštevanju v parkirni avtomat dejansko vložene gotovine.

Neuporabljene, v avtomat vložene gotovine, oziroma 
preplačil ali premalo vložene in zato neuporabljene gotovine, 
avtomat ne vrača.

VIII. ABONMAJI

Uporaba parkirišč je možna poleg na podlagi gotovinske-
ga plačila (neabonmajska uporaba parkirišča) tudi na podlagi 
abonmajev, ki omogočajo parkiranje na določenih javnih parki-
riščih ali omogočajo parkiranje določenih kategorij uporabnikov, 
kot to določa ta sklep.

Na podlagi tega sklepa je možno pridobiti naslednje abo-
nmaje:

– splošni abonma,
– pilotni abonma.
Abonma se glasi na konkretno vozilo, pridobi pa ga lahko 

upravičena oseba. Iz abonmaja morata biti razvidna registrska 
številka vozila, za katerega velja abonma, ter datum izteka 
veljavnosti.

Abonma uporabniku parkirišča ne zagotavlja parkirnega 
prostora.

Za nabavljeni abonma se izda abonmajska kartica, na 
kateri je označena registrska številka vozila ter datum izteka 
veljavnosti.

Abonmajsko kartico mora upravičenec ob uporabi na-
mestiti, postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali 
z notranje strani pritrditi na prednje vetrobransko steklo vozila 
tako, da je jasno vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila 
skozi prednje vetrobransko steklo.

Odstop od navedenih določil je možen samo, če je to 
posebej določeno s tem sklepom.

Splošni abonma

Splošni abonma lahko pridobi vsaka oseba za kateri koli 
osebni avtomobil.

S splošnim abonmajem je možna uporaba vseh javnih 
parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji 
določenimi s tem sklepom.

Uporabnikom parkirišč se splošni abonma proda po ceni 
30 EUR z DDV mesečno. Za vozila v lasti gospodarskih družb, 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so v uporabi obča-
nov Občine Ankaran, se splošni abonma proda po tarifi, ki velja 
za vse ostale uporabnike parkirišč.

Splošni abonma se izda z veljavnostjo enega meseca.

Pilotni abonma

Za pripravo učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja 
parkirišč Občina Ankaran v letu 2020 v okviru priprave Celostne 
prometne strategije izvaja meritve zasedenosti in obremenitev 
javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankara-
na. V ta namen vsa gospodinjstva v Občini Ankaran brezplačno 
prejmejo 2 (dva) PILOTNA ABONMAJA oziroma abonmajski 
kartici Pilotnega abonmaja. Pilotni abonma lahko uporabljajo 
člani gospodinjstev z območja Občine Ankaran za potrebe 
parkiranja svojih vozil na vseh parkiriščih iz tega sklepa, če ni 
v tem sklepu drugače določeno.

Pilotni abonma je veljaven le z vpisano registrsko tablico 
vozila in podpisom lastnika.

Uporaba pilotnega abonmaja je prostovoljna. Z izpolnitvijo 
podatkov in podpisom abonmaja lastnik vozila soglaša s pogoji 
uporabe abonmaja, določenimi s tem sklepom, ter s sodelova-
njem v aktivnostih meritev zasedenosti in obremenitev javnih 
občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. 
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Meritve zasedenosti in obremenitve javnih parkirišč iz prejšnje 
povedi, zajemajo merjenje števila zasedenosti parkirišč s strani 
vozil z abonmaji v primerjavi z ostalimi vozili. Dobljeni podatki 
morajo služiti le za statistično obdelavo in snovanje politike mi-
rujočega prometa, pri tem pa se ne smejo zbirati in obdelovati 
osebni podatki uporabnikov.

Uporaba abonmaja s strani neupravičenih oseb, njegovo 
reproduciranje oziroma njegova uporaba v nasprotju z name-
nom le-tega in pogoji uporabe, predstavlja zlorabo pravice do 
pilotnega abonmaja ter se sankcionira z odvzemom le-tega.

IX. PODALJŠANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

V primeru izjemnih potreb in okoliščin, zaradi katerih se 
pričakuje povečano potrebo po uporabi parkirišča, župan s 
sklepom, uveljavljenim najmanj 14 dni prej in na primeren način 
takoj objavljenim na parkirišču, podaljša čas izvajanja javne 
službe preko okvirov določenih s tem sklepom.

X. OBMOČJA PARKIRANJA

Obseg parkirišča, število parkirnih mest in prometna ure-
ditev posameznega parkirišča, ki jih določa ta sklep, je razvidna 
iz grafičnih prilog št. 1 do 7., ki so priloga tega sklepa. Grafične 
priloge so v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter so 
v digitalni obliki objavljene na spletni strani Občine Ankaran.

Parkirišče v centru Ankarana

Javno parkirišče »v centru Ankarana« se nahaja v centru 
Ankarana, obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3 in 
1047, vse k.o. Oltra, ima 110 parkirnih mest ter elemente pro-
metne ureditve kot sledi iz grafične priloge 1.

Parkirišče je opremljeno s parkirnima avtomatoma, ki 
omogočata vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino 
parkiranja.

Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za 
njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu 
(ponedeljek–nedelja) od 08.00 do 22.00.

Za neabonmajsko uporabo parkirišča »v centru Ankara-
na« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 
1,00 EUR z DDV.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem 
parkirišču »v centru Ankarana« ne sme trajati nepretrgoma več 
kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posa-
meznega dne.

Parkiranje na javnem parkirišču »v centru Ankarana« je 
dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s 
splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.

Parkirišče Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče

Javno parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče 
kopališče« se nahaja na območju kopališča Debeli rtič, obse-
ga dele parcel št. 1744/4, 1747/2, 1751/1, 1751/3, 1751/4 in 
1754/1, vse k.o. Jernej, in ima 97 parkirnih mest ter elemente 
prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 2 k sklepu.

Parkirišče je opremljeno z vhodno/izhodnim (avtomatska 
zapornica) ter plačilnim terminalom, ki omogoča vplačilo zneska 
parkirnine glede na dolžino parkiranja, v skladu s cenikom. 
Na parkirišču se kontrola vstopa in izstopa vozil na/iz območja 
parkirišča izvaja z avtomatskimi zapornicami, ki omogočajo 
avtomatiziran način plačevanja parkirnine s parkirnim listkom. 
Uporabnik parkirni listek prejme ob vstopu na parkirišče na 
vhodnem terminalu.

Uporabniku se omogoči plačilo parkirnine s parkirnim 
listkom pred odhodom iz parkirišča na plačilnem terminalu. 
S parkirnim listkom uporabnik tako zapusti parkirišče preko 
izhodnega terminala.

Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za 
njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu 
(ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.

Cena vsake ure parkiranja na parkirišču »Krajinski park 
Debeli rtič – parkirišče kopališče« je 2,00 EUR z DDV.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem 
parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« ne 
sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg 
delovanja parkirišča posameznega dne.

Uporabnik, ki ob odhodu iz parkirišča nima ustreznega 
parkirnega listka ali pa zlorablja parkirni sistem in pogoje par-
kiranja, mora na plačilnem terminalu plačati nadomestilo parkir-
nine ob izgubi parkirnega listka, in sicer v vrednosti 48,00 EUR 
z DDV.

Parkiranje na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič 
– parkirišče kopališče« z abonmaji ni dovoljeno.

Uporaba parkirnih mest označenih za invalide oziroma 
parkiranje vozil označenih z veljavno parkirno karto (invalidi) 
na parkirišču za zapornico je, zaradi tehnične nezmožnosti 
drugačne ureditve, plačljivo skladno z določili te točke.

Parkirišče Lazaret

Javno parkirišče »Lazaret« se nahaja na območju Laza-
reta, obsega parceli št.*385 in 1827/15, vse k. o. Jernej, ima 
55 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz 
grafične priloge 3 k sklepu.

Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omogo-
ča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.

Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za 
njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu 
(ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.

Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Lazaret« plačujejo 
uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem 
parkirišču »Lazaret« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in 
velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.

Parkiranje na javnem parkirišču »Lazaret« je dovoljeno 
tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim 
abonmajem in s pilotnim abonmajem.

Parkirišče Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče

Javno parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje 
parkirišče« se nahaja v Krajinskem parku Debeli rtič, obsega 
dele parcel št. 1757/9, 1757/11, 1757/12, 1757/17 in 1759/3, 
vse k. o. Jernej, ima približno 140 parkirnih mest ter elemente 
prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 4 k sklepu.

Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omo-
goča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino par-
kiranja.

Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za 
njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu 
(ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.

Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Krajinski park De-
beli rtič – osrednje parkirišče« plačujejo uporabniki parkirnino 
za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na jav-
nem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« 
ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni 
obseg delovanja parkirišča posameznega dne.

Parkiranje na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli 
rtič – osrednje parkirišče« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno 
parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim 
abonmajem.

Parkirišče Valdoltra – zahod

Javno parkirišče »Valdoltra – zahod« se nahaja vzdolž 
javne poti 680601, obsega dele parcel št. 900/3, 904, 905 in 
906, vse k. o. Oltra, ima 29 parkirnih mest ter elemente prome-
tne ureditve kot sledi iz grafične priloge 5 k sklepu.
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Časovni obseg delovanja javnega parkirišča je vse dni v 
tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.

Parkiranje na javnem parkirišču »Valdoltra – zahod« je 
dovoljeno izključno vozilom označenim z veljavno parkirno karto 
(invalidom), s splošnim abonmajem ali s pilotnim abonmajem.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem 
parkirišču »Valdoltra – zahod« ne sme trajati nepretrgoma več 
kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posa-
meznega dne.

Parkirišče Valdoltra – vzhod

Javno parkirišče »Valdoltra – vzhod« se nahaja na delu 
parcel št. 1318/2 in 834/2, vse k. o. Oltra, ima 26 parkirnih mest 
ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 6 
k sklepu.

Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omo-
goča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino par-
kiranja.

Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za 
njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu 
(ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.

Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Valdoltra – 
vzhod« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 
1,00 EUR z DDV.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na jav-
nem parkirišču »Valdoltra – vzhod« ne sme trajati nepretrgoma 
več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča 
posameznega dne.

Parkiranje na javnem parkirišču »Valdoltra – vzhod« je 
dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s 
splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.

Parkirišče ŠRP Sv. Katarina

Javno parkirišče »ŠRP Sv. Katarina« se nahaja na ob-
močju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina, obsega dele 
parcel št. 1219, 1220 in 1357, vse k. o. Oltra, ima približno 
63 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz 
grafične priloge 7 k sklepu.

Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omogo-
ča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.

Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za 
njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu 
(ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.

Za neabonmajsko uporabo parkirišča »ŠRP Sv. Katari-
na« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 
2,00 EUR z DDV.

Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na jav-
nem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« ne sme trajati nepretrgoma 
več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča 
posameznega dne.

Na delu parkirišča vzdolž nogometnega igrišča je omo-
gočeno parkiranje prikolic za plovila, ki pa jih ni dovoljeno 
parkirati oziroma pustiti na drugih delih parkirišča oziroma 
parkirnih prostorih.

Parkiranje na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« je 
dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s 
splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.

XI. NADZOR NAD PLAČILOM PARKIRNINE

Nadzor nad primerno uporabo parkirišč in plačilom par-
kirnine na parkiriščih, kjer se izvaja gospodarska javna služba 
»upravljanje določenih javnih parkirišč« izvajata občinski pre-
krškovni organ in upravljavec parkirišča.

Občinski prekrškovni organ izvaja nadzor na podlagi ob-
činskih odlokov in državnih predpisov.

Upravljavec parkirišča oziroma njegovi zaposleni (v nada-
ljevanju: nadzornik) na parkiriščih, kjer se izvaja javna služba, 
opravljajo nadzor nad plačevanjem parkirnine.

V primeru, da nadzornik pri opravljanju nadzora nad plači-
lom parkirnine ugotovi, da je na parkirišču, kjer se izvaja javna 
služba parkirano vozilo:

– po izteku časa, za katerega je listek kupljen in ki je 
označen na parkirnem listku ali

– da na vozilu ni nameščen parkirni listek ali
– da je vozilo parkirano na podlagi neveljavnega abonmaja 

ali po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina (npr. SMS 
parking, Moneta …), ki ne predvideva izdaje parkirnega listka,
nadzornik na vozilo prilepi, namesti ali pritrdi obvestilo o vložitvi 
predloga za začetek postopka o prekršku s katerim uporabnika 
vozila obvesti o ugotovljeni neplačani parkirnini in posledicah 
ugotovitve.

Z obvestilom voznika pozove k plačilu celodnevne parkir-
nine, ki se za parkirišča na katerih se izvaja javna služba s tem 
sklepom določi v višini:

– 24 EUR z DDV za parkirišča, kjer znaša ura parkiranja 
1,00 EUR z DDV,

– 48 EUR z DDV za parkirišča, kjer znaša ura parkiranja 
2,00 EUR z DDV.

Če voznik v 3 dnevnem roku ne plača celodnevne parkir-
nine kot je to določeno v izdanem obvestilu, na podlagi prej-
šnjega odstavka, poda upravljavec parkirišča predlog oškodo-
vanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran 
za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.

XII. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ

Upravljavec parkirišča na podlagi sklepov občinskega 
sveta o uvedbi izbirne lokalne gospodarske javne službe »upra-
vljanje določenih javnih parkirišč« in tega sklepa v sklopu 
upravljanja javnih parkirišč upravlja in vzdržuje tudi javne povr-
šine, javne zelene površine, urbano opremo in javno infrastruk-
turo, ki se nahaja na območju javnih parkirišč ter krije stroške 
vzdrževanja in obratovanja.

XIII. RAZVELJAVITEV VELJAVNIH SKLEPOV

Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati naslednji sklepi:
– Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi po-

drobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« 
(Uradni list RS, št. 65/20)

– Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja 
javnega parkirišča »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče ko-
pališče« (Uradni list RS, št. 64/19),

– Popravek Sklepa o določitvi podrobnejšega režima 
obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, 
št. 40/19),

– Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja 
javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19),

– Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega 
parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potreb-
no plačati parkirnino (Uradni list RS, št. 55/16),

– Sklep o določitvi tarife parkirnine za uporabo javnega 
parkirišča v centru Ankarana (Uradni list RS, št. 59/15).

XIV. VELJAVNOST SKLEPA

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

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi besedilni 
del tega sklepa, grafične priloge sklepa se v analogni obliki 
hranijo na Občini Ankaran ter so v digitalni obliki objavljene na 
spletni strani Občine Ankaran.

Št. 0070-0004/2020
Ankaran, dne 7. julija 2020

Župan
Občine Ankaran

Gregor Strmčnik
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Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11, secondo comma, del 
Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali 
“Gestione di alcuni parcheggi pubblici” (Pubblicazioni, n. 45/01, 
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 1/12) e dell'art. 64 del Decreto 
sulle strade e superfici pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS, 
n. 8/14) entrambi in combinato disposto con l'art. 143 dello 
Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, 
n. 17/15), delle delibere del Consiglio comunale del Comune di 
Ancarano sull'introduzione del servizio pubblico di “gestione di 
alcuni parcheggi pubblici” (Deliberazione di regolamentazione 
del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” 
nel parcheggio “Centro Ancarano” (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 44/19), Deliberazione di regolamentazione del servizio 
pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheg-
gio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento 
balneare” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 64/19), Deliberazione 
di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni 
parcheggi pubblici” nel parcheggio “Lazzaretto” (Gazzetta Uf-
ficiale della RS, n. 52/18), Deliberazione di regolamentazione 
del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” 
nel parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio 
centrale” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/20), Deliberazione 
di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni 
parcheggi pubblici” nel parcheggio “Valdoltra – ovest” (Gazzet-
ta Ufficiale della RS, n. 95/20), Deliberazione di regolamen-
tazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi 
pubblici” nel parcheggio “Valdoltra – est” (Gazzetta Ufficiale 
della RS, n. 95/20), Deliberazione di regolamentazione del 
servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel 
parcheggio “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina” (Gazzetta 
Ufficiale della RS, n. 95/20), ed ai sensi dell'art. 32 dello Statuto 
del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15) 
il Sindaco del Comune di Ancarano in data 7/7/2020 ha appro-
vato la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
di esecuzione del servizio pubblico di “gestione 

di alcuni parcheggi pubblici”

I. SERVIZIO PUBBLICO

Con la presente deliberazione vengono stabiliti metodi e 
condizioni di prestazione del servizio pubblico di “gestione di al-
cuni parcheggi pubblici” su parcheggi pubblici dove la gestione 
del servizio pubblico di cui sopra è stata introdotta ai sensi delle 
deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Ancarano 
e delle deliberazioni del Sindaco del Comune di Ancarano e 
in seguito all'esecutività della presente deliberazione viene 
applicato nei modi e nei termini ivi definiti.

Ai sensi del Decreto sui servizi pubblici economici locali 
non essenziali “gestione di alcuni parcheggi pubblici” (Pubblica-
zioni, n. 45/01, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 1/12) il servizio pubblico della gestione di cui in parola viene 
garantito dall'Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. 
(in seguito: gestore del parcheggio).

II. PARCHEGGI

I parcheggi sui quali viene garantito il servizio pubblico di 
cui al primo punto della presente deliberazione sono:

1. parcheggio “Centro Ancarano”,
2. parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio 

stabilimento balneare”,
3. parcheggio “Lazzaretto”,
4. parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio 

centrale”,
5. parcheggio “Valdoltra – ovest”,
6. parcheggio “Valdoltra – est”,
7. parcheggio “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina”.

Nella presente deliberazione viene utilizzato il termine 
generico parcheggio ovvero parcheggi per tutti i parcheggi di 
cui al presente punto.

III. UTILIZZO DEI PARCHEGGI

Gli utenti ovvero i conducenti utilizzano i parcheggi su 
propria responsabilità. Il gestore del parcheggio ed il Comune 
di Ancarano non rispondono di eventuali danni sui veicoli par-
cheggiati durante la sosta nel parcheggio.

Nei parcheggi possono sostare autoveicoli, fuoristrada 
destinati ad uso personale e veicoli combinati sino ad un mas-
simo di 3,5 t di massa.

L'utilizzo dei parcheggi non è consentito ad autocaravan 
(camper) e a veicoli con rimorchio e combinati, che superano 
le dimensioni dei posti idoneamente contrassegnati, se non 
stabilito in modo diverso con la presente deliberazione.

Per le consegne negli spazi commerciali, posti vicino al 
parcheggio, ma non invece per il parcheggio di mezzi, l'utilizzo 
dei parcheggi è consentito anche ad altri mezzi pesanti, se 
questo non è espressamente vietato dalla segnaletica stradale 
(ad esempio limitazioni di massa o categoria di veicoli, ecc.).

Indipendentemente dalle limitazioni di cui ai commi da 
secondo a quarto del presente punto, nei parcheggi possono 
sostare anche altri veicoli dei servizi pubblici, di pronto inter-
vento, degli organi di stato e degli organi e servizi del Comune 
di Ancarano durante lo svolgimento dei servizi, e non hanno 
l'obbligo di pagare la sosta.

IV. PARCHEGGI PER DISABILI

I parcheggi per disabili idoneamente contrassegnati pos-
sono essere utilizzati solo da veicoli con contrassegno disabili 
valido ai sensi delle disposizioni della Legge sulle norme in 
materia di trasporto su strada (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 
82/13 – testo ufficialmente rivisto, 69/17 – corr., 68/16, 54/17, 
3/18 – dec. CC e 43/19 – ZVoz-1B); la sosta è gratuita a meno 
che per eventuali singoli parcheggi non sia stabilito diversa-
mente con questa deliberazione.

V. TARIFFE

La tariffa del parcheggio viene corrisposta con il ritiro del 
tagliando dal parcometro o in altri modi, stabiliti con questa 
deliberazione (SMS parking, Moneta, …).

La tariffa può essere corrisposta anche con il pagamento 
di un abbonamento, che può essere acquisito dagli utenti come 
indicato nella presente deliberazione.

Si ritiene che un veicolo abbia corrisposto la tariffa do-
vuta con l'esposizione dell'abbonamento pilota correttamente 
compilato ed esibito.

Dopo il decorso del tempo per cui è stato acquisito il ta-
gliando, il quale è indicato su quest’ultimo, o dopo la scadenza 
dell'abbonamento o in seguito al decorso del tempo stabilito 
con un altro metodo di pagamento della tariffa di sosta (ad 
esempio pagamento SMS), si ritiene che il veicolo non sia più 
autorizzato alla sosta.

VI. TAGLIANDO

Il conducente che parcheggia il veicolo nel parcheggio 
in cui è previsto il pagamento della sosta per mezzo di un 
parcometro, che si trova nel parcheggio ovvero in sua diretta 
vicinanza, è tenuto ad acquistare il tagliando subito dopo aver 
parcheggiato e poi esibirlo, apporlo, bloccarlo o fissarlo sul cru-
scotto o affiggerlo dalla parte interna del parabrezza anteriore 
in modo tale che sia ben visibile e leggibile dall'esterno.

Il tagliando viene acquistato nel parcheggio per il tempo 
di sosta previsto. Il tagliando deve essere acquistato presso 
il parcometro indipendentemente dal tempo di sosta previsto 
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ovvero se viene pagato il tempo di sosta previsto (prima ora 
gratuita).

Il conducente che parcheggia il veicolo nel parcheggio 
in cui è previsto il pagamento per mezzo di un abbonamento, 
subito dopo aver parcheggiato deve esibirlo, apporlo, bloccarlo 
o fissarlo sul cruscotto o affiggerlo dalla parte interna del pa-
rabrezza anteriore in modo tale che sia ben visibile e leggibile 
dall'esterno.

