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DRŽAVNI ZBOR
1914. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja 
elektronskega denarja in plačilnih sistemih 
(ZPlaSSIED-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, 
storitvah izdajanja elektronskega denarja  

in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2020.

Št. 003-02-6/2020-11
Ljubljana, dne 18. julija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH 
IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA  

IN PLAČILNIH SISTEMIH (ZPlaSSIED-A)

1. člen
V Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elek-

tronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 
in 9/18 – popr.) se v 2. členu v prvem odstavku v 3. točki na 
koncu besedila beseda »in« nadomesti z vejico, v 4. točki pa se 
pika na koncu stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova 
5. točka, ki se glasi:

»5. Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 
2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pra-
nje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 
2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, 
str. 43; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/843/EU).«.

V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »zadnjič spre-
menjena z Uredbo (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih 

zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L št. 94 z dne 30. 3. 
2012, str. 22)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjena z 
Uredbo (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede 
nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil 
za pretvorbo valut (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 36)«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 11. točki besedilo 

»plačilne transakcije, ki temeljijo na instrumentih« nadomesti 
z besedilom »storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instru-
mentih«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno 
in razvojno banko.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v 16. točki besedi »lastni-

štva« in »lasti« nadomestita z besedo »posesti«.

4. člen
V 20. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »ban-

ke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije« nadomesti z be-
sedilom »banke, ki so pridobile dovoljenje pristojnega organa«.

5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku za besedilom »Banki 

Slovenije« doda besedilo »v dveh mesecih po koncu tega 
obdobja«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ponudniki storitev, ki opravljajo dejavnosti iz 12. toč-

ke prvega odstavka 3. člena tega zakona, Banki Slovenije po-
šljejo obvestilo, ki vsebuje opis ponujenih storitev in v katerem 
je navedeno, po katerem izvzetju iz 12. točke prvega odstavka 
3. člena tega zakona se šteje, da opravljajo dejavnost, in ji v 
dveh mesecih po zaključku poslovnega leta zagotovijo letno 
revizijsko mnenje, ki potrjuje, da je dejavnost v skladu z ome-
jitvami iz 12. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona.«.

6. člen
V 35. členu se v četrtem odstavku besedilo »136., 140., 

141., 142., 145. in 146.« nadomesti z besedilom »136., 141. in 
145.«.

7. člen
V 78. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ko subjekt, ki namerava opravljati samo storitve 

iz 8. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, pri Banki 
Slovenije vloži zahtevo za registracijo za opravljanje storitev 
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zagotavljanja informacij o računih in dokumentacijo v skladu 
s prvim in drugim odstavkom tega člena, ga Banka Slovenije 
vpiše v register. Za odločanje Banke Slovenije o zahtevi za 
registracijo za opravljanje storitev zagotavljanja informacij o 
računih se smiselno uporabljajo določbe podpoglavja 15.2 
tega zakona.«.

8. člen
V 90. členu se v šestem odstavku v 6. točki besedilo 

»136. do 144.« nadomesti z besedilom »140., 141., 142. in 
146.«.

9. člen
V 103. členu se v četrtem odstavku beseda »pisni« nado-

mesti z besedo »papirni«.

10. člen