Indipendentemente dalle disposizioni del presente punto il 
conducente non è tenuto ad apporre, esibire, bloccare o fissare 
il tagliando ovvero l'abbonamento sul cruscotto o affiggerlo 
dalla parte interna del parabrezza in parcheggi, in cui il ge-
store autorizza il pagamento delle soste con telefono cellulare 
(SMS parking) o con altri metodi di pagamento (tecnologie 
NFC, wireless …) che non prevedono il rilascio di tagliandi, se 
l'utente ovvero il conducente dovesse scegliere questo tipo di 
pagamento.

VII. ACQUISTO TAGLIANDO – PAGAMENTO SOSTA

L'acquisto del tagliando di sosta può essere fatto in con-
tanti. Il gestore del parcheggio ha facoltà di servirsi anche di 
altri metodi di pagamento della sosta (bancomat, carta di cre-
dito, smartphone, ecc.) ma sempre nell'ambito dei diritti e degli 
obblighi degli utenti di cui alla presente deliberazione.

Con il pagamento in contanti è permesso sostare per 
l'intervallo temporale espresso in minuti che corrisponde al 
prezzo di parcheggio di un'ora ed in considerazione del denaro 
effettivamente introdotto nel parcometro.

Il contante inserito nel parcometro e non utilizzato ovvero 
introdotto in eccesso o in difetto, e pertanto non utilizzabile, 
non viene reso.

VIII. ABBONAMENTI

L'utilizzo dei parcheggi è consentito con il pagamento 
in contanti (utilizzo del parcheggio senza abbonamento) ed 
anche con abbonamenti, con i quali viene autorizzata la sosta 
in determinati parcheggi pubblici o a determinate categorie di 
utenti, come definiti nella presente deliberazione.

Ai sensi della presente deliberazione è possibile acquisire 
i seguenti abbonamenti:

– abbonamento generale,
– abbonamento pilota.
L'abbonamento viene rilasciato per un dato veicolo e 

può essere acquisito solo dal beneficiario. Sull'abbonamento 
devono essere espressi chiaramente la targa del veicolo per il 
quale viene rilasciato l'abbonamento e la data della scadenza 
di validità.

L'abbonamento non dà diritto all'utilizzatore di disporre di 
un posto macchina.

Con l'acquisto dell'abbonamento viene rilasciata una tes-
sera, sulla quale sono evidenziate la targa del veicolo e la data 
di scadenza della validità.

La tessera dell'abbonamento deve essere esibita, appo-
sta, bloccata o fissata dal beneficiario sul cruscotto o affissa 
dalla parte interna del parabrezza anteriore in modo tale che 
sia ben visibile e leggibile dall'esterno.

Eventuali scostamenti dalle disposizioni di cui sopra sono 
possibili solo se stabiliti con la presente deliberazione.

Abbonamento generale

L'abbonamento generale può essere acquisito da chiun-
que per qualsiasi autovettura.

Con l'abbonamento generale è possibile utilizzare tutti i 
parcheggi pubblici identificati con la presente deliberazione alle 
condizioni ivi stabilite.

Agli utenti dei parcheggi viene venduto mensilmente l'ab-
bonamento al prezzo di euro 30 inclusa IVA. Per i veicoli di 
proprietà di società, persone giuridiche e liberi imprenditori, 

che vengono utilizzati dai cittadini del Comune di Ancarano, 
l'abbonamento viene venduto alla tariffa applicata per tutti gli 
altri utenti dei parcheggi.

L'abbonamento generale viene rilasciato con validità di 
un mese.

Abbonamento pilota

Per preparare delle misure e dei regimi efficaci di gestione 
dei parcheggi, il Comune di Ancarano nel 2020, nell'ambito 
della redazione della Strategia dei trasporti integrata, effettua 
dei rilievi sulla capienza e la disponibilità dei parcheggi comu-
nali pubblici con autovetture dei cittadini di Ancarano. A tal fine 
tutti nuclei familiari del Comune di Ancarano ricevono 2 (due) 
ABBONAMENTI PILOTA gratuiti ovvero tessere abbonamento 
pilota. Gli abbonamenti pilota possono essere utilizzati dai 
membri dei nuclei familiari del territorio del Comune di Ancara-
no per poter parcheggiare i propri veicoli in tutti i parcheggi di 
cui alla presente deliberazione, a meno che in essa non venga 
stabilito diversamente.

L'abbonamento pilota è valido solo con la firma del pro-
prietario e per il veicolo con la targa indicata sulla tessera.

L'utilizzo dell'abbonamento pilota è facoltativo. Con la 
compilazione dei dati e la sottoscrizione dell'abbonamento, il 
proprietario del veicolo conviene con le condizioni di utilizzo 
dell'abbonamento, stabilite con la presente deliberazione, e ac-
cetta di cooperare nelle attività di rilievo della capienza e della 
disponibilità dei parcheggi comunali pubblici con autovetture 
dei cittadini di Ancarano. I rilievi della capienza e della dispo-
nibilità dei parcheggi pubblici di cui al capoverso precedente 
comprendono il censimento del numero relativo dei parcheggi 
occupati da parte di veicoli provvisti di abbonamento a confron-
to degli altri. I dati così ricavati serviranno per l'elaborazione 
di statistiche e la redazione di politiche di moderazione del 
traffico, ma non dovranno essere raccolti e trattati dati personali 
degli utenti.

L'utilizzo dell'abbonamento da persone non autorizzate, 
così come la riproduzione e l'utilizzo diverso dai fini e dalle 
condizioni stabilite, viene considerato abuso del diritto dell'ab-
bonamento pilota e viene sanzionato con il ritiro.

IX. PROROGA SVOLGIMENTO SERVIZIO PUBBLICO

In caso di necessità e circostanze eccezionali, per le quali 
si attende un aumento nell'utilizzo del parcheggio, il Sindaco 
con deliberazione, divenuta esecutiva almeno 14 giorni prima 
e resa prontamente nota con mezzi idonei nel parcheggio, può 
prorogare l'esecuzione del servizio pubblico oltre i limiti stabiliti 
con la presente deliberazione.

X. AREE DI PARCHEGGIO

Le dimensioni del parcheggio, il numero dei posti e la 
gestione del traffico di ogni singolo posto definito nella presente 
deliberazione sono indicati negli allegati grafici recanti nn. da 
1 a 7 della presente deliberazione. Gli allegati grafici sono in 
formato analogico e vengono conservati nel Comune di Anca-
rano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito 
del Comune di Ancarano.

Parcheggio “Centro Ancarano”

Il parcheggio “Centro Ancarano” si trova nel centro di 
Ancarano, appunto, e comprende le particelle n. 1314/3, 582, 
1364/53, 752/3 e 1047, tutte c.c. Oltra, ha 110 posti macchina 
e presenta elementi di assetto del sistema viario come eviden-
ziato nell'allegato grafico n. 1.

Il parcheggio è provvisto di parcometri per il pagamento 
della tariffa di sosta che dipende dal tempo desiderato di uti-
lizzo.
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L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto 
a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) 
dalle 08:00 alle 22:00.

Per poter utilizzare il parcheggio “Centro Ancarano” senza 
abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta 
l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Centro Ancara-
no” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore 
ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio 
di ogni singolo giorno.

La sosta nel parcheggio pubblico “Centro Ancarano” è 
consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), 
con abbonamento generale e abbonamento pilota.

Parcheggio Parco naturale Punta Grossa – parcheggio 
stabilimento balneare

Il parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – par-
cheggio stabilimento balneare” si trova nell'area dello stabilimento 
balneare Punta Grossa e comprende le particelle n. 1747/2, 
1751/1 e 1754/1, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di 97 posti mac-
china e presenta elementi di assetto del sistema viario come 
evidenziato nell'allegato grafico n. 2 della presente deliberazione.

Il parcheggio è attrezzato con un terminale di entra-
ta/uscita (sbarra automatica) e con una cassa automatica, con 
la quale si pagano le soste in base al tempo di parcheggio, in 
conformità con il tariffario. Nel parcheggio gli accessi e le uscite 
dei veicoli verso e dall'area di parcheggio vengono regolamen-
tati dalle sbarre automatiche grazie alle quali è possibile pagare 
presso la cassa automatica la sosta esibendo il tagliando. Il 
tagliando viene rilasciato all'entrata del parcheggio presso il 
terminal d'accesso.

Il pagamento della sosta avviene con l'esibizione del 
tagliando e relativo pagamento alla cassa prima dell'uscita dal 
parcheggio. Dopo il pagamento è necessario ritirare il tagliando 
ed esibirlo al momento dell'uscita.

L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a 
pagamento durante tutti i giorni della settimana (lunedì–dome-
nica) dalle 00:00 alle 24:00.

La tariffa per ogni ora di parcheggio nel “Parco naturale 
Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” è di 2 euro 
IVA inclusa.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco natu-
rale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” viene 
limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrot-
tamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni 
singolo giorno.

In caso di mancata presentazione del tagliando all'uscita 
del parcheggio o in caso di abuso del sistema e delle condizioni 
di parcheggio, l'utente deve corrispondere la somma di euro 
48,00 IVA inclusa, in quanto si presume la perdita del tagliando.

Non è consentita la sosta nel parcheggio pubblico “Parco 
naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” 
con l'abbonamento.

Ai sensi delle disposizioni della presente deliberazione l'u-
tilizzo dei posti macchina dedicati ai disabili ovvero il parcheg-
gio di veicoli con carta disabili valida (invalidi) nel parcheggio 
con la sbarra è possibile solo a pagamento per motivi tecnici 
non modificabili.

Parcheggio Lazzaretto

Il parcheggio pubblico “Lazzaretto” si trova nell'area di 
Lazzaretto e comprende le particelle n. *385 e 1827/15, tutte 
c.c. Bartolomeo, dispone di 55 posti macchina e presenta 
elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'al-
legato grafico n. 3 della presente deliberazione.

Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento 
della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.

L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto 
a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) 
dalle 00:00 alle 24:00.

Per poter utilizzare il parcheggio “Lazzaretto” senza abbo-
namento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo 
pari a 1,00 euro IVA inclusa.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” 
viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore 
ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio 
di ogni singolo giorno.

La sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” è con-
sentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con 
abbonamento generale e abbonamento pilota.

Parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio 
centrale”

Il parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa 
– parcheggio centrale” si trova nell'area del Parco naturale 
Punta Grossa e comprende le particelle n. 1757/9, 1757/11, 
1757/12, 1757/17 e 1759/3, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di 
circa 140 posti macchina e presenta elementi di assetto del 
sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 4 della 
presente deliberazione.

Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento 
della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.

L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto 
a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) 
dalle 00:00 alle 24:00.

Per poter utilizzare il parcheggio »Parco naturale Punta 
Grossa – parcheggio centrale« senza abbonamento gli utenti 
devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro 
IVA inclusa.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale 
Punta Grossa – parcheggio centrale” viene limitato vietando la 
sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per 
l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.

La sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta 
Grossa – parcheggio centrale” è consentita anche a veicoli 
con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale 
e abbonamento pilota.

Parcheggio “Valdoltra – ovest”

Il parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” si trova lungo 
la strada pubblica 680601, e comprende parti delle particelle 
n. 900/3, 904, 905 e 906, tutte in c.c. Oltra, dispone di 29 posti 
macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario 
come evidenziato nell'allegato grafico n. 5 della presente de-
liberazione.

L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto 
a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) 
dalle 00:00 alle 24:00.

La sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” è 
consentita solo a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con 
abbonamento generale e con abbonamento pilota.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – 
ovest” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 
12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del par-
cheggio di ogni singolo giorno.

Parcheggio “Valdoltra – est”

Il parcheggio pubblico “Valdoltra – est” si trova in parte 
sulle particelle n. 1318/2 e 834/2, tutte in c.c. Oltra, dispone di 
26 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema 
viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 6 della presente 
deliberazione.

Il parcheggio è provvisto di parcometro per il paga-
mento della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato 
di utilizzo.

L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto 
a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) 
dalle 00:00 alle 24:00.
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Per poter utilizzare il parcheggio “Valdoltra – est” senza 
abbonamento gli utenti devono corrispondere per ogni ora di 
sosta l'importo di 1,00 euro IVA inclusa.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra 
– est” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 
12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del 
parcheggio di ogni singolo giorno.

La sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – est” è con-
sentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con 
abbonamento generale e abbonamento pilota.

Parcheggio Parco ricreativo  
e sportivo S. Caterina

Il parcheggio pubblico “Parco ricreativo e sportivo S. Ca-
terina” si trova nell'area del parco ricreativo e sportivo di 
S. Caterina e comprende parti delle particelle n. 1219, 1220 
e 1357, tutte c. c. Oltra, dispone di circa 63 posti macchina e 
presenta elementi di assetto del sistema viario come eviden-
ziato nell'allegato grafico n. 7 della presente deliberazione.

Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento 
della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.

L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto 
a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) 
dalle 00:00 alle 24:00.

Per poter utilizzare il parcheggio “Parco ricreativo e 
sportivo S. Caterina” senza abbonamento gli utenti devono 
pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 2,00 euro IVA 
inclusa.

Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco ricreati-
vo e sportivo S. Caterina” viene limitato vietando la sosta dei 
veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di 
apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.

Nella parte di parcheggio lungo il campo da calcio è 
autorizzata la sosta di rimorchi per natanti, che però non 
possono essere parcheggiati ovvero lasciati in altri posti del 
parcheggio ovvero delle aree di parcheggio.

Il parcheggio pubblico “Parco ricreativo e sportivo S. Ca-
terina” è consentito anche a veicoli con carta disabili valida 
(invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.

XI. VIGILANZA SUI PAGAMENTI

La vigilanza sull'utilizzo dei parcheggi e sui pagamenti 
delle soste, dove viene prestato il servizio pubblico di “gestio-
ne di alcuni parcheggi pubblici”, viene garantita dall'organo 
sanzionatore comunale e dal gestore dei parcheggi.

L'organo sanzionatore comunale vigila in conformità con 
le decisioni comunali e le norme nazionali.

Il gestore del parcheggio ovvero i suoi dipendenti (d'ora 
innanzi: controllori) controllano i parcheggi dove viene garan-
tito il servizio pubblico e verificano anche i pagamenti delle 
soste.

Nel caso il controllore, durante lo svolgimento della 
vigilanza dei pagamenti delle soste nel parcheggio in cui 
viene garantito il servizio pubblico, dovesse accertare che un 
veicolo sia parcheggiato:

– dopo il decorso del tempo per il quale è stato acquista-
to il tagliando ed indicato sul biglietto o

– sul quale non è stato apposto alcun tagliando o
– è stato parcheggiato con un abbonamento non valido 

oppure dopo il decorso del tempo per il quale è stata pagata 
la sosta (ad esempio SMS parking, Moneta …) per la quale 
non era prevista l'erogazione del tagliando,
provvede ad affiggere, apporre o fissare sul veicolo una co-
municazione di avviso di violazione con la quale dà notizia 
all'utilizzatore del veicolo dell'accertamento del mancato pa-
gamento e delle conseguenze di tale accertamento.

Con tale avviso intima al conducente il pagamento della 
tariffa giornaliera che, per i parcheggi nei quali viene garantito 

il servizio pubblico, viene stabilito con la presente delibera-
zione pari a:

– 24 euro IVA inclusa per i parcheggi la cui tariffa oraria 
ammonta a 1,00 euro con IVA,

– 48 euro IVA inclusa per i parcheggi la cui tariffa oraria 
ammonta a 2,00 euro con IVA.

Nel caso il conducente non dovesse corrispondere il 
pagamento della tariffa giornaliera entro un termine di 3 gg. 
come stabilito nella comunicazione, ai sensi del procedente 
comma, il gestore del parcheggio invia richiesta di avvio di 
procedimento per violazione, in qualità di danneggiato, all'or-
gano sanzionatore di competenza nel Comune di Ancarano.

XII. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI 
PUBBLICI

Il gestore del parcheggio ai sensi delle deliberazioni del 
Consiglio comunale in merito ai servizi pubblici economici 
locali non essenziali “gestione di alcuni parcheggi pubblici” 
e della presente deliberazione nell'ambito della gestione dei 
parcheggi pubblici gestisce e mantiene anche superfici pub-
bliche e verdi, arredo urbano e infrastrutture pubbliche che si 
trovano nell'area dei parcheggi di cui sopra e copre le spese 
di manutenzione e funzionamento.

XIII. REVOCA DELLE PRECEDENTI DELIBERAZIONI  
IN VIGORE

Con l'esecutività della presente deliberazione cessa la 
vigenza delle seguenti deliberazioni:

– Delibera su modifica e integrazione della Delibe-
razione di definizione del regime operativo dettagliato del 
parcheggio pubblico “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 65/20),

– Delibera sulla definizione del regime operativo detta-
gliato del parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa 
– parcheggio stabilimento balneare” (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 64/19),

– Modifica della Delibera sulla definizione del regime 
operativo dettagliato del parcheggio pubblico “Lazzaretto” 
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 40/19),

– Delibera sulla definizione del regime operativo detta-
gliato del parcheggio pubblico “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale 
della RS, n. 38/19),

– Deliberazione sull'utilizzo temporale del parcheggio 
pubblico nel centro di Ancarano con soste a pagamento (Gaz-
zetta Ufficiale della RS, n. 55/16),

– Deliberazione di individuazione delle tariffe per l'utiliz-
zo del parcheggio pubblico nel centro di Ancarano (Gazzetta 
Ufficiale della RS, n. 59/15).

XIV. VALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica di Slovenia.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia vie-
ne pubblicata la parte testuale della presente deliberazione, 
gli allegati grafici della predetta sono in formato analogico e 
vengono conservati nel Comune di Ancarano; la pubblica-
zione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di 
Ancarano.

N. 0070-0004/2020
Ancarano, 7 luglio 2020

Il Sindaco
Comune di Ancarano

Gregor Strmčnik



Stran 4098 / Št. 101 / 17. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

BOVEC

1875. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Bovec

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalne-
ga prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in 
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 
– popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 30. člena 
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) 
je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 
sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje 

Občine Bovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine 
Bovec (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje Občine Bovec.

(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Od-
loka.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot 

v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in 
izračun komunalnega prispevka.

3. člen
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Bovec 

zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stro-

škov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlo-

kom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) 

in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične 

priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega 

območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbne-

ga območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega 

območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in 

oskrbnega območja prostorov za ravnanje z odpadki,
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja 

javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komu-

nalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.

II. OBTOJEČA KOMUNALNA OPREMA  
IN OSKRBNA OBMOČJA

4. člen
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Bovec 
obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obrav-
navanem območju:

– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V),
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega ob-

močja PRO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).

III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

5. člen
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stro-

škov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni 
skladno z 22. členom Uredbe.

(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih 
vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:

Vrsta komunalne opreme Oskrbno območje Vrednost [€]

Ceste OSO_C 10.322.904,63

Kanalizacija OSO_K 7.636.641,51

Vodovod OSO_V 3.905.376,65

Prostori za ravnanje  
z odpadki

OSO_PRO 223.142,68

Javne površine OSO_JP 1.688.326,10
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih 

vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto 
mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) 
in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:

Vrsta komunalne 
opreme

Oskrbno 
območje

Cpo  
[EUR/m2]

Cto  
[EUR/m2]

Ceste OSO_C 5,117 14,008

Kanalizacija OSO_K 5,791 14,354

Vodovod OSO_V 2,687 6,903

Prostori za ravnanje  
z odpadki

OSO_PRO 0,111 0,303

Javne površine OSO_JP 0,837 2,291

6. člen
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.

7. člen
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste 

objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki dolo-
ča klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe 
objektov, znaša:

Klas. 
št. Vrsta objekta

Faktor 
namembnosti 
objekta (Fn)

111 Enostanovanjske stavbe 1,0
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 1,0
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Klas. 
št. Vrsta objekta

Faktor 
namembnosti 
objekta (Fn)

1130 Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine

0,7

121 Gostinske stavbe 1,1
122 Poslovne in upravne stavbe 0,9
123 Trgovske stavbe in stavbe  

za storitvene dejavnosti
0,9

124 Stavbe za promet in stavbe  
za izvajanje komunikacij

0,9

125 Industrijske in skladiščne stavbe 1,0
126 Stavbe splošnega družbenega  

pomena
0,8

127 Druge nestanovanjske stavbe 0,5
1272 Obredne stavbe 0,7
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja 

za druge namene
0,7

1274 Druge stavbe, ki niso razvrščene 
drugje

0,7

2302 Elektrarne in drugi energetski objekti 1,1
2303 Objekti kemične industrije 1
2411 Športna igrišča 0,7
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo  

in prosti čas
0,7

2420 Drugi gradbeni inženirski objekti 0,5
3 Drugi gradbeni posegi 0,5
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 

tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino 
iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst 
objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti 
objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je fak-
tor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za grad-
beno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.

8. člen
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, 

kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo 
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:

Klas. 
št. Vrsta objekta Faktor  

površine (Fp)

111 Enostanovanjske stavbe 1,5

1121 Dvostanovanjske stavbe 1,5

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 1,5

1130 Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine 1,5

121 Gostinske stavbe 1,5

122 Poslovne in upravne stavbe 1,5

123 Trgovske stavbe in stavbe  
za storitvene dejavnosti 1,5

124 Stavbe za promet in stavbe  
za izvajanje komunikacij 1,5

125 Industrijske in skladiščne stavbe 1,5

126 Stavbe splošnega družbenega  
pomena 1,5

Klas. 
št. Vrsta objekta Faktor  

površine (Fp)

1265 Stavbe za šport 1,5

127 Druge nestanovanjske stavbe 1,5

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 1,5

1272 Obredne stavbe 1,5

2411 Športna igrišča 1,5

2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo  
in prosti čas 1,5

9. člen
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež 

stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se 
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine 
in znaša:

Vrsta komunalne 
opreme Oskrbno območje

Prispevna stopnja 
zavezanca  
(psz) [ %]

Ceste OSO_C 100

Kanalizacija OSO_K 100

Vodovod OSO_V 100

Prostori za ravnanje  
z odpadki

OSO_PRO 100

Javne površine OSO_JP 100

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in po-

stopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunal-
no opremo določa Uredba.

11. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem 

znesku, lahko pa se z Občino Bovec dogovori tudi o plačilu 
komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z 
Občino Bovec sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje 
obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.

(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v naj-
več 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posame-
znega obroka ne sme biti nižja od 200 €.

(3) Kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih 
obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja 
preko e-izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za popla-
čilo preostalega dolga.

(4) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga 
zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavaro-
valnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni 
stroški ipd.) bremenijo zavezanca.

(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne 
vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni 
izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila 
komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.

12. člen
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in 

izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov 
objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga 
ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega 
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prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt 
v času rušitve zakonito priključen.

(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega od-
stavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko 
med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim 
prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se 
komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se 
komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.

V. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA

13. člen
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komu-

nalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst 
objektov:

– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje 
delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima 
samostojnih priključkov na komunalno opremo,

– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih 

priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni 
objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,

– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne ne-
sreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko 
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev 
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli 
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,

– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih 
vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina 
ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno- 
raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske do-
move, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejšnjega člena mora 
Občina Bovec oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

VI. PRETEKLA VLAGANJA

14. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-

munalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo ko-
munalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo 
komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo 
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki 
finančnih ali drugih sredstev.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v pri-
meru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pri-
stojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana 
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve 
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem 
objektu.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega od-
stavka odloči pristojni občinski organ.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero ko-

munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na 
vpogled na sedežu Občine Bovec in na spletni strani Občine 
Bovec (https://obcina.bovec.si/arhiv-predpisov/).

16. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odme-
ro komunalnega prispevka v Občini Bovec (Uradni list RS, 
št. 42/09) in Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 39/19).

(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2020-1
Bovec, dne 8. julija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

CERKNICA

1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Cerknica – sprememba št. 6

Na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt; 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) v povezavi z 273. členom (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni 
list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni 
seji dne 11. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu  
Občine Cerknica – sprememba št. 6

1. člen
V besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Ob-

čine Cerknica (Uradni list RS,, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 
38/16, 67/18) se v 39. členu peta alineja (6) odstavka spremeni 
tako, da se glasi:

»– ob dogovoru z veterinarsko upravo se kadavre vozi v 
ustrezno opremljene sežigalnice;«.

2. člen
V 50. členu se:
– 1. in 8. točka prvega odstavka v celoti nadomestita z 

besedilom, ki se glasita:
»1. Skupna tlorisna površina stavbe predstavlja seštevek 

bruto površin vseh etaž stavbe, razen kletnih etaž.
8. Parcela, namenjena gradnji (gradbena parcela) je ze-

mljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi obstoječega ali pred-
videnega objekta.«

– doda nov tretji (3) odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar se pomeni izrazov iz prvega odstavka in iz 

drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in 
državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spremenijo, 
se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.«

3. člen
V preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podE-

UP) v 52. členu se spremenijo določila pri posameznih EUP 
oziroma podEUP, in sicer:

– v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE – CERK-
NIŠKO JEZERO | | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC, 
HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE v relevantnih raz-
delkih črtajo EUP oziroma podEUP:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BG 06 BG 06/3 CDp / U1/2/2
A1/1/3

0,4 15
(K) + P + 1 + M 

214. člen 1 1 2 1
A4/2 (K) + P

BG 12 BG 12/3 ZDv OPPN* U2/2 A5 144. člen 2 2 2 1

– v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CER-
KNIŠKO JEZERO, NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | 
CERKNICA – PODSKRAJNIK, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA 
UVALA | RAKEK – UNEC, HRIBOVITI DEL | SLIVNICA, HRI-
BOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE, HRIBOVITI DEL | ME-
NIŠIJA se v relevantne razdelke dodajo nove EUP oziroma 
podEUP:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CJ 01 CJ 01/9 K1 / / / / / / 151.b člen / / / /

CJ 01/10 K1 / / / / / / 151.b člen / / / /
CJ 01/11 K1 / / / / / / 151.b člen / / / /
CJ 01/12 K1 / / / / / / 151.c člen / / / /

CE 49 CE 49/3 SS / U2/1 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 1
CE 53 CE53/5 ZDd OPPN* U2/2 A5 121. člen 2 2 2 2
CE 64 / CDp OPPN* U2/2 A5 123.b člen 1 2 2 2
PO 05 PO05/4 PC / / / / / / / / / / /
PO 22 / IK OPPN* U2/2 A5 130. člen 2 2 2 2
SL 01 SL01/3 ZDs / U1/1/3 / / / / 203. člen 1 1 2 1
SI 07 / PC / / / / / / 211.b člen / / / /
PS 03 / BTk / U1/4 A3 0,2 30 P 226.a člen 1 0 0 0

– v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CER-
KNIŠKO JEZERO, NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | 
CERKNICA – PODSKRAJNIK, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA 
UVALA | RAKEK – UNEC, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA 
| RAKOV ŠKOCJAN, HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE 
se posamezni EUP oziroma podEUP v relevantnih razdelkih 
spremenijo oziroma dopolnijo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CJ 01 CJ 01/2 K2 / / / / / / 150.a člen / / / /
GI 04 GI 04/2 SS / U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M 163. člen 2 2 0 1
GR 19 / SS OPPN* U2/2 A5 106. člen (veljavni OPPN za južni del) 2 2 2 2
MR 05 MR 05/2 CUu / U1/3/2 A3 0,45 15 (K) + P + 1 + M 169.a člen 1 1 2 1
MR 07 MR 07/1 SS / U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 169.b člen 1 1 2 1
CE 21 CE 21/1 SS / U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + 1 + M 180.a člen 1 1 1 1
CE 25 / ZK / U1/3/2 A3 / / (K) + P + M / 1 1 1 1
CE 37 CE 37/5 ZDd / / / / / / 182.a člen / / / /
PO 07 PO 07/1 LN / U1/3/2 A4/2 / / (K) + P 190.b člen 1 0 0 1

PO 07/2 LN / U1/3/2 A4/2 
A4/3 / / (K) + P 190.c člen 1 1 1 1

PO 09 PO 09/1 LN / U1/3/2 A4/2 / / (K) + P 190.d člen 1 0 0 1
PO 09/2 LN / U1/3/2 A4/2 / / (K) + P 190.e člen 1 0 0 1
PO 09/3 LN / U1/3/2 A4/2 / / (K) + P 190.d člen 1 0 0 1

PO 10 / PC OPPN* U2/2 A5 126. člen 2 2 2 2
RK 13 RK 13/1 PŽ / U1/3/2 A4/2 / / 11 m / / / /

RK 13/2 A4/3 191.b člen
IS 13 / As / U1/4 A1/2 60 m2 / (K) + P + M 192.a člen 1 0 0 1
RA 06 / ZK / U1/3/2 A3 / / (K) + P + M 195.a člen 1 1 2 1

RA 07 / SKs / U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + M

195.a člen
1 1 2 1

A4/1 (K) + P
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RA 37 / SS / U1/2/3 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 198.a člen 1 1 2 1
RA 41 / SS OPPN* U2/2 A5 135. člen (veljavni OPPN za JV-del) 2 2 2 2

RA 59
RA 59/1 O

/ U1/3/2
A4/2

/ / /
202. člen

1 2 0 1
RA 59/2 ZS A4/3 202.a člen

RA 62 / ZS / U1/3/2 A3 0,2 / (K) + P 202.b člen 2 2 2 2
SL 03 / SS / U1/2/2 A1/1/2 0,35 30 (K) + P + M 203.a člen 1 1 2 1

SL 04
SL 04/1 SS OPPN U2/2 A5 veljavni OPPN 2 2 2 1
SL 04/2 SS OPPN* U2/2 A5 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 2 2 2 1
SL 04/3 SS / U1/3/1 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M / 1 1 1 1

UN 06 UN 06/2 ZDd / / / / / / / / / / /

UN 13 UN 13/1 SKs / U1/2/2
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 15 / SKs / U1/2/3
A1/1/1

0,4 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 2 1
A4/1 (K) + P

UN 24 / BTk OPPN* U2/2 A5 139.a člen 1 1 2 1
SI 01 / K2 / / / / / / 210.a člen / / / /
VH 01 / G / / / / / / 211.c člen / / / /
BG 11 BG 11/2 SS / U1/2/2 A1/1/1 0,35 30 (K) + P + 1 + M 216.a člen 1 1 2 1
BG 18 BG 18/1 SS / U1/2/3 A1/1/3 0,35 30 (K) + P + 1 + M 216.b člen 1 1 2 1

DO 03 / As / U1/4
A1/1/1

0,40 30
(K) + P + 1 + M

/ 1 1 0 1
A4/1 (K) + P

ME 01 / G / / / / / / 232.a člen / / / /

morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 
4,0 metre, vsi ostali nezahtevni in enostavni objekti pa naj-
manj 1,5 metra.«

– prvi stavek prve alineje točke (4.1.) se dopolni tako, da 
se glasi:

»Novi zahtevni in manj zahtevni objekti ter nezahtevni 
objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe večje od 60 m² mo-
rajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, 
vsi ostali nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra.«

8. člen
V 63. členu se:
– beseda »praviloma« v drugem stavku tretje alineje Obli-

kovanje fasad v točki (5.1.1) nadomesti z besedo »pretežno«
– besedilo prvega stavka druge alineje Oblikovanje stre-

šin v točki (5.1.3.) spremeni, tako da se glasi:
– »Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, 

pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih 
stavb v EUP oziroma podEUP.«

– besedilo prvega stavka četrte alineje Oblikovanje strešin 
v točki (5.1.3.) spremeni, tako da se glasi:

– »Strešna kritina mora biti praviloma v spektru opečno 
rdeče do temno rjave barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških 
se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarv-
ni materiali.«

– besedilo tretjega stavka prve alineje Velikost sedmega 
(7) odstavka spremeni, tako da se glasi:

– »Kadar se svojevrstna stavba umešča na območje 
sodobne pozidave (U1/3) je oblika tlorisa lahko poljubna, pod 
pogojem, da se prilagodi obstoječim stavbam na območju EUP 
oziroma podEUP.«

9. člen
V 64. členu se za osmim (8) odstavkom doda nov deveti 

(9) odstavek, ki se glasi:

4. člen
V 56. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»(celotno območje OPN)«.

5. člen
V 58. členu se:
– druga podalineja osme alineje točke (3.3.) spremeni 

tako, da se glasi:
»– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2, 

vendar le na travniških površinah, ki se uporabljajo kot pašniki«,
– v tretji podalineji osme alineje točke (3.3) črta beseda 

»premični«,
– v točki (5.3.) doda alineja, ki se glasi:

»– ograje so dopustne le v izjemnih primerih (zagota-
vljanje splošne varnosti) v demontažni izvedbi pod pogoji in v 
soglasju s pristojnim soglasjedajalcem«.

6. člen
V 59. členu se na koncu prvega stavka tretjega odstavka 

doda besedilo, ki se glasi:
», kar velja tudi za rekonstrukcije in nadomestne gradnje.«

7. člen
V 61. členu se:
– drugi stavek prve alineje točke (3.1.) dopolni tako, da 

se glasi:
»Manj zahtevni objekti in nezahtevni objekti kot nestano-

vanjske kmetijske stavbe večje od 60 m² morajo biti od meja 
sosednjih zemljišč odmaknjeni najmanj polovico svoje višine od 
najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra.«

– prvi stavek prve alineje točke (3.2.) se dopolni tako, da 
se glasi:

»Novi zahtevni in manj zahtevni ter nezahtevni objekti 
kot nestanovanjske kmetijske stavbe, večje od 60 m² objekti 



Uradni list Republike Slovenije Št. 101 / 17. 7. 2020 / Stran 4103 

»(9) Vse prometne ceste, manipulativne in intervencijske 
površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) mo-
rajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih 
voda s teh površin mora biti urejeno v skladu s predpisom o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (zadrževalniki, usedalniki, lovilci olj).«,

obstoječi deveti (9) odstavek pa postane deseti (10) od-
stavek.

10. člen
V 65. členu se:
– v Preglednici 11 za stavbe za zdravstveno oskrbo določi 

minimalno število parkirnih mest (PM), in sicer »1 PM / dva 
zaposlena + 1 PM / 30 m2 koristne površine«

11. člen
V 66. členu se doda nov peti (5) odstavek, ki se glasi:
»(5) Na vodnih zemljiščih objektov za oglaševanje ni 

dopustno postavljati.«

12. člen
V 67. členu se:
– na koncu točke (1.2.) doda nov stavek, ki se glasi:
»Ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu imajo 

lahko kritino v drugih materialih in barvah kot na osnovnem 
objektu oziroma so lahko tudi ozelenjene.«

– v tretjem (3) odstavku črta besedilo »ali zahtevni«.

13. člen
V točki (2.2.) 69. člena se število »1,5« spremeni v »1,3«.

14. člen
Na koncu osmega (8) odstavka 70. člena se doda bese-

dilo, ki se glasi:
»Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je po-

trebno načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Na 
delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne 
posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma na krajših 
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, na način, da 
se ne bo poslabšala obstoječa stabilnost brežin vodotokov.«

15. člen
Na koncu 71. člena se dodajo novi trije odstavki, ki se 

glasijo:
»(10) V 40 m varovalnem pasu avtoceste so gradnje in 

rekonstrukcije objektov ter izvajanje drugih del dovoljene le s 
soglasjem oziroma pozitivnim mnenjem upravljavca avtoceste.

(11) Zaradi načrtovane širitve avtoceste je potrebno vse 
nove posege odmakniti minimalno 10,00 m od roba cestnega 
sveta obojestransko.

(12) Pri postavitvah objektov za obveščanje in oglaševa-
nje v območju državne ceste je potrebno upoštevati zakon o 
javnih cestah.«

16. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:

»71.a člen
(pogoji za gradnjo v območju železnic)

(1) Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov 
proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v 
naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic 
do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. 
Če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 220 kV, se višina 
prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, če progo prečka 
daljnovod nazivne napetosti 400 kV, pa na 14 m.

(2) V progovnem pasu se smejo opravljati le dela in graditi 
le objekti, napeljave in naprave, ki so potrebni za delovanje in 
vzdrževanje železniškega sistema.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo ob predhodni 
pridobitvi projektnih pogojev in z mnenjem upravljavca v pro-

govnem pasu izjemoma graditi tudi drugi objekti in naprave, 
povezane s prevozom potnikov, nakladanjem ali razkladanjem 
blaga, ter napeljevati cevovodi, energetski in komunikacijski 
vodi ter druge podobne naprave in objekti v javnem interesu.

(4) Objekti, ki so v progovnem pasu železniških prog in 
ne izpolnjujejo pogojev iz tega člena, se smejo vzdrževati ali 
obnavljati samo v obsegu in na način, da se gabariti objektov 
ne povečajo. Pred začetkom del morajo lastniki takih objektov 
pridobiti mnenje upravljavca.

(5) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, 
ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

(6) V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi 
predhodnega mnenja upravljavca graditi objekti ter postavljati 
napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih 
in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste 
in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

(7) V varovalnem progovnem pasu se ne smejo opravljati 
dela, ki bi lahko poškodovala progo ali zmanjšala stabilnost te-
rena (npr. drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe) ali 
kakorkoli drugače ogrožala ali ovirala železniški promet. Prav 
tako se v varovalnem progovnem pasu ne smejo postavljati 
kakršne koli naprave ali objekti, ki z barvo, obliko, svetlobo ali 
kako drugače ovirajo vidljivost signalov ali lahko glede pomena 
signalov spravijo v zmoto OVKN.

(8) Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer ali 
drugih posebej utemeljenih razlogov gradnja objektov ali po-
stavljanje naprav na predpisani oddaljenosti od proge tehnično 
težavna in ekonomsko neupravičena, se ti objekti in naprave 
izjemoma lahko gradijo oziroma postavljajo v varovalnem pro-
govnem pasu na razdalji, manjši od predpisane, če se izvedejo 
potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi enaka stopnja varnosti 
železniškega prometa, kot jo zagotavlja gradnja oziroma po-
stavljanje objektov ali naprav na predpisani oddaljenosti od 
proge. Odstopanje od predpisanih pogojev mora biti posebej 
utemeljeno in zanj pridobljeno mnenje upravljavca ali upravljav-
ca industrijskega tira.

(9) Razdalja med progo in javno ali nekatergorizirano 
cesto mora znašati najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira 
do najbližje točke cestišča ceste.

(10) Vsa križanja novih cest z železniško progo je potreb-
no izvesti izvennivojsko.

(11) Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v varovalnem 
progovnem pasu železniške proge je potrebno pridobiti projek-
tne pogoje in soglasje upravljavca.«

17. člen
Na koncu 73. člena se doda nov sedmi (7) odstavek, ki 

se glasi:
»(7) Padavinske in odpadne komunalne vode iz objektov 

in parcel ne smejo pritekati na javne ceste in ne smejo biti spe-
ljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.«

18. člen
Na koncu 78. člena se doda nov šesti (6) odstavek, ki 

se glasi:
»(6) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati klavnih od-

padkov in kadavrov, potrebno pa je sanirati vsa obstoječa 
odlagališča gradbenih in drugih odpadkov.«

19. člen
V 79. členu se:
– v prvem odstavku za besedilom »parcele, namenjene 

gradnji« doda besedilo »za predvidene objekte, ali za obstoječe 
objekte«;

– na koncu doda nov četrti (4) odstavek, ki se glasi:
»(4) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji zakonito 

zgrajen objekt, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, 
če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila 
kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih po-
gojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji, 
maksimalni faktor zazidanosti, minimalni delež zelenih površin, 
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maksimalna etažnost, odmike od parcelnih mej, regulacijskih 
linij, normativi za parkirne površine in podobno).«

20. člen
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v ob-

vodnem prostoru voda I. in II. reda je potrebno upoštevati 
omejitev posegov v vodna in priobalna zemljišča v naseljih 
in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja 
urejanja voda.

(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata 
naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih 
zemljiščih (po potrebi se jo ponovno zasadi z avtohtonimi 
grmovnimi in drevesnimi vrstami). V primeru pojava invaziv-
ne tujerodne vrste je potrebno le-te odstraniti in izvesti vse 
ukrepe za preprečitev širjenja. Pri tem je potrebno zagotoviti 
ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Na 
ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi teh-
ničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodoto-
kov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih 
materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona. V vo-
dotoke, na vodna in priobalna zemljišča odlaganje odpadkov 
in gradbenega materiala ni dovoljeno, vsi posegi se morajo 
izvajati na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja voda.

(3) Na odsekih morebitnih posegov v vodotoke, kjer bo 
ugotovljeno slabo stanje vodnih habitatov, morajo biti načrto-
vani ukrepi za izboljšanje stanja vodnih habitatov.

(4) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in 
izveden na način, ki v največji meri zagotavlja ohranjanje rib, 
njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti 
tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim 
bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hi-
dromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti 
gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja 
naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. 
Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim se 
izvajajo samo v času izven drstne dobe ribe.

(5) Rekreacijski rabi voda se namenja območja, kjer je 
možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značil-
nosti voda in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti 
krajine.

(6) Vsi posegi na območju makrocelote Cerkniško jeze-
ro se morajo izvajati tako, da ne more priti do onesnaženja 
jezera.

(7) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob 
doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih pred-
pisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih 
so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali 
kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi 
se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.

(8) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti pogoje, 
oziroma soglasje pristojnega organa.

(9) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati 
že podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene po 119. členu 
ZV-1 na območju prostorskega akta.

(10) Občina mora zagotavljati varno oskrbo za vse obča-
ne ter varovati vse vire pitne vode pred onesnaženjem zlasti 
z nevarnimi snovmi in mikroorganizmi, tudi tiste, ki še nimajo 
določenih vodovarstvenih območij, tako za namen rabe za 
gospodarske javne službe, kot za lastno oskrbo s pitno vodo, 
vključno s potencialnimi viri.«

21. člen
Na koncu 89. člena se doda nov četrti (4) odstavek, ki 

se glasi:
»(4) Krčitve gozda za kmetijske namene do 0,5 ha naj se 

prioritetno izvaja neposredno ob obstoječih kmetijskih zemlji-
ščih in v bližini obstoječih poselitvenih območjih (ogrožanje 
poselitvenega območja zaradi zaraščanja kmetijskih površin). 
Krčitve gozda v pretežno gozdno krajino naj se ne izvaja.«

22. člen
Na koncu 90. člena se doda nov sedmi (7) odstavek, ki 

se glasi:
»(7) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pri-

dobiti projektne pogoje, oziroma soglasje / mnenje pristojnega 
mnenjedajalca.«

23. člen
Na koncu 95. člena se doda nov sedmi (7) odstavek, ki 

se glasi:
»(7) V primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih 

infrastrukturnih objektov v bližini elektrificirane proge s 3 kV DC 
električnim sistemom je treba izvesti zaščitne ukrepe proti učin-
kom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi. 
Upravljavec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za 
morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov 
na kovinske naprave in objekte investitorja v bližini tirov.«

24. člen
V tretjem odstavku 98. člena se črta besedilo, ki se glasi: 

», ki določa zasnovo in študijo požarne varnosti«

25. člen
V točki (1.1) 103. člena se za drugo alinejo doda nova 

tretja alineja, ki se glasi:
»– gradnja stanovanjskih objektov ob cesti, na način, da 

dopolni že oblikovan ulični niz – gradnja v prvi vrsti ob komuni-
kaciji, kot je značilno za vas«.

26. člen
V točki (1.2.3) 106. člena se na koncu doda nova alineja, 

ki se glasi:
»– zagotoviti je potrebno dostop in možnost gospodar-

jenja z okoliškimi gozdovi, ki gravitirajo na gozdno vlako, ki 
poteka po parc. št. 710/209 k.o. Grahovo, tudi po realizaciji 
območja EUP GR 19 ter urediti deponijo za les in obračališče 
za gozdarsko transportno kompozicijo na območju OPPN ali 
izven območja OPPN«.

27. člen
V točki (1.1) 108. člena se doda nova prva alineja, ki se 

glasi:
»– na zemljišču parc. št. 1046/65 k.o. Žerovnica se dopu-

šča gradnja skednja za potrebe kmetije«.

28. člen
V 109. členu se:
– v naslovu črta besedilo »in MR 05/2«,
– v točki (1.2.3) črta besedilo druge alineje.

29. člen
V točki (1.2.3.) 114. člena se doda nova prva alineja, ki 

se glasi:
»– na zahodnem robu je potrebno izvesti cestno poveza-

vo Cerknica–Begunje«

30. člen
V 118. členu se:
– na koncu točke (1.2.1) doda nova alineja, ki se glasi:

»– na vzhodnem delu območja na zemljiščih parc. 
št. 1975/1, 1975/2, 1977/3, 1978 in 1979 k.o. Cerknica je do-
voljena tudi trgovska dejavnost«,

– za prvo alinejo točke (1.2.3) doda nova alineja, ki se 
glasi:

»– pri oblikovanju in izboru materialov se upoštevajo 
osnovne značilnosti tradicionalne arhitekture območja«,

– na koncu točke (1.2.3) doda nova alineja, ki se glasi:
»– na območju registriranega arheološkega najdišča 

(Cerknica – Grobišče Svinja gorica) je potrebno v postopku 
priprave OPPN izvesti prehodne arheološke raziskave«.
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31. člen
V 121. členu se:
– v točki (1.1) črta prva alineja;
– v točki (1.1) druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– na zemljišču parc. št. 444 k.o. Cerknica in na skraj-
nem severnem delu zemljišča parc. št. 531/1 k.o. Cerknica, ob 
javni poti s parc. št. 2742/4 k.o. Cerknica, se dopušča gradnja 
premičnega čebelnjaka s tlorisno površino največ 20 m2 (glede 
oblikovanja je potrebno upoštevati določila drugega odstavka 
69. člena) kot začasnega objekta, ki ga morajo lastniki odstra-
niti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v 
nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN«

– v točki (1.1) se na koncu doda nova alineja, ki se glasi:
»– na zemljišču parc. št. 542/2 k.o. Cerknica se dopu-

šča gradnja lesenega pomožnega objekta (kozolca) za potrebe 
paše živine – konj, ki ga morajo lastniki odstraniti na lastne 
stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z 
načrtovanimi posegi v OPPN«.

– v točki (1.2.3) se za peto alinejo dodata dve novi alineji, 
ki se glasita:

»– v zemeljske plasti zelenega pasu (ZDd) na območju 
podEUP CE 53/5 ni dovoljeno posegati

– za zemljišče parc. št. 2630 k.o. Cerknica, ki se nahaja 
v podEUP CE 53/1, je potrebno, glede dopustnosti posegov, 
prehodno izdelati neodvisno strokovno mnenje«

32. člen
Za 123.a členom se doda nov člen, ki se glasi:

»123.b člen
Območje EUP z oznako CE 64:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

– /

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN

(1.2.1) Dejavnosti

– območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim in poslovnim dejavnostim

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 25 %
– maksimalna višina objektov: 11,0 m

(1.2.3) Druge usmeritve

– pred začetkom izdelave OPPN je potrebno za območje izdelati prostorsko preveritev glede možnosti umeščanja objektov, ki 
jo je potrebno uskladiti z Ministrstvom za kulturo
– za OPPN je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo, eventuelne omilitvene ukrepe pa izvesti pred ali sočasno z 
izvedbo načrtovanih ureditev
– dostop na območje se uredi iz obstoječih ali načrtovanih obodnih cest
– ob obstoječi cesti, na severnem robu, je potrebno urediti pločnik in zasaditi drevored
– zazidava na severnem robu mora biti mestotvorna
– na območju registriranega arheološkega najdišča je potrebno v postopku priprave OPPN opraviti predhodne arheološke 
raziskave

33. člen
V celoti se črtata 124. člen in 125. člen.

34. člen
V 126. členu se:
– v naslovu doda besedilo »in PO 10«,
– v točki (1.1) črtata obe alineji.

35. člen
V celoti se črtata 127. člen in 128. člen.

36. člen
V 130. členu se:
– v naslovu doda besedilo »in PO 22«.
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37. člen
Zadnja alineja točke (1.2.3) 134. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– pri načrtovanju vseh gradenj ob železniški progi mora 

investitor gradenj izvesti protihrupne ukrepe da dovoljene vre-
dnosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene«.

38. člen
Za 139. členom se doda nov člen, ki se glasi:

»139.a člen
Območje EUP z oznako UN 24:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– Ureditev vstopne točke za Notranjski regijski park na zemljišču parc. št. 2136/1 in del 2154-del k.o. Unec

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti

– območje se namenja ureditvi vstopne info točke, gostinski ponudbi (gostilne in točilnice) in ureditvi parkirišč vključno s par-
kirišči za avtodome

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,7
– minimalni delež zelenih površin: /
– maksimalna etažnost: (K) + P

(1.2.3) Druge usmeritve
– zagotoviti prehod za pešce do parkirišča na nasprotni strani
– pri odvodnjavanju odpadnih voda zagotoviti vse potrebne tehnične ukrepe, da ne bo prihajalo do onesnaženja kraškega 
podzemlja
– izvesti je potrebno vse ukrepe za zaščito območja pred vplivi iz avtoceste

39. člen
V 144. členu se točka (1.2.3.) Druge usmeritve spremeni 

tako, da se glasi:

»(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna 
gradnja opornih zidov
– vrtača na območju podEUP BG 12/2 se praviloma ohranja in vključi v zeleni sistem območja
– območje je potrebno priključiti na obstoječe prometno omrežje na južnem in severnem delu
– širina vozišča dostopnih cest mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom«

40. člen
V točki (1.1) 146. člena se doda nova prva alineja, ki se 

glasi:
»– v stanovanjski hiši, na zemljišču parc. št. 1214/34 k.o. 

Begunje pri Cerknici je dovoljena ureditev manjše pivovarne 
(dovoli se sprememba namembnosti ene etaže)«.

41. člen
Na koncu 150. člena se dodata dve novi točki, ki se 

glasita:
»(1.10) Na severnem delu zemljišč parc. št. 2036/2, 2037 

in 2038 k.o. Dolenja vas se, na lokaciji obstoječega kozol-
ca, dovoli gradnja večjega kozolca s tlorisno površino največ 
120 m², oziroma dograditev obstoječega kozolca, do skupne 
tlorisne površine 120 m².

(1.11) Na južnem delu zemljišča parc. št. 472/3 
k.o. Otok I je dovoljena postavitev pritličnega, lesenega, eno-
stavnega objekta (vstopna točka – ptičja opazovalnica) s tlori-
sno površino največ 20 m², pod pogojem, da se ne nasipava in 
ne spreminja morfologija terena ter da se zagotovijo vsi ukrepi 
za ohranjanje dobrega stanja voda. Opazovalnice ni dovoljeno 
osvetliti in nanjo nameščati naprave za ojačevanje zvoka.«.

42. člen
Na koncu 150.a člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Zemljišče parcelne številke 1225 k.o. Bločice, ki je v 

naravi gozd, se namenja ureditvi površin za pašo živine pri 
čemer je potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v ob-
dobju od septembra do februarja. Pašne površine je potrebno 
zavarovati pred nevarnimi zvermi z ovčarskimi pastirskimi 
psi, z električnimi pastirji in visoko ograjo, ki mora imeti v tla 
zabite kole in dovolj gosto žično ograjo. Le-ta mora biti stalno 
vzdrževana. Prednostno naj se za pašo živine izbira govedo, 
drobnico naj se ponoči dosledno zapira v učinkovite varovalne 
ograde.«

43. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območji EUP z oznako CJ 03 in CJ 04:
Območje EUP je območje omejene in nadzorovane rabe 

za potrebe obrambe.«

44. člen
Za 151.a členom se dodata dva nova člena, ki se 

glasita:
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»151.b člen
Območja podEUP z oznako CJ 01/9, CJ 01/10, CJ 01/11:
Ne glede na določila (3) odstavka 58. člena tega odloka 

je na območjih dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko- 
gozdarskih objektov v skladu z (2) odstavkom 69. člena 
tega odloka. Pomožni kmetijsko gozdarski objekti ne smejo 
presegati gabaritov obstoječih objektov na tem območju. 
Ohranjati je potrebno obstoječe mejice z drevesno in gr-
movno zarastjo.

151.c člen
Območja podEUP z oznako CJ 01/12:
V območju podEUP je dovoljena gradnja enega pomo-

žnega kmetijsko-gozdarskega objekta za spravilo pridelka.«

45. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje EUP z oznako BL 02:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka se na območju 

naravne vrednote Bločiško polje dopušča le gradnja gospodar-
skega objekta do 90 m2 z dopolnilno poslovno dejavnostjo na 
zemljišču parc. št. 348, 1304/90 k.o. Bločice in stanovanjske 
stavbe na zemljišču parc. št. 1304/120, 1304/128, 1539/2 k.o. 
Bločice ter gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe do 
30 m2 k stanovanjskim stavbam.«

46. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje podEUP z oznako BP 08/2:
Območje podEUP je območje omejene in nadzorovane 

rabe za potrebe obrambe.«

47. člen
Na začetku 162. člena se doda nov prvi stavek, ki se glasi:
»Krčitev gozda naj se izvede v obdobju od septembra do 

februarja.«

48. člen
Za 169. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:

»169.a člen
Območje podEUP z oznako MR 05/2:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka je v podEUP 

dovoljena le gasilska dejavnost in dopolnilne dejavnosti športa 
in rekreacije.

169.b člen
Območje podEUP z oznako MR 07/1:
Na zemljišču parc. št. 4058 k.o. Grahovo so dovoljene 

gradnje in posegi v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogro-
ženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda 
in morja.«

49. člen
V 171. členu se črta besedilo »je«.

50. člen
Za 180. členom se doda nov 180.a člen, ki se glasi:

»180.a člen
Območje EUP z oznako CE 21/1:
Ne glede na določila (3) odstavka 57. člena je na obmo-

čju dovoljena sprememba namembnosti stanovanjske hiše na 
zemljišču s parc št. *697 in 178 v oskrbovana stanovanja (ma-
ksimalno štiri oskrbovana stanovanja). Za vsako stanovanje 
je potrebno zagotoviti eno parkirno mesto ter eno dodatno za 
obiskovalce.«

51. člen
Za 182. členom se doda nov 182.a člen, ki se glasi:

»182.a člen
Območje podEUP z oznako CE 37/5:
Ne glede na določila (22) 57. člena je na severovzhodnem 

delu zemljišč parc. št. 293 in 292/2 k.o. Cerknica dovoljena po-
stavitev lesene vrtne ute (4x4 m) in paviljona (6x6 m), pod po-
gojem, da se ne nasipava in ne spreminja morfologija terena ter 
da se zagotovijo vsi ukrepi za ohranjanje dobrega stanja voda.«

52. člen
Za 190.a členom se dodajo novi štirje členi, ki se glasijo:

»190.b člen
Območje podEUP z oznako PO 07/1:
Območje obstoječega kamnoloma Podskrajnik. Po opu-

stitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralne surovine) se 
območje sanira v skladu z načrtom in ozeleni. Na severnem in 
zahodnem robu se oblikujejo novi gozdni robovi.

190.c člen
Območje podEUP z oznako PO 07/2:
Območje obstoječega kamnoloma Podskrajnik, kjer je 

poleg dejavnosti določene z namensko rabo, dovoljeno izvajati 
še dejavnost oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki 
ter saniranje okolja (obdelava in predelava odpadkov), pod po-
gojem zagotovitve vseh varnostnih ukrepov. Dejavnost je dopu-
stna samo za dejavnosti v sklopu izvajanja gospodarske javne 
službe lokalne skupnosti – javnega komunalnega podjetja.

190.d člen
Območje podEUP z oznako PO 09/1 in PO 09/3:
Območje obstoječega kamnoloma Zelše. Po končani 

eksploataciji se območje sanira tako, da bo možno območje 
nameniti gospodarski coni Podskrajnik.

190.e člen
Območje podEUP z oznako PO 09/2:
Območje obstoječega kamnoloma Zelše, kjer je možna 

ureditev nove cestne povezave (obvoznice) med Podskrajni-
kom in Rakekom, v skladu z usmeritvami določenimi v 126. čle-
nu tega odloka in pod pogojem zagotovitve vseh varnostnih 
ukrepov.«

53. člen
Za 191.a členom se doda nov 191.b člen, ki se glasi:

»191.b člen
Območje EUP z oznako RK 13/2:
Ne glede na določila (25) odstavka 57. člena tega odloka 

je, na območju obstoječega strelišča v upravljanju lokalnega 
strelskega društva, dovoljena postavitev nadstrešnice s tlori-
sno površino največ 50 m2 s prečnimi varnostnimi zaslonkami 
(blendami) ob doslednem upoštevanju lokalnega odloka o za-
ščiti vodnih virov.«

54. člen
Za 192. členom se doda nov 192.a člen, ki se glasi:

»192.a člen
Območje EUP z oznako IS 13:
Počitniškemu objektu ni potrebno upoštevati določila tre-

tjega (3) odstavka 79. člena tega odloka.«

55. člen
Za 195. členom se doda nov 195.a člen, ki se glasi:

»195.a člen
Območje EUP z oznako RA 06 in RA 07:
V primeru gradnje gasilskega doma na južnem delu ze-

mljišča s parc. št. 67/1 k.o. Rakek, se parterne ureditve kot so 
dostop, parkirišča, zelenice in podobno lahko uredijo tudi na 
zemljiščih s parc. št. 82/1, 83/1, 84/1 k.o. Rakek sosednje EUP 
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RA 06. Parcela namenjena gradnji lahko, za potrebe pripadajo-
čih površin k gasilskemu domu, sega tudi na sosednji EUP RA 
01/1 in RA 06. V primeru gradnje gasilskega doma je dovoljen 
tudi stavbni tip A3.«

56. člen
Za 198. členom se doda nov 198.a člen, ki se glasi:

»198.a člen
Območje EUP z oznako RA 37:
Ne glede na določila točke (5.1.1.) 63. člena je stavbi 

na zemljišču parc. št. 944/11 k.o. Rakek dovoljena postavitev 
strehe s slemenom v smeri krajše stranice in nekoliko manjšem 
naklonu.«

57. člen
V 202. členu se naslov spremeni tako, da se glasi »Ob-

močje EUP z oznako RA 59/1«.

58. člen
Za 202. členom se
– doda nov 202.a člen, ki se glasi:

»202.a člen
Območje EUP z oznako RA 59/2:
Območje se namenja ureditvi poligona terenske vožnje 

za motorna kolesa, izven ograjenega območja zaprtega od-
lagališča.«

– obstoječi 202.a člen spremeni v 202.b člen.

59. člen
V 203. členu se v naslovu doda podEUP SL 01/3.

60. člen
Za 203. členom se doda nov 203.a člen, ki se glasi:

»203.a člen
Območje EUP z oznako SL 03:
Dovoz in dostop do stanovanjske hiše, na zemljišču parc. 

št. 2187/2 k.o. Unec, se izvede s severa preko obstoječega 
dostopa, ki poteka preko zemljišč parc. št. 1703, 1708/1,2 in 
1672/6 k.o. Unec.«.

61. člen
Črta se 205.a člen.

62. člen
208. člen in 208.a člen se spremenita tako, da se glasita:

»208. člen
Območji EUP z oznakama RŠ 11 in RŠ 17:
Območje EUP je območje omejene in nadzorovane rabe 

za potrebe obrambe.

208.a člen
Območje EUP z oznako VJ 01:
Območje EUP je območje možne izključne rabe za po-

trebe obrambe.«

63. člen
Pred 211. členom se doda nov 210.a člen, ki se glasi:

»210.a člen
Območje EUP z oznako SI 01:
Na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 2379/1, k.o. Cer-

knica je dovoljena postavitev pritličnega lesenega pomožnega 
objekta – zavetišča s tlorisno površino največ 25 m².«

64. člen
Za 211.a členom se dodata dva nova člena, ki se gla-

sita:

»211.b člen
Območje EUP z oznako SI 07:
Ne glede na določila (24) odstavka 57. člena tega odloka 

je na južnem delu parkirišča dovoljena postavitev pomožne-
ga lesenega začasnega objekta na točkovnih temeljih brez 
poseganja v tla (do 40 m²) za shranjevanje orodja in opreme 
smučarskega kluba. Morebitna odstranitev drevesne vegetacije 
naj se izvede v obdobju od septembra do marca.

211.c člen
Območje EUP z oznako VH 01:
Zemljišču parcelne številke 73 k.o. Kožljek se v roku 

desetih let po sprejemu OPN, dovoli krčitev gozda z namenom 
ureditve površin za pašo živine, pri čemer je potrebno vzpo-
staviti kmetijsko dejansko rabo v obdobju od septembra do fe-
bruarja. Pašne površine je potrebno zavarovati pred nevarnimi 
zvermi z ovčarskimi pastirskimi psi, električnimi pastirji in visoko 
ograjo, ki ima v tla zabite kole in dovolj gosto žično ograjo. Le-ta 
mora biti stalno vzdrževana. Prednostno naj se za pašo živine 
izbira govedo, drobnico se ponoči dosledno zapira v učinkovito 
varovalne ograde.«

65. člen
Črta se 214. člen.

66. člen
Za 216. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo::

»216.a člen
Območje podEUP z oznako BG 11/2:
Na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 1336/4 k.o. Begunje 

pri Cerknici je potrebno zagotoviti dostop do zemljišč v zaledju.

216.b člen
Območje podEUP z oznako BG 18/1:
Ne glede na določila (3) odstavka 57. člena tega odloka, 

se na zemljišču parc. št. 1300/51 k.o. Begunje pri Cerknici 
dovoli sprememba namembnosti obstoječega gospodarskega 
objekta v manjši gostinski lokal – okrepčevalnica z oddajanjem 
sob in bivalno enoto, pod pogojem upoštevanja splošnih določil 
PIP.

216.c člen
Območje podEUP z oznako BG 20/1:
Na zemljiščih parc. št. 1264/96 in 1264/41, obe k.o. Be-

gunje pri Cerknici, je, pri posegih v prostor, potrebno upoštevati 
okvirno načrtovane parcele, namenjene gradnji.«

67. člen
Za 226. členom se doda nov 226.a člen, ki se glasi:

»226.a člen
Območje EUP z oznako PS 03:
Ne glede na določila (17) odstavka 57. člena tega odloka 

je na območju dovoljena postavitev štirih robinzonskih hiš 
(glamping), do velikosti 20 m2, na točkovnih temeljnih brez 
gradbenih posegov v tla. Hišice morajo biti v leseni izvedbi, s 
kritino v opečni barvi, ter oblikovno utemeljene v lokalni tradiciji. 
Hišice ne smejo biti priključene na vodovod in elektriko. Hiške 
so opremljene le s kemičnimi WC-ji, ki se jih prazni na naslovu 
investitorja v vasi v neposredni bližini. Na SV delu se lahko 
uredi nadstrešek do velikosti 40 m2, kot prostor za skupno 
druženje, ki mora biti oblikovno usklajen z glamping hiškami. 
Parkiranje se mora zagotoviti v vasi, na naslovu investitorja, 
kjer se vrši tudi sprejem in prijava gostov.

Pogoj za izvedbo je zagotovitev vsega servisa (parki-
ranje, recepcija, praznjenje sanitarij, oskrba z vodo) v vasi 
Podslivnica.

Pri postavitvi hišic se v kar največji možni meri ohranja 
naravno rastje, za eventuelne hortikulturne ureditve pa se 
uporablja zgolj domorodne rastlinske vrste. Morebitno odstra-
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nitev lesne vegetacije je potrebno izvesti v času od septembra 
do marca.

Pred umestitvijo objektov mora biti ob upoštevanju določb 
tega člena za celotno območje pripravljena enotna zasnova 
ureditve, h kateri je potrebno predhodno pridobiti soglasje 
pristojne občinske službe za prostor.«.

68. člen
Pred 233. členom se doda nov 232.a člen, ki se glasi:

»232.a člen
Območje EUP z oznako ME 01:
Na zemljišču parc. št. 1071/7 k.o. Begunje pri Cerknici se, 

v roku deset let po sprejemu OPN, dovoli krčitev gozda z na-
menom ureditve površin za pašo živine, pri čemer je potrebno 
pašne površine zavarovati pred velikimi zvermi z elektro mrežo 
višine 1,6 m do 1,8 m. Le-ta mora biti pod stalno električno 
napetostjo in vzdrževana. Ograja mora biti fizično napeta in 
zakoličena v tla, da prehajanje velikih zveri pod mrežno ni mo-
žno. Drobnico je potrebno ponoči dosledno zapirati v učinkovito 
varovane ograje (lesene ali manjše elektro ograje z električnim 
pastirjem) v skladu z aktualnimi usmeritvami za varovanje drob-
nice pred velikimi zvermi pristojnega ministrstva.«

69. člen
V (2) odstavku 237. člena se:
– črta prva alineja,
– na koncu druge alineje doda besedilo, ki se glasi: »– 

vzhodni del«
– obstoječa šesta alineja spremeni, tako da se glasi:

»– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C (Uradni list RS, 
št. 81/09, 54/14, 50/18);«

– na koncu dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: 
OPPN GR 19 – južni del (Uradni list RS, št. 55/17)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za JV del območja urejana RA 41 na Rakeku (Uradni list RS, 
št. 67/18)«.

KONČNA DOLOČBA

70. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-5/2018
Cerknica, dne 3. julija 2020

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar

CERKNO

1877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 75/15, 112/07 in 94/14) je Občinski svet Občine Cerkno 
na 12. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel

S K L E P

1. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1979/13 k. o. 2350 Otalež,
– parc. št. 1289/5, k. o. 2337 Bukovo,

– parc. št. 1289/7 k. o. 2337 Bukovo,
– parc. št. 489/1, k. o. 2338 Jesenica,
– parc. št. 656/2 k. o. 2348 Reka-Ravne,
– parc. št. 664 k. o. 2339 Gorje,
– parc. št. 409/3 k. o. 2341 Dolenji Novaki.
2. Na nepremičninah iz prve točke tega sklepa pridobi 

lastninsko pravico Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cer-
kno, matična številka: 5880076000, do celote (do 1/1).

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 900-0005/2020
Cerkno, dne 7. julija 2020

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

ČRNOMELJ

1878. Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena 
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11, 24/14, 66/16) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. dopisni seji dne 14. 7. 
2020 sprejel naslednji

S K L E P

I. 
Pri nepremičnini katastrska občina 1540 Dobliče parcela 

3642 se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.

II.
Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokal-

nega pomena stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem 
svetu Občine Črnomelj in se objavi v  Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Št. 478-305/2020
Črnomelj, dne 14. julija 2020 

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBRNA

1879. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
ekonomske cene programov predšolske 
vzgoje v Vrtcu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) in 15. člena Statuta Občine 
Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine 
Dobrna na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna 
dne 2. 7. 2020 sprejel
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S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske 

cene programov predšolske vzgoje  
v Vrtcu Dobrna

1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov pred-

šolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 
65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16, 29/17) se 1. člen spremeni 
tako, da glasi:

»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so 
za prvo in drugo starostno obdobje naslednje:
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno 
obdobje 496,76 EUR
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno 
obdobje 437,15 EUR
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno 
obdobje 394,54 EUR
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno 
obdobje 347,20 EUR

Živila v ceni programov v obeh starostnih skupinah so 
2,00 EUR, za dan prisotnosti otroka v vrtcu.

Spremenjene cene programov za prvo in drugo starostno 
obdobje veljajo od 1. 9. 2020.«

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 
2020.

Št. 602-0002/2020-2(1)
Dobrna, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

KRŠKO

1880. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Jožefa na Trški Gori pri Krškem 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  

sv. Jožefa na Trški Gori pri Krškem za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Jožefa na Trški Gori pri 

Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, 
št. 76/07) se prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Krško, na 
parcelah št. *297, 2650/1, 2650/2, 2650/3 in 2650/4.«.

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 662-6/2007-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1881. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Jurija na Zdolah za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 
– ZIUZEOP-A), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
30/11 – odločba US RS, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 
26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 
2020, sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  
sv. Jurija na Zdolah za kulturni spomenik 

lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Jurija na Zdolah za kul-

turni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 76/07) se 
prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Pleterje, 
na parceli št. 1972.«.

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 662-8/2007-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1882. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Lovrenca na Gori za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
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O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  

sv. Lovrenca na Gori za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Gori za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 76/07) 
se drugi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Vplivno območje spomenika obsega travnato pobočje 
s sadnim drevjem in kompleksom domačije Gora 5 (parc. 
št. *134, k.o. Krško) ter ograjenim športnim igriščem (na parc. 
št. 883/6 in 883/7, k.o. Krško) severno in zahodno od cerkve, 
kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost 
spomenika.).«.

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 662-7/2007-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1883. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri Krškem 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  

sv. Martina v Veliki vasi pri Krškem za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri 

Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, 
št. 67/07) se prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Senuše, 
na parcelah št. 2387/1 in 2387/2.«.

2. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri 

Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena se črta 4. člen. 

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 661-01-7/2004-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1884. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  
sv. Petra in Pavla v Brestanici za kulturni 

spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici 

za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 67/07) 
se prvi in drugi stavek 3. člena spremenita tako, da se glasita: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Brestani-
ca, na parceli št. 706. Vplivno območje spomenika predstavljajo 
vstopna ploščad s kamnitim opornim zidom s stopniščem, dre-
vored ob glavni dostopni cesti in nepozidano pobočje pod njim 
ter pokopališče (parc. št. 582/3, 582/4 – del, 598, 488/2, 490 in 
714, k. o. Brestanica).«.

2. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Bre-

stanici za kulturni spomenik lokalnega pomena se črta 4. člen. 

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 661-01-1/2005-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1885. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  

sv. Štefana v Nemški vasi za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 67/07) 
se prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 
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»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Ravno, 
na parcelah št. *55,1221/4 in 1221/5.«.

2. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za 

kulturni spomenik lokalnega pomena se črta 4. člen. 

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 661-01-11/2004-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1886. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve sv. Urha na Vihrah za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve  
sv. Urha na Vihrah za kulturni spomenik 

lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za kul-

turni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 67/07) se 
prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Drnovo, 
na parcelah št. 4048 in 4050.«.

2. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za kul-

turni spomenik lokalnega pomena se črta 4. člen. 

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 661-01-4/2004-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1887. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve Žalostne Matere Božje v Leskovcu 
pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve 

Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem  
za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje v 

Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena 
(Uradni list RS, št. 67/07) se prvi stavek 3. člena spremeni 
tako, da se glasi: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Leskovec, 
na parcelah št. 701/3, 701/4 in 701/5.«.

2. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje v 

Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena 
se črta 4. člen. 

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 661-01-1/2004-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1888. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu 
Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Raka  

na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni 

spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 67/07 in 99/08) 
se prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na 
parcelah št. 2/1, 2/2, 5/3, 5/4, 5/5, *1/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 
10/10,10/11, 10/12, 14/22 – del, 17/2, *475, *548, 7342.«.

2. člen
V Odloku o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni 

spomenik lokalnega pomena se črta 4. člen. 
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

Št. 661-01-2/2004 -O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1889. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
kapucinskega samostana, starega pokopališča 
in mavzoleja družine Hočevar v Krškem 
za kulturne spomenike lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi kapucinskega 

samostana, starega pokopališča in mavzoleja 
družine Hočevar v Krškem za kulturne 

spomenike lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi kapucinskega samostana, starega 

pokopališča in mavzoleja družine Hočevar v Krškem za kultur-
ne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 30/11) se 
prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomeniki stojijo na zemljišču katastrske občine Krško, 
na parcelah št. 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/1, 3083, 53/11, 
3984, 3985, 3986, 53/10, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 53/5, *315/5, 
*315/1, *839 in *315/4.«.

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 622-1/2011-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1890. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena 

Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi Spodnjega 

gradu v Brestanici za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 13/16) 
se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Spomenik obsega nepremičnino: parcela št.: 828, 829, 
1, 555/11, k.o. Brestanica, številka stavbe 683.«.

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

listu Republike Slovenije. 

Št. 622-4/2014-O703
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1891. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o organiziranju in plačevanju stroškov 
predšolske vzgoje v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 
– odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – 
ZIUZEOP-A), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – 
odločba US RS, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 
62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP) ter 16. in 79. člena Statu-
ta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 
14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o organiziranju  

in plačevanju stroškov predšolske vzgoje  
v občini Krško

1. člen
V Pravilniku o organiziranju in plačevanju stroškov pred-

šolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 48/16) se 
6. člen spremeni tako, da po novem glasi:

»(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na 
podlagi prijav vse leto. 

(2) Občina Krško vsako leto najkasneje v mesecu februar-
ju objavi razpis za vpis otrok v vrtce za vse javne vrtce, katerih 
ustanoviteljica je Občina Krško. V ta namen vrtci najkasneje do 
10. 2. vsako leto občinski upravi posredujejo podatke o razpisu 
za vpis otrok v vrtec, ki poskrbi za objavo navedenega razpisa 
v mesecu februarju v lokalnem sredstvu javnega obveščanja 
in na spletnih straneh Občine Krško, na katerih se objavi tudi 
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obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec. Vrtci občinski upra-
vi posredujejo tudi obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec 
istočasno z vsebino razpisa. Obrazec za vpis mora vsebovati 
tudi podatke o morebitnih prijavah oziroma vpisu otroka v druge 
vrtce na območju občine Krško. 

(3) Na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, vrtec spreje-
ma prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto, in sicer pravi-
loma do 18. 3. tekočega leta. Na osnovi tako pridobljenih prijav, 
vrtec za vpis otrok, bi bodo do vključno 28.februarja tekočega 
leta izpolnili zakonski pogoj za sprejem otroka v vrtec, pripravi 
predlog organizacije predšolske vzgoje za naslednje šolsko leto 
v skladu z 2. členom tega pravilnika. 

(4) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih 
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok in sicer tako 
o vlogah danih v času razpisa kot vlogah danih po končanem 
razpisu, upoštevajoč sedmi odstavek tega člena. Sestavo ko-
misije (število predstavnikov zaposlenih v vrtcu, število pred-
stavnikov staršev, število predstavnikov sveta vrtca ipd.) za 
sprejem otrok v vrtec in kriterije za sprejem otrok v vrtec določi 
župan na predlog sveta vrtca. Člane komisije za sprejem otrok 
imenuje ravnatelj. 

(5) Komisija na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec 
določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec tako, da 
razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od 
najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključijo v vrtec s 
prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v 
posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja 
v oddelku.

(6) Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s pred-
nostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Vrtec na 
podlagi informacij o prostih mestih drugih vrtcev obvesti starše 
otrok o možnosti vpisa v drug vrtec v občini Krško. V primeru, 
da se otrok vpiše v drug vrtec, izgubi pravico do uvrstitve na 
čakalni seznam. V primeru, da je starš zavrnil podpis pogodbe 
posredovan s strani vrtca v občini Krško, se uvrsti na konec 
čakalne liste vrtca prvotne izbire.

(7) Prijave za vpis oddane po izteku prijavnega roka, se 
lahko upoštevajo v primeru, da so v vrtcu prosta mesta oziroma 
se po sprejetem predlogu organizacije s strani Občinskega 
sveta občine Krško sprostijo nova prosta mesta. Po podpisu 
pogodb o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem 
in starši, v skladu s 7. členom tega pravilnika, se lahko ponov-
no preveri stanje prostih mest in se na novo oblikuje čakalni 
seznam, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi vloge, 
prispele po končanem razpisu. Vse nadaljnje prijave za vpis, 
potem, ko je na novo oblikovan čakalni seznam se dodajajo 
na rep čakalnega seznama po datumu prejetja. Če vrtec nima 
oblikovanega čakalnega seznama, se v primeru prostih mest 
vrši vpis glede na prosta mesta v vrtcu in upoštevaje kriterije in 
postopek za vpis, če prostih mest ni dovolj. 

(8) Vrtec sprotno obvešča občinsko upravo o otrocih, ki jih 
glede na organizacijo predšolske vzgoje v vrtcu ni bilo mogoče 
sprejeti v vrtec in možnostih spremembe organizacije. 

(9) V primeru, da starši otroka, ki je že vključen v vrtec, 
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto 
in oddelek, kjer so še in če so razpoložljiva mesta.

(10) V primeru, ko otrok, ki je vključen v vrtec več kot 
1 mesec ne obiskuje vrtca, starši pa vzroka otrokove odsotno-
sti v tem času ne sporočijo in jih s strani vrtca tudi ni mogoče 
kontaktirati (jih ni mogoče dobiti pisno, telefonsko, preko elek-
tronske pošte ...), se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca.«.

2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

Št. 602-5/2016-O704
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1892. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih 
Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20 
– ZIUZEOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 
93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je 
Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih  

Občine Krško

1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v 

vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2020 dalje znašajo:

v EUR

Vrtec Starostna 
skupina 1–3 let

Starostna 
skupina 3–4 let

Kombinirani 
oddelki

Starostna 
skupina 3–6 let

Razvojni 
oddelek

1. Brestanica 800,39 443,04 480,19 400,65 –

2. Koprivnica 543,99 – 451,93 411,54 –

3. Krško 608,59 451,18 490,71 425,38 1.717,71

4. Leskovec 578,43 454,62 – 411,75 –

5. Podbočje 595,11 – 467,89 411,96 –

6. Raka 559,44 443,86 – 395,70 –

7. Senovo 658,68 432,36 453,14 429,91 –
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2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, 

kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in 
obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organizi-
ranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško. 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sred-
stev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja pla-
čila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo 
(znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred. 

3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško zna-

šajo 2,07 EUR na otroka na dan. 

4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro 

zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pri-

dejo po svojega otroka, 
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno. 

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2020. 

Št. 605-2/2019-O704
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1893. Sklep o izdaji soglasja k ceni 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 
99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 
– DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 
– ZOA-A, 46/19 in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. 
seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene 

storitve Pomoč družini na domu v občini Krško

I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialno-

varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 21,05 EUR 
za efektivno uro storitve od 15. 7. 2020 dalje.

II.
Subvencija Občine Krško k polni ceni storitve znaša sku-

paj 14,74 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– stroškov strokovne priprave 1,36 EUR na uro, 
– stroškov vodenja in koordiniranja 2,51 EUR na uro (ko-

ordinator upoštevan nad določenim kadrovskim normativom),

– 70  % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,87 EUR 
na uro.

III.
Prispevek uporabnika znaša 6,31 EUR/uro in se lahko 

še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika 
poviša za 40 % in tako znaša 8,83 EUR na uro, ob prazni-
kih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 
9,46 EUR na uro.

IV.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, uporablja pa se od 15. 7. 2020 dalje.

Št. 122-1/2020-O702
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1894. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) 
v občini Krško 

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev na območju 

naselja Gorenja vas (EUP VEV 05)  
v občini Krško 

I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na dozidavo stanovanjske hiše na zemljišču s parc. 
št. 2157/5, k.o. Senuše in se po določilih Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, 
40/17 – obv. razl. in 61/19) nahaja v delu enote urejanja pro-
stora (v nadaljnjem besedilu: EUP) VEV 05 z namensko rabo 
SK (površine podeželskega naselja). 

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki pro-
storskih aktov je 1525. 

II.
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje.
Ne glede na določilo 113. člena Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu občine Krško je na območju stavbnega 
dela zemljišča s parcelno številko 2157/5, k.o. Senuše, k ob-
stoječemu stanovanjskemu objektu dopustno izvesti prizidavo, 
ki presega 40  % osnovnega tlorisa. Prizidavo je dopustno iz-
vesti pod pogojem, da skupna tlorisna velikost stanovanjskega 
objekta ne presega 150 m2 in so upoštevani vsi ostali prostorski 
izvedbeni pogoji, določeni v Odloku o občinskem prostorskem 
načrtu občine Krško za to območje.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-12/2019-O509
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

1895. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na območju Stolovnika – EUP STO 
135

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na območju Stolovnika – EUP STO 135

I.
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – 
EUP STO 135 na območju občine Krško. Elaborat lokacijske 
preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt, d. d. CKŽ 59, 
8270 Krško. 

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki pro-
storskih aktov je 1545. 

II.
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom pre-

oblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične pose-
litve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 93/4-del, 95-del 
in 625/3-del, vse k. o. Stolovnik, kjer se predlaga zmanjšanje 
stavbnega zemljišča (A oz. Ak). Površina zmanjšanega stavb-
nega zemljišča se nadomesti na območju zemljišč s parcelnimi 
številkami 103/1-del, 95-del, in 625/3-del, vse k.o. Stolovnik. 
Hkrati se na navedenih delih zemljišč (območje EUP STO 135) 
stavbno zemljišče poveča za 596,49 m2. 

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP STO 135 
znaša 4006,52 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveri-
tvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na grafičnem 
prikazu in digitalnem podatku shp.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-16/2019-O509
Krško, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

MURSKA SOBOTA

1896. Cenik o oblikovanju cene storitev 24-urne 
dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne 
dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska 
javna služba v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Uredbe o metodolo-
giji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, 
št. 5/18) in Sklepa o sprejemu Elaborata in o oblikovanju cene 
storitev 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne 
dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba v 
Mestni občini Murska Sobota, št. 354-0012/2020-3 (540) z dne 
18. junij 2020, javno podjetje Komunala d.o.o. objavlja

C E N I K
o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne 

službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti 
kot obvezna občinska gospodarska javna služba 

v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru 

izvajanja pogrebne dejavnosti kot obvezne občinske gospodar-
ske javne službe oblikuje cena storitev 24-urne dežurne službe, 
ki jo zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o.

2. člen
Cena storitev 24-urne dežurne službe se zaračunava po 

naslednji postavki:

Vrsta storitve Obračunska 
enota

Cena v EUR 
brez DDV

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

24-urna dežurna 
služba pokojnik 170,00 186,15

3. člen
Ta cenik stopi v veljavo z dnem sprejetja, objavi se na 

spletnih straneh družbe in v Uradnem listu Republike Slovenije, 
cene storitev se uporabljajo od 1. julija 2020 dalje.

Št. C0-005/2020-HE
Murska Sobota, dne 26. junija 2020

Direktor
Štefan Cigan

NOVA GORICA

1897. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova 
Gorica v letu 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 19. člena Odlo-
ka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 21/08, 24/12 in 31/20) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji 24. junija 2020 sprejel

S K L E P

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje nasled-

nja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2020:
NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVA GO-

RICA prejme:
– KLAVDIJ TUTTA, roj. 1958, akademski slikar in magi-

ster umetnosti, Gorenjesavska cesta 60, Kranj, za dolgoletno 
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umetniško delovanje in izjemen ustvarjalni opus, ki ga postavlja 
med največje likovne umetnike doma in v tujini. Ukvarja se s 
slikarstvom, grafiko in objekti. Imel je preko 200 samostojnih 
razstav, sodeloval je na več kot 400 skupinskih razstavah doma 
in po svetu. Za svoje delo je prejel številna domača in medna-
rodna priznanja. Čeprav živi v Kranju, je rodna Goriška tista 
dežela, ki nenehno zaznamuje njegovo ustvarjanje, tako da 
je s tem postal svojevrstni ambasador Nove Gorice. Posveča 
se tudi organizaciji kulturnih prireditev, z donacijami svojih del 
pa bogati goriški kulturni prostor. Z ustvarjalno močjo sodeluje 
pri kandidaturi Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture.

NAGRADO FRANCETA BEVKA prejme:
– GORAZD HUMAR, roj. 1949, univ. dipl. inž. gradbeni-

štva, Markova pot 11, Šempeter pri Gorici, za dolgoletno stro-
kovno delo, s katerim ni samo populariziral železniški Solkanski 
most kot eno najpomembnejših turističnih znamenitosti Mestne 
občine Nova Gorica, pač pa se je z raziskovanjem gradbene 
oziroma kulturne dediščine na Primorskem, v Sloveniji in širše 
uveljavil kot izjemen poznavalec, s čimer je nedvomno obogatil 
kulturno življenje na Goriškem in tako pomembno prispeval k 
širši prepoznavnosti našega območja.

NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– RADIO ROBIN, d. o. o., Industrijska cesta 5, Nova 

Gorica, za dolgoletno skrb za vsesplošno podajanje informacij 
s poudarkom na lokalni informiranosti poslušalcev, za organi-
zacijo družabnih dogodkov in ker je redni brezplačni promotor 
in aktivni udeleženec humanitarnih dejavnosti na Goriškem.

– MILOŠ RIJAVEC, roj. 1966, akademski glasbenik – tro-
bentar, Soška cesta 1/a, Solkan, za večletno aktivno delovanje 
v vlogah pedagoga, glasbenika in organizatorja, ki je bilo zaslu-
žno tako za razvoj zasedbe Big banda NOVA, ki letos praznuje 
25-letnico delovanja, kot tudi za razvoj glasbenega prostora na 
Goriškem in širše.

– NADA URŠIČ DEBELJAK, roj. 1968, prof. angleškega 
in italijanskega jezika, Cankarjeva 28, Nova Gorica, za skoraj 
dvajsetletno vodenje javnega zavoda Ljudska univerza Nova 
Gorica, pri čemer je s svojim načinom vodenja, proaktivnostjo, 
pozitivno naravnanostjo in drzno vizijo pomembno prispevala k 
razvoju in omogočanju vseživljenjskega učenja v regiji, državi 
in tudi mednarodno.

BEVKOVO LISTINO prejme:
– METKA FRANKO, roj. 1943, dramska, televizijska in 

filmska igralka, Šolska ulica 20, Solkan, za svoje delo v gle-
dališki, filmski in televizijski dejavnosti, saj je s svojo igro 
zaznamovala goriški in primorski prostor kot tudi širše. Bila je 
članica PDG, sedanjega SNG NG vse od njegovih začetkov 
do upokojitve in del akcijskega odbora nekoč prepoznavnega 
mednarodnega festivala Goriško srečanje malih odrov.

PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB NOVA 

GORICA, Kidričeva 9, Nova Gorica, za dolgoletno delovanje 
vse od leta 1947, ki si prizadeva z razvejanimi aktivnostmi 
ohranjati in utrjevati spoštljiv spomin na boj Primorcev med 
drugo svetovno vojno ter utrjevati narodovo samozavest. Or-
ganizacija je povezovalni člen med veteranskimi organizacijami 
in občinami na območju Goriške, označuje pa jih tudi zgledno 
sodelovanje z antifašističnimi organizacijami iz Italije in Avstrije.

– MARIJA KAPUŠIN, roj. 1968, računovodja, Ledine 27, 
Nova Gorica, za pomemben prispevek pri ustanovitvi Folklorne-
ga društva Gartrož Nova Gorica, ki kot edina folklorna skupina 
v mestni občini uspešno poustvarja plesno, pevsko, glasbeno 
in drugo duhovno dediščino našega prostora, za strokovnost 
na področju folklore, za delovanje v lokalnem okolju, ki je veli-
kokrat prostovoljno in vedno povezovalno.

– MANUFAKTURA TRGOVSKO PODJETJE, d. d., Sede-
jeva ulica 6, Nova Gorica, za dolgoletno prisotnost na našem 
območju vse od leta 1962, saj kot najpomembnejši tekstilni 
trgovec na Primorskem pomembno vpliva na ugled in trajnostni 
razvoj Mestne občine Nova Gorica.

– ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE, Dre-
vored/Viale XX. settembre 85, Gorica (IT), za več kot šestde-

setletno delovanje na področju povezovanja kulturnih društev 
v zamejstvu k skupnemu prizadevanju za razvoj kulture in 
slovenskega jezika, za sodelovanje s sorodnimi društvi tako v 
zamejstvu kot v Avstriji in matični domovini ter za posvečanje 
posebne pozornosti čezmejnemu sodelovanju na Goriškem 
in širše.

– MIROSLAV TOKIĆ, roj. 1954, trener namiznega tenisa, 
Cankarjeva ulica 50, Nova Gorica in BOJAN TOKIĆ, roj. 1981, 
profesionalni športnik, Podrob 5, Nova Gorica, za izredne do-
sežke pri razvoju namiznega tenisa na Goriškem in za vrhun-
ske dosežke v namiznem tenisu svetovnega formata, s katerimi 
sta ponesla ime Nove Gorice v širni svet. Zaradi strokovnosti, 
zavzetosti in predanosti namiznemu tenisu sta vzor in navdih 
mlajšim generacijam, ki začenjajo svojo športno pot.

2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 094-1/2020-23
Nova Gorica, dne 24. junija 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

PIRAN

1898. Cenik za izračun najemnin za najem stavbnih 
zemljišč v lasti Občine Piran

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   C E N I K
za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč 

v lasti Občine Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 15. redni 
seji dne 29. junija 2020.

Št. 46506-1/2001
Piran, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

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, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine 
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
35/17 in 43/18), je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji 
dne 29. junija 2020 sprejel naslednji

C E N I K
za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč 

v lasti Občine Piran

1. SKLOP: Najem stavbnega zemljišča za kmetijski na-
men
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Višina najemnine se izračuna po naslednjih merilih: osno-
va za izračun najemnine je osnovna cena za m2 stavbnega 
zemljišča, pomnožena z velikostjo zemljišča, ki je predmet 
najema, pomnožena s faktorjem za kmetijsko namembnost, 
pomnožena s faktorjem za velikost ter pomnožena s faktorjem 
za lokacijo zemljišča.

Cn = Oc x Fv x v x Fl x Fk

Cn = višina letne najemnine (EUR/leto)
Oc = osnovna cena na 1 m2 (EUR/m2/leto)
Fv = faktor velikosti
v = velikost (m2)
Fl = faktor lokacije
Fk = faktor za kmetijsko rabo (= 0,2)

FAKTOR LOKACIJE (po grafiki):*
A. Strogi center Portoroža (avditorij, ves 

Portorož) F= 1,50
B. Območje zahodno in južno od Belokriške 

ceste in Koprske ceste ob robu južne 
pozidave Lucan ter Kampolin ter Fazan 
in ob regionalni cesti do bivše tovarne 
Droga F= 1,30

C. Območje naselbinskih jeder Sečovelj, 
Dragonje, Strunjana, Padne, Nove vasi 
in Sv. Petra F= 1,10

D. Druga območja nestrnjene naselbinske 
sestave F= 0,90

* Grafična priloga z mejami območij je sestavni del tega 
cenika, ki se objavi na spletni strani Občine Piran. Obseg za iz-
računavanje faktorja lokacije je za primere najema kmetijskega 
zemljišča ohranjen iz Cenika za obračun zakupnin za oddajo 
stavbnih zemljišč v zakup (Uradni list RS, št. 36, 26. september 
2003).

FAKTOR VELIKOSTI:*
Do 100 m2 F= 1,20
100 do 300 m2 F= 1,00
300 do 700 m2 F= 0,80
700 m2 do 1000 m2 F= 0,60
1000 do 2000 m2 F= 0,30
2000 do 5000 m2 F= 0,20
Nad 5000 m2 F= 0,10

* Pri odločitvi o uporabi faktorja za velikost se upošteva, 
da če ima najemnik več zemljišč v najemu (združena celota), se 
faktor velikosti upošteva za celotno površino zemljišč v najemu. 
Za zemljišča, ki pa se med seboj ne stikajo, se upošteva vsaka 
površina zemljišč posebej.

Za izračun letne najemnine se upošteva osnovna cena na 
1 m2 zemljišča v višini 0,60 EUR/m2, ki se korigira s faktorjem 
za dejavnost (kmetijstvo) v višini 0,2.

Ne glede na izračun najemnine po tem ceniku letna naje-
mnina ne more biti manjša od 60 EUR.

2. SKLOP: Najem stavbnih zemljišč za namene turizma in 
trgovine, industrije in obrti ter za stanovanjski namen

Za namen izračunavanja letne najemnine za najem stavb-
nih zemljišč za namene turizma in trgovine, industrije in obrti 
ter za stanovanjski namen se najemnina izračuna po naslednjih 
merilih:

Cn = Fl x Fd x Oc x v

Cn = višina letne najemnine (EUR/leto)
Oc = osnovna cena na 1 m2 (EUR/m2/leto)
Fl = faktor lokacije

Fd = faktor dejavnosti
v = velikost (m2)
Za izračun letne najemnine se upošteva osnovna cena na 

1 m2 zemljišča v višini 1,00 EUR/m2.
Ne glede na izračun po tem ceniku letna najemnina ne 

more biti manjša od 60 €.

FAKTOR DEJAVNOSTI:
1. Turizem, trgovina F= 2,0
2. Industrija, obrt F= 1,1
3. Stanovanjski namen F= 1,0

FAKTOR LOKACIJE: (po grafiki)*
A. Območje KS Portorož, Piran, Lucija, 

»zaledje« F= 1,0
B. Območje Strunjanske doline – 

senčne lege F= 0,70
C. Območje KS Sečovlje F= 0,70
D. Območje KS Sv. Peter F= 0,50
E. Območje KS Nova vas F= 0,50
F. Območje Piran, Portorož in Lucija, 

obmorski del – najboljše lokacije 
in OC Lucija F= 1,30

G. Območje Strunjana, obmorski del, 
vključno s Salinero F= 1,15

H. Območje KS Padna F= 0,50
* Grafična priloga z mejami območij je sestavni del tega 

cenika, ki se objavi na spletni strani Občine Piran. Uvedena so 
nova območja glede na prej veljavni model zakupov (najemov).

3. SKLOP: Drugi primeri najemov stavbnih zemljišč
Parkirni prostor. Za namen izračunavanja letne najemnine 

za najem stavbnega zemljišča za izključni namen parkirne-
ga prostora se določi fiksni znesek za najem 1 m2 v višini 
13,00 EUR/m2/leto.

Za namen izračunavanja letne najemnine za uporabo 
zemljišča za oddajanje stavbnih zemljišč za namene postavitve 
kioskov po naslednjih merilih: pri določanju vrednosti najema 
stavbnega zemljišča za namen postavitve kioska se v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, naroči cenitev, saj gre za 
začasni objekt z omejeno dobo najema.

Letna najemnina, določena ob sklenitvi najemne pogod-
be, osnovna cena na m2 zemljišča ter minimalni znesek letne 
najemnine se enkrat letno revalorizira oziroma uskladi z uradno 
objavljenim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v prete-
klem letu. Letno izhodiščno najemnino določi župan s sklepom. 
Prav tako župan Občine Piran s sklepom uskladi z uradno ob-
javljenim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem 
letu letno najemnino, osnovno ceno za m2 ter minimalni znesek 
letne najemnine.

Najemnika, ki ni zmožen poplačati najemnine po tem 
ceniku, se oprosti obveznosti plačila najemnine, pri čemer 
mora tak najemnik izkazati s pravnomočno odločbo pristojnega 
organa, da je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih 
o socialnem varstvu.

Z uveljavitvijo tega cenika preneha veljati Cenik za iz-
račun zakupnin za oddajo stavbnih zemljišč v zakup (Uradne 
objave Primorskih novic Koper, št. 36/2003).

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

Št. 46506-1/2001
Piran, dne 29. junija 2020

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković
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Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Leg-
ge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza 
della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del 
Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slo-
venia, nn. 5/2014 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

P R O M U L G A   
 I L   S E G U E N T E   T A R I F F A R I O 

per il calcolo dei canoni d'affitto per i terreni 
edificabili di proprietà del Comune di Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 15a seduta ordinaria del 29 giugno 2020.

N. 46506-1/2001
Pirano, 9 luglio 2020

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 
della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costitu-
zionale, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza 
della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) e l’art. 17 dello Statuto 
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 
43/18), nella 15ª seduta ordinaria del 29 giugno 2020 approva 
il seguente

T A R I F F A R I O
per il calcolo dei canoni d’affitto per i terreni 
edificabili di proprietà del Comune di Pirano

1a SEZIONE: Affitto di terreno edificabile a scopo agricolo
L’ammontare del canone d’affitto si calcola in base ai 

seguenti criteri: la base per il calcolo del canone d’affitto è il 
prezzo base per m2 di terreno edificabile, moltiplicato per le 
dimensioni del terreno in oggetto, moltiplicato per il coefficiente 
per la destinazione d’uso agricolo, moltiplicato per il coefficiente 
per le dimensioni e moltiplicato per il coefficiente per la posi-
zione del terreno.

Cn = Oc x Fv x v x Fl x Fk

Cn = ammontare del canone annuale (EUR/anno)
Oc = prezzo base per 1 m2 (EUR/m2/anno)
Fv = coefficiente per le dimensioni
v = dimensioni (m2)
Fl = coefficiente per la posizione
Fk = coefficiente per l’uso agricolo (= 0,2)

COEFFICIENTE DI POSIZIONE (in base alla grafica):*
A. Centro di Portorose (Auditorio, Portorose 

intera) F= 1,50
B. Area occidentale e meridionale dalla 

Strada 
di Croce Bianca e della Strada di 
Capodistria lungo il margine meridionale 
edificato di Luzzano e Campolino nonché 
Fasano e lungo la strada regionale fino 
alla ex fabbrica Droga F= 1,30

C. Area dei nuclei abitati di Sicciole, 
Strugnano, Padna, Nova vas e Sv. Peter F= 1,10

D. Altre aree di composizione insediativa 
sparsa F= 0,90

* L’allegato grafico con i confini delle aree è parte inte-
grante del presente tariffario, che si pubblica sul sito istituziona-
le del Comune di Pirano. Il calcolo del coefficiente di posizione 
è previsto per i casi di affitto di terreno agricolo mantenuto 
come dal Tariffario per il calcolo dei canoni di affitto per i terreni 
edificabili in affitto (GU RS n. 36, 26. 9. 2003).

COEFFICIENTE DI DIMENSIONE:*
Fino a 100 m2 F= 1,20
100 fino a 300 m2 F= 1,00
300 fino a 700 m2 F= 0,80
700 m2 fino a 1000 m2 F=0,60
1000 fino a 2000 m2 F= 0,30
2000 fino a 5000 m2 F= 0,20
Oltre 5000 m2 F= 0,10

* Nella decisione di utilizzo del coefficiente di dimensione, 
se l’affittuario ha in affitto più terreni (un insieme unificato), si 
considera lo stesso coefficiente per l’intera superficie dei terreni 
in affitto. Per i terreni che non sono adiacenti, si considera ogni 
superficie di terreno separatamente.

Per il calcolo del canone d’affitto annuale, si considera 
il prezzo base per 1 m2 di terreno pari a 0,60 EUR/m2, che si 
corregge con il coefficiente per l’attività (agricola) pari a 0,2.

Il canone di affitto annuale, a prescindere dal calcolo del 
canone in base al presente tariffario, non può essere inferiore 
a 60 EUR.

2a SEZIONE: L’affitto di terreni edificabili a scopo turisti-
co e commerciale, industriale e artigianale nonché a scopo 
residenziale

Per il calcolo del canone d’affitto annuale per l’affitto di 
terreni edificabili a scopo turistico e commerciale, industriale e 
artigianale nonché a scopo residenziale, il canone di affitto si 
calcola in base ai seguenti criteri:

Cn = Fl x Fd x Oc x v

Cn = ammontare del canone annuale (EUR/anno)
Oc = prezzo base per 1 m2 (EUR/m2/anno)
Fl = coefficiente di posizione
Fd = coefficiente per l’attività
v = dimensioni (m2)
Per il calcolo del canone d’affitto annuale, si considera il 

prezzo base per 1 m2 di terreno pari a 1,00 EUR/m2.
Il canone annuale, a prescindere dal calcolo in base al 

presente tariffario, non può essere inferiore a 60 €.

COEFFICIENTE PER L’ATTIVITÀ:
1. Turismo, commercio F= 2,0
2. Industria, artigianato F= 1,1
3. Scopo residenziale F= 1,0

COEFFICIENTE DI POSIZIONE: (in base alla grafica)*
A. Area CL di Portorose, Pirano, Lucia, 

ed »entroterra« F= 1,0
B. Area della valle di Strugnano – posizioni 

in ombra F= 0,70
C. Area CL di Sicciole F= 0,70
D. Area CL di Sv. Peter F= 0,50
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E. Area CL di Nova vas F= 0,50
F. Area di Pirano, Portorose e Lucia, parte 

sul lungomare – le migliori posizioni 
e la zona artigianale di Lucia F= 1,30

G. Area di Strugnano, parte sul lungomare, 
con inclusa l’area di Salinera F= 1,15

H. Area CL di Padna F= 0,50
* L’allegato grafico con i confini delle aree è parte inte-

grante del presente tariffario, che si pubblica sul sito istituzio-
nale del Comune di Pirano. Sono state introdotte nuove aree 
rispetto al precedente modello di affitto.

3a SEZIONE: Altri esempi di affitto di terreni edificabili
Parcheggio – stallo di sosta. Ai fini del calcolo dell'affitto 

annuale per l'affitto di un terreno edificabile a scopo esclusivo 
di parcheggio – stallo di sosta, si determina un importo fisso 
per l'affitto di 1 m2 pari a 13,00 EUR/m2/anno.

Ai fini del calcolo dell'affitto annuale per l’utilizzo del terre-
no per l’affitto di terreni edificabili, allo scopo di ubicare chioschi 
in base ai seguenti criteri: nel determinare il valore di affitto del 
terreno edificabile destinato all’ubicazione del chiosco, in con-
formità alla legge vigente che regola il patrimonio disponibile 
dello Stato e degli Enti locali autonomi, si ordina l’estimazione 
poiché si tratta di un fabbricato temporaneo con un periodo di 
affitto limitato.

L'affitto annuale determinato alla stipula del contratto 
di affitto, il prezzo base per m2 di terreno e l'importo minimo 
dell'affitto annuale vengono rivalutati una volta all'anno ov-
vero adeguati all'indice dei prezzi al consumo dei generi di 
prima necessità pubblicato ufficialmente nell'anno precedente. 
L’affitto annuale iniziale è stabilito dal sindaco con delibera. Il 
Sindaco del Comune di Pirano, altresì adegua con delibera 
l'affitto annuale, il prezzo base per m2 e l’importo minimo di 
affitto annuale all'indice dei prezzi al consumo dei generi di 
prima necessità pubblicato ufficialmente nell'anno precedente.

L’affittuario che non è in grado di pagare l’affitto in base 
al presente tariffario, si esonera dall’onere di pagamento del 
canone di affitto, per cui tale affittuario deve dimostrare con 
una decisione definitiva dell’organo competente, di essere be-
neficiario dell’aiuto sociale ai sensi delle norme dell’assistenza 
sociale.

Con l’entrata in vigore del presente tariffario cessa la 
validità del Tariffario per il calcolo degli affitti per i terreni edifi-
cabili (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, 
n. 36/2003).

Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia.

N. 46506-1/2001
Pirano, 29 giugno 2020

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

SLOVENJ GRADEC

1899. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini 
Slovenj Gradec

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 17. člena Statuta 
Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – 

UPB2 in 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 16. redni seji dne 1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah  

v Mestni občini Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se upo-

rabljajo za javni promet na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec;

– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje ter varstvo javnih cest 
in prometa na njih;

– nadzor in sankcioniranje kršitev določb tega odloka.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določen z veljavno področno zakonodajo.

3. člen
(občinske ceste)

(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezova-
nju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname-
nitosti in objektov v občini.

(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pri-
posestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na ze-
mljiščih cestnega sveta mogoče pridobiti stvarno služnost na 
podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne 
infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo 
minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi 
s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s 
stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je 
mogoče na zemljiščih cestnega sveta ustanoviti stvarno slu-
žnost za gradnjo cestnega priključka. Medsebojne pravice in 
obveznosti med upravljavcem ceste in investitorjem cestnega 
priključka se uredijo s pogodbo.

(5) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiško-
knjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in 
na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.

II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

4. člen
(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste 

(LC), javne poti (JP) in občinske kolesarske poti.
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki pove-

zuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in 
dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.

(3) Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) 
so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz 
posameznih območij ali četrti mest in delov naselij na ceste 
višje kategorije.

(4) Mestne ceste ali krajevne ceste (LK), ki so kot na-
daljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do za-
ključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne 
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in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in re-
kreacijski centri ipd.) v posameznih območjih ali četrti mest 
in delih naselij.

(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpol-
njuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je name-
njena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje 
kategorije.

(6) Občinska kolesarska pot je s predpisano prometno 
signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je name-
njena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, dolo-
čenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.

(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni pro-
met, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet 
na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavno področno za-
konodajo določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.

(8) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je 
namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekatego-
rizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča 
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v 
evidencah gozdnih cest.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest obrav-
nava in sprejme Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest pripravi pristoj-
ni organ občine, ki mora biti predhodno strokovno usklajen z 
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, po postopku, 
ki je določen v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo 
po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Pobude za spremembo kategorizacije občinskih cest 
lahko podajo posamezne pravne osebe, fizične osebe, mestne 
četrti in skupnosti ali organ občine. Predlogi sprememb morajo 
biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste po predhodnem soglasju z Direkcijo Republike Sloveni-
je za infrastrukturo odloči Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, 
pridobi kategorijo, določeno s tem odlokom, po potrditvi na 
mestnem svetu.

7. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma 
njena uporaba ni več v javnem interesu.

(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bo-
dočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več na-
menjena prometu, odloči Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na predlog župana.

8. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni 

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec 
predlaga občini prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.

(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ce-
ste odloči Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec, njena 
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega 
odloka.

III. GRADNJA OBČINSKIH CEST

9. člen
(gradnja občinskih cest)

Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdr-
žujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo 
ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje 
in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba 
je obvezna.

10. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v 
skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elemen-
tov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti 
njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

(3) Projektna dokumentacija lahko odstopa od predpisov, 
če zakonodaja tako dopušča in utemeljitev temelji na strokov-
nem gradivu in če tako odloči župan.

11. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

(1) Za gradnjo, rekonstrukcijo ali prevzem občinske ceste 
se lahko, skladno z veljavno zakonodajo, lastninska pravica 
na zemljišču ali drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ni 
mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino in lastnikom te 
nepremičnine.

(2) Če je treba zaradi rekonstrukcije občinske ceste, s 
katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti 
razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, 
pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, 
se javna korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastnin-
ske pravice ugotovi s sklepom mestnega sveta. Predlog za 
izdajo sklepa mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane 
rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije 
ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih, 
načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami in utemeljitev 
javne koristi.

(3) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi var-
stva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učinkovita 
in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na 
cestnem svetu, se lahko na podlagi pravnega posla z lastnikom 
nepremičnine ustanovi stvarna služnost.

12. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi 
in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter 
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest in tehnične smernice, katerih 
uporaba je obvezna.

13. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture  

v območju občinske ceste)
(1) Gradnja, vzdrževalna in druga dela objektov in naprav 

gospodarske javne infrastrukture je dovoljena v območju ob-
činske ceste le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem 
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upravljavca občinske ceste. V soglasju se določijo način, pogoji 
in nadzor nad opravljanjem teh del.

(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja 
in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska 
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti 
neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski 
poti obvestiti upravljavca občinske ceste. Upravljavec naprav 
in napeljav mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti 
cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti 
obvestiti upravljavca občinske ceste.

(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec naprav in napeljav 
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste 
in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti policijo in 
upravljavca občinskih cest.

14. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest  

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav 

za ohranjanje vodnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi 
prečkanja javne ceste z vodotokom ali poteka ob njem, krije 
investitor ceste.

(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije pre-
mostitvenega objekta je sestavni del vzdrževanja občinske 
ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, 
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so 
sestavni vzdrževanja vodotoka.

(4) Če vodotok poteka v območju ceste, se stroški vzdr-
ževanja ceste razdelijo sorazmerno med upravljavca ceste in 
upravljavca vodotoka.

15. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v 

ali ob cestnem telesu morajo, kadar nameravajo graditi ali 
rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, o tem 
obvestiti pristojni organ najmanj 30 dni pred začetkom del, da 
ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo 
ceste.

(2) Upravljalec občinske ceste mora dati upravljavcu dru-
ge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na 
razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljav-
ce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob 
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte 
in naprave v občinski cesti.

16. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni 
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in 
drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno 
telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali 
naprave pridobiti soglasje upravljalca občinske ceste. Stroške 
prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

17. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora 
projektna dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba 
opraviti na območju ceste.

(2) Stroške za usklajevanje projektiranja, gradnje ali re-
konstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka 
tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih 
objektov, naprav in napeljav.

IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

18. člen
(upravljavec občinskih cest)

Upravljavec občinskih cest v Mestni občini Slovenj Gra-
dec je občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec (v 
nadaljevanju: upravljavec).

19. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega občinskega organa)
Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, 

razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdr-
ževanje in varstvo občinskih cest.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in 

razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire kon-

cesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del 

rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, 
ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno 
korist na občinskih cestah;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence 

o javnih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 

občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prekoračitvi dimenzij (višina, 

širina in dolžina) in mase vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o 

stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih 

postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za 
varovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave raziskoval-
nih in razvojih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direk-
cijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami 
pri pripravi in uresničevanju programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi področnimi predpisi.

20. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kate-
goriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.

(2) Vzdrževalec občinskih cest predlaga upravljavcu cest 
za tekoče oziroma prihodnje leto plan vzdrževanja občinskih 
cest.

(3) Upravljavec občinskih cest zagotavlja sredstva za 
vzdrževanja tistega dela državnih cest, ki so namenjene de-
lovanju naselij (pločniki, kolesarske steze, obvozne ceste, pri-
ključki na občinske in državne ceste).

(4) Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec lahko 
predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno po-
vračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka 
po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in 
določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je 
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi 
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
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V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

21. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna go-
spodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno 
vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest v stanju, ki zagota-
vlja varnost in prevoznost občinskih cest in cestnega sveta ter 
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah 
(v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest).

(2) Način izvajanja gospodarske javne službe redne-
ga vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih 
cest.

22. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste je pristojen vzdrževalec občin-
skih cest.

23. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore ob-
činske ceste začasno preusmeri promet na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upra-
vljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te 
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

24. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na 
občinski cesti, na zemljiščih ali objektih ob občinski cesti, ki bi 
lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost 
prometa na njej.

(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno 

vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug mate-

rial ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih 

jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne napra-

ve, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, 

trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati 
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;

– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, 
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje 
cestnega prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sve-

ta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 

času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati;

– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja 

zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi 

pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne 

poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja 
izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti 
z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, za-
kriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno 
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter prepre-
čevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odla-
šanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, 
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale 
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali na-
stalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s 
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posle-
dicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj 
ovire ali nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve 
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja 
ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali 
nevarnega mesta na cesti, upravljavec občinske ceste pa ima 
zaradi izvajanja te določbe pravico do brezplačnega pridobi-
vanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma 
uporabnika motornega vozila (osebno ime oziroma firma, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, 
EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z 
zakonom, ki ureja motorna vozila. Če povzročitelj ni znan ali 
ga ni mogoče identificirati, gredo stroški v breme rednega 
vzdrževanja ceste.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali 
šestim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, 
četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 eurov.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem 
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

25. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse 

posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske 
ceste, zlasti:

– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrže-
vanja;

– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča 
in cestnega telesa;

– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih na-

prav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, 
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev 
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
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(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko 
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obre-
meni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist la-
stniku služeče nepremične pripada odškodnina, ki obsega 
zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki 
ne dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.

26. člen
(izredni prevoz)

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, 
ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi 
dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, 
dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem 
je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom 
dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar 
pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je 
odrejena na cesti ali njenem delu.

(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja 
za izredni prevoz, ki ga izda upravljavec občinske ceste, na 
podlagi prejete vloge za izdajo dovoljenja. O izdaji dovoljenja 
za izredni prevoz mora izdajatelj obvestiti pristojno policijsko 
postajo in upravljavce cest, po katerih bo izredni prevoz 
potekal ter občinsko redarstvo.

(3) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je 
prepovedan.

(4) Izredni prevoz je dovoljen le pod pogoji, navedenimi 
v dovoljenju za izredni prevoz.

27. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Upravljavec občinske ceste lahko Zavodu za gozdo-

ve Slovenije poda predlog, da se gozd vzdolž občinske ceste 
ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja 
pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in 
podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi 
o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki v območju ceste pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo pred 
začetkom del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca 
občinske ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se 
zavaruje cesta.

(3) Upravljavec občinske ceste krije del stroškov za 
pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek 
glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo javne 
ceste.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

28. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora 
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma 
upravljavec žičniške naprave.

(2) Za gradnjo žičniških naprav nad občinskimi cestami 
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje upravljavca občin-
ske ceste.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

29. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)
(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko 

le v taki oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na 
stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje 
ceste in na varnost prometa.

(2) Če območje pridobivalnega prostora sega v varoval-
ni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga 
za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalne-
ga prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora in-
vestitor oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti 
soglasje upravljavca občinske ceste.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

30. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu  

občinske ceste)
(1) Izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ce-

ste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora 
investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.

(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

31. člen
(izvajanje del v območju občinske ceste)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, 
podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali 
na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali 
ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške 
njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca 
občinske ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje 
teh del.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste opravlja 
dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala 
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.

(3) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

32. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po cestah, morajo imeti kolesa s 
takimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po cestah 
samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, 
ki ne poškodujejo vozišča.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti 
vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko 
poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so 
ali bi lahko poškodovale vozišče.
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33. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Varovalni pas občinskih cest se meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 
premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj iz-
postavljenih robov objekta na zemljišče.

(2) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora 
omejena.

(3) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste 
so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste.

(4) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prej-
šnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem 
pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in 
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza.

(5) Širina varovalnega pasu občinske ceste je določe-
na z veljavno zakonodajo, ki ureja status in kategorizacijo 
javnih cest.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali 
v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekon-
struira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli 
druge objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na 
pripadajočih zemljiščih.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

34. člen
(preglednost ob občinski cesti)

(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, v ob-
močju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno po-
lje) in na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) 
ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti 
objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli dru-
gega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, 
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica 
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist la-
stniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega 
zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik 
služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je 
bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena 
v soglasju občine.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

35. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni pri-
ključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki 
na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s 
soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na pod-
lagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se 
določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in 
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno 
signalizacijo.

(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnje-
ga odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic 
za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo 
prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva 
prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če 
priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali 

uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji 
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.

(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek 
na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma 
imetnikom pravice uporabe.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko 
upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na 
občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se 
mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje 
prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ure-
ditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške 
občine.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

36. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na 
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem 
upravljavca občinskih cest.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno 
ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno 
vzdrževanje občinske ceste.

(3) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo 
občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge 
prireditve na njej.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in 
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del ali pri-
reditve, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja 
zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. 
Izdajatelj dovoljenja lahko spremeni čas in trajanje zapore 
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvideni-
mi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično se-
zono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa za-
radi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(6) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce-
ste izda upravljavec občinskih cest in ga vroči predlagatelju 
zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinskih cest obve-
sti policijo, občinsko inšpekcijsko službo, občinsko redarstvo 
in vzdrževalca občinskih cest.

(7) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve 
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(8) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja ob-
činske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, ob-
činsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste 
najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno 
običajen način.

(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, 
potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge 
prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji 
dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega 
trajanja.

(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(11) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izva-
jalec rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo 
občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z 
dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne 
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obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpek-
cijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 eurov.

37. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen 
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prome-
tne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo 
drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ce-
ste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske 
ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali 
posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo 
samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi 
uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski 
poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo 
in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno 
običajen način.

(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora 
upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno 
signalizacijo.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upra-
vljavec ceste, če v predpisanem roku na predpisan način ne 
obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpek-
cijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba 
upravljavca ceste pa z globo 500 eurov.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravlja-
vec ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega čle-
na, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo 500 eurov.

38. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje 
je dovoljeno v obsegu, kot je predpisan z vsakokrat veljavnim 
občinskim prostorskim izvedbenim aktom.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko 
upravljavec občinskih cest izda soglasje za postavitev objek-
tov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot eno-
stavni objekti:

– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne var-
nosti,

– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost iz-
vaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,

– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja 
na servisne prometne površine občinske ceste ali druge po-
vršine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da 
vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob ob-
činskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven pregle-
dnega polja, pregledne breme, preglednostnega prostora in 
območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev 
prometne signalizacije.

(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tre-
tjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v 
območju občinske ceste, izda upravljavec občinskih cest 
na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za 
obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, name-
njenega izboljšanju prometne varnosti.

(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občin-
ske ceste upravljavec občinskih cest izda za določen čas (za 
čas trajanja sejma, prireditve, razstave ipd.). Transparenti 
morajo biti izobešeni najmanj 6 m nad voziščem občinske 
ceste.

39. člen
(ostale določbe)

Ostale omejitve določbe in varovanja občinskih cest, 
ki s tem odlokom niso predpisane, so določene z vsakokrat 

veljavno državno področno zakonodajo, ki se uporablja ne-
posredno.

VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

40. člen
(opravljanje nadzorstva)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o 
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
izvaja občinska inšpekcijska služba in občinsko redarstvo.

41. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Občinski inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcij-
skega nadzora nadzira zlasti:

– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod 
pogoji, kot jih določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo javne ceste);

– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega 
zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo varno 
uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah posta-
vljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti po-
stavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo 
javne ceste, in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege 
v območju javne ceste po tem zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem 
zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev 
ceste v uporabo po tem zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem 
zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev 
ceste v uporabo po tem zakonu;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
predpisi, ki urejajo javne ceste.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski 
inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ne-
kategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
nadzira zlasti:

– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s 
predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategorizi-
ranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega 
zakona in predpisi, ki urejajo ceste.

42. člen
(naloge občinskega redarstva)

(1) Občinsko redarstvo nadzira izvajanje tega odloka v 
okviru nadzora cestnega prometa.

(2) Občinsko redarstvo pri opravljanju nadzora nadzira 
zlasti:

– uporabo občinskih cest;
– prepoved ogrožanja varne uporabe kategoriziranih cest 

in nekategoriziranih cest, na katerih se izvaja javni promet;
– največje dovoljene obremenitve in mase vozil;
– izredne prevoze in označitev vozil za izredne prevoze;
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– uporabo ustreznih naležnih ploskev vozil;
– omejitve uporabe javne ceste;
– pogoje, ob katerih se vozilo izloči iz prometa.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 63/99 in 35/05).

44. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007-0009/2019
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

1900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2); (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21., 25. in 
27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 
34/19 – v nadaljevanju: uredba), 4. člena Pravilnika o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list 
RS, št. 66/18 – v nadaljevanju: pravilnik) in 17. člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – 
UPB2 in 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 16. seji dne 1. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 

Mestne občine Slovenj Gradec

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne Mestne občine Slovenj Gradec.

(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:

– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere,

– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo.

(3) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoje-
čo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določena s tem 
odlokom so:

– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 
in deležem površine objekta (Dto),

– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi oprostitve plačila komunalnega 

prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.

2. člen
(obstoječa komunalna oprema)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec se odmerja za na-
slednjo komunalno opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– javne površine.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa po-
drobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izra-
čun komunalnega prispevka.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

4. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme  

na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vr-

stah, preračunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele 
(Cpo) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto), so določeni 
na podlagi pravilnika, s katerim so opredeljeni povprečni stroški 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunal-
ne opreme na enoto mere in znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2)

Cestno omrežje 17,50 48,00

Vodovodno omrežje 6,50 17,00

Kanalizacijsko omrežje 5,40 11,00

Plinovodno omrežje 3,80 7,00

Vročevodno omrežje 10,00 10,00

Javne površine 0,70 2,00

5. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)  

in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in 

deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu ko-
munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, znaša:

– delež gradbene parcele stavbe (Dpo), znaša 0,4;
– delež površine objekta (Dto), znaša 0,6.

6. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))

Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, 
s katerim je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na 
namen uporabe objektov.

Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev 
namembnosti objekta Fn, ki jih določa ta odlok in so za posa-
mezne objekte naslednji:
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CC-SI - klasifikacijska objektov Fn

1 STAVBE

11 STANOVANJSKE STAVBE
111 Enostanovanjske stavbe Op.: 1 0,9
112 Večstanovanjske stavbe Op.: 1 1,2
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine Op.: 1 1,2
12 NESTANOVANJSKE STAVBE
121 Gostinske stavbe Op.: 1 0,9
122 Poslovne in upravne stavbe Op.: 1 0,9
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti Op.: 1 1,3
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij Op.: 1 0,9
125 Industrijske in skladiščne stavbe Op.: 1 0,9
126 Stavbe splošnega družbenega pomena Op.: 1 0,9

127 Druge nestanovanjske stavbe Op.: 1

(razen za CC-SI 1273 Kulturna dediščina, ki se uporablja za druge namene)
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5
1272 Obredne stavbe 0,9
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene –
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,9

2 GRADBENI 
INŽENIRSKI 
OBJEKTI

21 OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE
211 Ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21122 Samostojna parkirišča Op.: 1

(razen za objekte grajenega javnega dobra lokalnega pomena v javni lasti) 0,3

213 Letališke steze
2130 Letališke steze

21301
Letališke steze in ploščadi Op.: 1

(samo za objekte za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih 
prometnih tokov; pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča; drugi 
objekti, namenjeni za varni zračni promet in obratovanje letališča)

0,3

23 INDUSTRIJSKI GRADBENI KOMPLEKSI
230 Industrijski gradbeni kompleksi
2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin

23010

Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin Op.: 1,2

(NE za rudarske objekte za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje 
in skladiščenje mineralnih surovin, ki se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
rudarstvo)
(DA za druge objekte)

0,3

2302 Elektrarne in drugi energetski objekti
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti Op.: 1,2 0,3
2303 Objekti kemične industrije
23030 Objekti kemične industrije Op.: 1,2 0,3
2304 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
23040 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje Op.: 1,2 0,3
24 DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2411 Športna igrišča
24110 Športna igrišča Op.: 1,2 0,3
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas:
otroška in druga javna igrišča; zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki; 
igrišča za golf; vzletišča; konjeniški centri; javni vrtovi in parki; trgi; živalski 
in botanični vrtovi; urejena naravna kopališča; kampi; smučišča na vodi; 
kajakaške proge na divjih vodah Op.: 1,2

(razen otroška in druga javna igrišča; vzletišča; javni vrtovi in parki; trgi; 
urejena naravna kopališča; smučišča na vodi; kajakaške proge na divjih 
vodah)

0,3

skakalnice 0,3
razgledne ploščadi in opazovalnice Op.: 1 0,3
bazen za kopanje Op.: 1,2 0,3

242 Drugi gradbeni inženirski objekti
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti

24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
ribogojnice Op.: 1 0,3

24203
Objekti za ravnanje z odpadki
odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov Op.: 1,2

(razen za objekte za izvajanje gospodarske javne službe) 0,3

odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov Op.: 1,2

(razen za objekte za izvajanje gospodarske javne službe) 0,3
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3 DRUGI GRADBENI 
POSEGI

31 TRAJNO RELIEFNO PREOBLIKOVANJE TERENA
311 Trajno reliefno preoblikovanje terena Op.: 1

(samo za CC-SI 31130 utrjene površine) 0,3

33 DRUGI GRADBENI POSEGI, KI NISO RAZVRŠČENI DRUGJE
331 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje Op.: 1,2

(samo za CC-SI 33110 Grajeni prostori na drevesu in CC-SI 33120 Grajeni prostori 
na vodi)

0,3

Op.1: Pri odločitvi glede odmere komunalnega prispevka je treba upoštevati določbe Zakona o urejanju prostora glede izpol-
njevanja pogoja zavezanca ter zakonske in morebitne občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.

Op.2: Če gre za ureditev funkcionalno zaokroženega območja, v katerem je več med seboj funkcionalno povezanih stavb in 
gradbeno inženirskih objektov (GIO), se komunalni prispevek odmeri samo za posamezne stavbe in GIO na območju.

7. člen
(računski faktor površine (Fp))

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno grad-
beno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpi-
sih, ki urejajo graditev.

(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega 
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino 
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.

(3) Če gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz 
prvega ali drugega odstavka tega člena ali na drug način, ki ga 
določajo predpisi o graditvi objektov, se za izračun komunal-
nega prispevka namesto površine gradbene parcele upošteva 
površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod 
stavbo (fundusa) in računskega faktorja površine Fp, ki znaša 
za vse vrste objektov 1,5.

8. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme, znaša:
Obstoječa komunalna oprema psz ( %)
Cestno omrežje 40
Vodovodno omrežje 70
Kanalizacijsko omrežje 30
Plinovodno omrežje 100
Vročevodno omrežje 100
Javne površine 40

III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA

9. člen
Komunalni prispevek se ne plača za novo in obstoječo ko-

munalno opremo v primerih, ki jih določa zakon in so naslednji:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje 

delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima 
samostojnih priključkov na komunalno opremo,

– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih 

priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni 
objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,

– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne ne-
sreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko 
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev 
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli 
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.

10. člen
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunal-

no opremo se oprosti za gradnjo:

– neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, 
ki so v javnem interesu in katerih investitor je Mestna občina 
Slovenj Gradec in so namenjene za izobraževanje, znanstve-
no-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske 
domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov v višini 100 %,

– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI:1271) v vi-
šini 50 %,

– poslovnih in upravnih stavb (CC-SI: 122), trgovskih 
stavb in stavb za storitvene dejavnosti (CC-SI: 123) in indu-
strijskih stavb (CC-SI: 1251), katerih investitor je gospodarska 
družba, ki je vpisana v register podjetij z visoko dodano vre-
dnostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij, ki ga vodi 
Slovenski podjetniški sklad, v višini 50 %,

– mladim družinam, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje, 
za gradnjo enostanovanjskih stavb (CC-SI 111), pri čemer se 
za mlado družino šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri 
nobeden od staršev ni star več kot 35 let, kot mlade družine pa 
se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in 
otrok, ampak vse druge družinske oblike, v višini 50 %.

(2) Plačilo komunalnega prispevka se lahko oprosti za 
gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, 
ki so v javnem interesu in katerih investitor je država oziroma 
pravna oseba v lasti države in so namenjene za izobraževanje, 
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, 
gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. O predmetni 
oprostitvi plačila komunalnega prispevka odloči Mestni svet na 
predlog župana.

IV. PRETEKLA VLAGANJA

11. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo ko-
munalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo 
komunalno opremo v primeru:

– da se komunalni prispevek odmerja zavezancu za ob-
stoječo komunalno opremo zaradi spremembe zmogljivosti 
ali namembnosti objekta. Izračuna se tako, da se izračuna-
ta višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja 
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremem-
bi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da 
je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že 
poravnan,

– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste ob-
stoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih 
sredstev.
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(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v prime-
ru uveljavljenja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojne-
mu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. 
Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je 
zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega od-
stavka odloči pristojni občinski organ.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ob-

močje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/16), 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 40/16) in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 50/18).

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0004/2020
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 
– ZIUZEOP-A)), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)) in 7. člena Statuta Mestne ob-
čine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2, 31/20) 
je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 16. redni seji dne 
1. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec  
za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 

leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določi v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v  EUR

Konto Naziv konta
Predlog 

1. Rebalansa 
2020

1 2 3
 I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 27.203.815,11
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.059.250,26
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 13.222.965,53

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 10.747.483,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.184.582,53
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 290.900,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.836.284,73

(710+711+712+713+714)  
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.801.554,02
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 22.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 6.550,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.000.380,71

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.561.970,71
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 105.805,71
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDM. SRED. 1.456.165,00
73 PREJETE DONACIJE (730) 0,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 9.582.594,14
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINAN. INSTITUC. 5.026.190,44
741 PREJETA SREDSTVA 

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 4.556.403,70

 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 29.089.772,21
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 5.890.065,89
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 1.824.213,66
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOC. VARNOST 291.257,43
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.519.204,80
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 51.390,00
409 REZERVE 204.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 7.398.873,07

410 SUBVENCIJE 150.500,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, 

GOSPODINJSTVOM 3.396.866,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZ. IN USTANOVAM 742.460,07
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 3.094.047,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 15.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 15.434.537,85
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 15.434.537,85
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 366.295,40

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO 
PRORAČ. UPORABNIKI 203.544,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 162.751,40
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III.  PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.) –1.885.957,10

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750) 50.000,00 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 50.000,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

44
 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)

 
50.000,00

440 DANA POSOJILA 50.000,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FIN. NALOŽB 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00 

C RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 950.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 950.000,00
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 1.002.990,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.002.990,00
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.938.947,10
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) –52.990,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.885.957,10
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.938.947,10

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0018/2020
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

1902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in menjavi nepremičnin: (št. 11.5)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2 in 31/20), Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/1818 in 79/18) in Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 16. seji dne 1. 7. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi 

nepremičnin: (št. 11.5)

1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
nepremičninah z ID znakom parcela 849 1303/9, parcela 
849 1303/10 in parcela 849 1303/16.

2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0022/2020
zveza spis št. 478-0054/2020
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

STRAŽA

1903. Sklep o prenehanju veljavnosti Občinskega 
programa varnosti

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in 15. člena Statuta 
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13) je Občin-
ski svet Občine Straža na 11. seji dne 18. junija 2020 sprejel

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Občinskega  

programa varnosti

1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Občinski 

program varnosti Občine Straža, sprejet na 6. redni seji, dne 
12. maja 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-2/2020-4
Straža, dne 8. junija 2020

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

1904. Sklep o sprejemu Občinskega programa 
varnosti Občine Straža

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in 15. člena Statuta 
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13) je Občin-
ski svet Občine Straža na 11. seji dne 18. junija 2020 sprejel

S K L E P
o sprejemu Občinskega programa varnosti 

Občine Straža

1. člen
Občinski svet Občine Straža sprejema Občinski program 

varnosti Občine Straža, ki je priloga tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-1/2020-1
Straža, dne 8. junija 2020

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc
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DOBREPOLJE

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 
– UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 10. redni seji 
dne 14. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora-

čunu Občine Dobrepolje za leto 2020 se spremenita 2. člen ter 
13. člen Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 82/19).

2. člen
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 

leto 2020 določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov v EUR 
A. BILANCA PRIHODKOV 

IN ODHODKOV
Rebalans 

2020
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 6.009.878
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.768.625

70 DAVČNI PRIHODKI 3.168.811
700 Davki na dohodek in dobiček 2.771.476
703 Davki na premoženje 298.325
704 Domači davki na blago in storitve 99.010
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 599.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 341.921
711 Takse in pristojbine 5.000
712 Globe in denarne kazni 21.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.998
714 Drugi nedavčni prihodki 178.795

72 KAPITALSKI PRIHODKI 132.183
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 114.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in nematerialnega premoženja 18.183
73 PREJETE DONACIJE 100

730 Prejete donacije iz domačih virov 100
731 Prejete donacije it tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.108.970
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.621.982
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU 486.988

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.885.195

40 TEKOČI ODHODKI 1.459.330

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 334.022

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 61.077

402 Izdatki za blago in storitve 959.210

403 Plačila domačih obresti 26.000

409 Rezerve 79.020

41 TEKOČI TRANSFERI 1.775.288

410 Subvencije 110.500

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.068.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 144.297

413 Drugi tekoči domači transferi 451.891

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.531.718

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.531.718

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 118.860

431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam 98.870

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 19.990

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –875.317

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.076.742
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50 ZADOLŽEVANJE 1.076.742

500 Domače zadolževanje 1.076.742

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 201.425

55 ODPLAČILA DOLGA 201.425

550 Odplačila domačega dolga 201.425

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 875.317

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 875.317

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 318.651

«

3. člen
V 13. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Občina se 

lahko zadolži za dokončanje projekta Projektiranje in gradnja 
športne dvorane – JVIZ OŠ Dobrepolje, izgradnjo komunalne 
opremljenosti s čistilno napravo v OC Predstruge ter rekon-
strukcijo občinskih cest v vrednosti 1.000.000 EUR.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0019/2020
Videm, dne 14. julija 2020

Župan
Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

IDRIJA

1906. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2020

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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Statuta 
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 
13. redni seji dne 16. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija 

za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni 

list RS, št. št. 20/19, 46/19, 62/19, 79/19, 78/20) se drugi od-
stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podsku-
pin kontov določa v naslednjih zneskih (€):

KONTO
OPIS

 Proračun 
leta 2020

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV  

 I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 16.304.028

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.619.167
70 DAVČNI PRIHODKI 10.441.778

700 Davki na dohodek in dobiček 9.007.448
703 Davki na premoženje 1.173.900
704 Domači davki na blago in storitve 260.430

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.177.389
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 1.634.081
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 44.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.310
714 Drugi nedavčni prihodki 477.998

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.195.395
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 504.392
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 691.003

73 PREJETE DONACIJE 17.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 17.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.233.572
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.200.552
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU 1.033.020
78 PREJETA SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE 238.894
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 238.894
 II. SKUPAJ ODHODKI 

(40+41+42+43+45) 18.722.285
40 TEKOČI ODHODKI 4.973.970,38

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 811.990
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 120.394
402 Izdatki za blago in storitve 3.779.249,38
403 Plačila domačih obresti 34.480
409 Rezerve 227.857

41 TEKOČI TRANSFERI 5.435.660,58
410 Subvencije 246.802
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 3.138.280
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 603.140
413 Drugi tekoči domači transferi 1.447.438,58

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.911.064,04
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.911.064,04

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 401.590
431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 214.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 187.590
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 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) –2.418.257

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

 VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.469.249
50 ZADOLŽEVANJE 2.469.249

500 Domače zadolževanje 2.469.249
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 470.580
55 ODPLAČILA DOLGA 470.580

550 Odplačila domačega dolga 470.580
 IX. SPREMEMBA STANJA 

SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –419.588

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.998.669
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-

IX.) 2.418.257
 XII. STANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 419.588

«

2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni pro-

računskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je 
priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.

3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za 

2.469.249 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 16. julija 2020

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

LJUBNO

1907. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Ljubno

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 17. člena Statuta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljub-
no na 10. seji dne 9. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Ljubno

1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih 

Občina Ljubno zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen 
če je investitor oziroma pobudnik Občina Ljubno, kot nadome-
stilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve 
na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, 
investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev 
ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, 
ali pobudnika začasne rabe prostora.

2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1.000,00 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2.000,00 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500,00 eurov.

3. člen
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preve-

ritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep 
se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko 
preveritev.

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-11/2018-4
Ljubno, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1908. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 
14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici na 5. izredni seji dne 14. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  

za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici za 
leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni skupin kontov določa 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV  v EUR

Skupina / podskupina kontov  Proračun 
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.501.455
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.586.173

70 DAVČNI PRIHODKI 2.374.167
700 Davki na dohodek in dobiček 2.207.447
703 Davki na premoženje  96.841
704 Domači davki na blago in storitve 69.879

71 NEDAVČNI PRIHODKI 212.006
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 115.011
711 Takse in pristojbine 3.480
712 Globe in druge denarne kazni 2.065
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 91.450

72 KAPITALSKI PRIHODKI 311.231
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 88.798
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolg. sred. 222.433
73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 604.051

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 423.071

741 Prejeta sred. iz državnega proračuna 
iz sred. proračuna EU 180.980

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.667.710
40 TEKOČI ODHODKI 884.085

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 225.385
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 35.381
402 Izdatki za blago in storitve 583.434
403 Plačila domačih obresti 10.000
409 Rezerve 29.885

41 TEKOČI TRANSFERJI 1.212.957
410 Subvencije 63.000
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 594.483
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 164.119
413 Drugi tekoči domači transferi 391.355

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.474.395
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.474.395

43 INVESTICIJSKI TRANSERI 96.273
431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 86.273

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1.166.256

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. 
(75) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽ. (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽ. 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih delež. 

in finančnih naložb 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 673.157

50 ZADOLŽEVANJE 673.157
500 Domače zadolževanje 673.157

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 68.504
55 ODPLAČILA DOLGA 68.504

550 Odplačila domačega dolga 68.504
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –561.603
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 604.653
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.) 1.166.256
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 631.603

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici (www.obcina@sveti-jurij.si).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
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4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odred-

bodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena 
oseba.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o var-
stvu pred požarom, ki se uporablja za namen, določen v tem 
zakonu,

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se upora-
blja za vzdrževanje gozdnih cest,

3. komunalni prispevek, ki se porabi za gradnjo, nakup 
in obnovo javne infrastrukture,

4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno doku-
mentacijo, gradnjo in obnovo infrastrukture ter sofinanciranje 
gradnje malih čistilnih naprav, namenjene izvajanju občinskih 
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z operativnimi 
programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju či-
ščenja in odvajanja odpadnih voda in za zagotavljanje oskrbo-
valnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in 
drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja,

5. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se 
porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture,

6. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki se uporabi v skladu z odlokom za ta namen,

7. namenska sredstva iz državnega proračuna in Evrop-
ske unije,

8. donacije,
9. drugi namenski prihodki sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v 
proračunu.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso pora-
bljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
(proračuna) samostojno in brez omejitve prerazporeja pravice 
uporabe v okviru istega podprograma.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe med programi v okviru glavne-
ga programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 10 odstotkov 
podprograma tega neposrednega uporabnika.

V okviru začasnega proračunskega financiranja ni mo-
goče prerazporejati pravice uporabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi 
realizaciji.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše jav-

no naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 

razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Od prihodkov proračuna za leto 2020, izkazanih v bilanci 
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v 
višini 5.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 

v višini 15.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej 
izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izka-
že, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi 
sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v 
finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do ob-
čine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 EUR.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadol-

ževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega pro-
računa, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.

Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih pro-
računskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgo-
vorne za finančno poslovanje.

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 je 
predvideno zadolževanje 23. člena ZFO, v višini 73.157 EUR 
za projekt JP888611 Pokopališka ter najem dolgoročnega kre-
dita pri poslovni banki, v višini 600.000 EUR za projekt Prizidek 
k vrtcu Sonček.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0007/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 14. julija 2020

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana
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VLADA

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) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih

1. člen
V Uredbi o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 

45/11 – popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) se v 1. členu v prvem 
odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z 
dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič popravljeno s Popravkom 
(UL L št. 103 z dne 3. 4. 2020, str. 53), (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2000/53/ES),«.

2. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skladiščenje, vključno z začasnim skladiščenjem, in 

obdelava izrabljenih vozil se morata izvajati v skladu s hierar-
hijo ravnanja z odpadki ter morata enako kot zbiranje potekati 
tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in ni povzročena škoda okolju 
ter zlasti:

– ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali 
živali,

– je brez škodljivih vplivov zaradi hrupa ali vonjav in
– ne vpliva škodljivo na krajino ali območja, zavarovana 

v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, ali 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.

3. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen
(poročanje Komisiji EU)

Ministrstvo o doseganju ciljev pri ravnanju z izrabljeni-
mi vozili poroča Komisiji EU v skladu z 9. členom Direktive 
2000/53/ES.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-20/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2550-0004

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1911. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju 
z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in sed-
mega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. čle-

1909. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih 

problemskih območij

1. člen
V Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Urad-

ni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) se 4. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»4. člen
(obmejna problemska območja)

Glede na določbe prvega odstavka 24. člena zakona in 
merila iz 2. in 3. člena te uredbe ter ob upoštevanju najnovejših 
razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se med obmejna 
problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bi-
strica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, 
Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, 
Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gor-
nji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska 
Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, 
Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, 
Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Po-
horju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kosta-
njevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, 
Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, 
Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koro-
škem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, 
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, 
Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti 
Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, 
Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale 
in Žirovnica.«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-22/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2130-0032

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1910. Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih 
vozilih

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, še-
stega in sedmega odstavka 20. 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, 
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na ter četrtega odstavka 157. 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami  

in akumulatorji ter odpadnimi baterijami  
in akumulatorji

1. člen
V Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter od-

padnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 
64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 – ZIURKOE) se v 1. členu drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) S to uredbo se prenaša Direktiva 2006/66/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o 
baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumu-
latorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266 
z dne 26. septembra 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z 
Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o 
izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih 
ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o 
odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 
14. junija 2018, str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Direkti-
va 2006/66/ES).«.

2. člen
V 4. členu se v četrtem odstavku za besedo »odstavka« 

doda besedilo »po elektronski poti«, beseda »šestih« pa se 
nadomesti z besedo »osemnajstih«.

3. člen
V 35. členu se v sedmem odstavku za besedo »Ministr-

stvo« doda besedilo »po elektronski poti«, beseda »šestih« pa 
se nadomesti z besedo »osemnajstih«.

4. člen
Naslov poglavja »XI. Poročanje komisiji« in 41. člen se 

črtata.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-21/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2550-0003

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1912. Odlok o ustanovitvi Delovne skupine 
za obravnavo romske problematike

Na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo 

romske problematike

1. člen
S tem odlokom se za spremljanje položaja romske skup-

nosti ustanovi Delovna skupina za obravnavo romske proble-
matike (v nadaljnjem besedilu: skupina).

2. člen
Skupina je delovno telo Vlade Republike Slovenije, ki 

spremlja uresničevanje programa ukrepov iz prvega odstavka 
6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Urad-
ni list RS, št. 33/07).

3. člen
Skupina ima 16 članov. Sestavlja jo osem predstavnikov 

državnih organov, štirje predstavniki samoupravnih lokalnih 
skupnosti in štirje predstavniki Sveta romske skupnosti Repub-
like Slovenije. Delovno telo vodi predstavnik državnih organov.

4. člen
Skupina za svoje delovanje sprejme poslovnik, ki ga po-

trdi Vlada Republike Slovenije.

5. člen
Skupina o svojem delovanju poroča Vladi Republike Slo-

venije.

6. člen
Administrativno-tehnično podporo za delo skupine zago-

tavlja državni organ, pristojen za narodnosti.

7. člen
Za povračila stroškov v zvezi z delom članov skupine velja 

Sklep Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov v 
zvezi z delom delovnih teles Vlade Republike Slovenije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Člani skupine se imenujejo najpozneje v sedmih dneh od 

uveljavitve tega odloka.

9. člen
Skupina sprejme poslovnik iz 4. člena tega odloka najpo-

zneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-25/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-1711-0033

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1913. Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov 
za interventne ukrepe na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane

Na podlagi 8. člena Zakona o interventnih ukrepih na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, 
št. 36/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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S K L E P
o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne 

ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva  
in prehrane

I
Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so prenehali 

razlogi za interventne ukrepe po Zakonu o interventnih ukrepih 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, 
št. 36/20).

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00715-30/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2330-0092

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA

ANKARAN
1874. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje dolo-

čenih javnih parkirišč« 4090

BOVEC
1875. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo za obmo-
čje Občine Bovec 4098

CERKNICA
1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ob-

činskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – 
sprememba št. 6 4100

CERKNO
1877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4109

ČRNOMELJ
1878. Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega do-

bra lokalnega pomena 4109

DOBREPOLJE
1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Dobrepolje za leto 2020 4132

DOBRNA
1879. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonom-

ske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu 
Dobrna 4109

IDRIJA
1906. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Idrija za leto 2020 4133

KRŠKO
1880. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. 

Jožefa na Trški Gori pri Krškem za kulturni spome-
nik lokalnega pomena 4110

1881. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Jurija na Zdolah za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 4110

1882. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Lovrenca na Gori za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 4110

1883. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Martina v Veliki vasi pri Krškem za kulturni spome-
nik lokalnega pomena 4111

1884. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Petra in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 4111

1885. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve 
sv. Štefana v Nemški vasi za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 4111

1886. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve 
sv. Urha na Vihrah za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 4112

1887. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve 
Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem za 
kulturni spomenik lokalnega pomena 4112

1888. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu 
Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega po-
mena 4112

1889. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kapucin-
skega samostana, starega pokopališča in mavzo-
leja družine Hočevar v Krškem za kulturne spome-
nike lokalnega pomena 4113

1890. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spodnje-
ga gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokal-
nega pomena 4113

1891. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju 
in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini 
Krško 4113

1892. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine 
Krško 4114

VLADA
1909. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih 

problemskih območij 4138
1910. Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih 4138
1911. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z ba-

terijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji 4138

1912. Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo 
romske problematike 4139

1913. Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interven-
tne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane 4139

MINISTRSTVA
1859. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno raz-

množevanje trte 4015
1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o trženju semenskega krompirja 4034
1861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen 

subvencioniranega prevoza 4044
1862. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi de-

lovnih mest direktorjev s področja javne uprave v 
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 4044

1863. Naznanilo o prejetju potrdila Evropske komisije 
o prejemu povzetka informacij o državni pomo-
či z identifikacijsko številko pomoči SA.57725 
(2020/XA) 4045

1864. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po-
gonski namen v juniju 2020 4045

USTAVNO SODIŠČE
1865. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpra-
vo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s četrtim 
odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členoma 
ter v zvezi z drugim odstavkom 100.g člena Za-
kona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo 4045

BANKA SLOVENIJE
1866. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o 

enakovrednosti ureditev zaupnosti 4048

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1867. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski 
sistem zemeljskega plina za geografsko območje 
Mestne občine Celje 4048

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1868. Kolektivni dogovor 4072
1869. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda 

RTV Slovenija 4072
1870. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda 

RTV Slovenija 4083
1871. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda 

RTV Slovenija 4087
1872. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novi-

narje 4089

OBČINE
AJDOVŠČINA

1873. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju 
komunalnega prispevka za stanovanjske objekte 
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemlji-
šča na območju Občine Ajdovščina 4090
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1893. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu v občini Krško 4115

1894. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odsto-
panje od prostorskih izvedbenih pogojev na ob-
močju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini 
Krško 4115

1895. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na ob-
močju Stolovnika – EUP STO 135 4116

LJUBNO
1907. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Ljubno 4134

MURSKA SOBOTA
1896. Cenik o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne 

službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti 
kot obvezna občinska gospodarska javna služba v 
Mestni občini Murska Sobota 4116

NOVA GORICA
1897. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova 

Gorica v letu 2020 4116

PIRAN
1898. Cenik za izračun najemnin za najem stavbnih ze-

mljišč v lasti Občine Piran 4117

SLOVENJ GRADEC
1899. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Slovenj 

Gradec 4120
1900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo na ob-
močju Mestne občine Slovenj Gradec 4127

1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 
2020 4130

1902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi 
nepremičnin: (št. 11.5) 4131

STRAŽA
1903. Sklep o prenehanju veljavnosti Občinskega progra-

ma varnosti 4131
1904. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti 

Občine Straža 4131

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1908. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 

za leto 2020 4134

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 101/20 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1507
Javne dražbe 1552
Razpisi delovnih mest 1555
Druge objave 1558
Objave sodišč 1560
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1560
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1561
Oklici pogrešanih 1564
Preklici 1565
Drugo preklicujejo 1565

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5% 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767


	VLADA
	1909.	Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
	1910.	Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih
	1911.	Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
	1912.	Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike
	1913.	Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

	MINISTRSTVA
	1859.	Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
	1860.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja
	1861.	Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza
	1862.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
	1863.	Naznanilo o prejetju potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči SA.57725 (2020/XA)
	1864.	Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2020

	USTAVNO SODIŠČE
	1865.	Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členoma ter v zvezi z drugim odstavkom 100.g člena Zakona o inte

	BANKA SLOVENIJE
	1866.	Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	1867.	Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje

	DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	1868.	Kolektivni dogovor
	1869.	Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
	1870.	Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
	1871.	Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
	1872.	Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

	OBČINE
	AJDOVŠČINA
	1873.	Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina

	ANKARAN
	1874.	Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

	BOVEC
	1875.	Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Bovec

	CERKNICA
	1876.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 6

	CERKNO
	1877.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

	ČRNOMELJ
	1878.	Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

	DOBREPOLJE
	1905.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020

	DOBRNA
	1879.	Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

	IDRIJA
	1906.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020

	KRŠKO
	1880.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Jožefa na Trški Gori pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1881.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Jurija na Zdolah za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1882.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1883.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1884.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1885.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1886.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1887.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1888.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1889.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kapucinskega samostana, starega pokopališča in mavzoleja družine Hočevar v Krškem za kulturne spomenike lokalnega pomena
	1890.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
	1891.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
	1892.	Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
	1893.	Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
	1894.	Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini Krško 
	1895.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju Stolovnika – EUP STO 135

	LJUBNO
	1907.	Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljubno

	MURSKA SOBOTA
	1896.	Cenik o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba v Mestni občini Murska Sobota

	NOVA GORICA
	1897.	Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

	PIRAN
	1898.	Cenik za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran

	SLOVENJ GRADEC
	1899.	Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Slovenj Gradec
	1900.	Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
	1901.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
	1902.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 11.5)

	STRAŽA
	1903.	Sklep o prenehanju veljavnosti Občinskega programa varnosti
	1904.	Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Straža

	SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
	1908.	Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020



		2020-07-17T15:55:29+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




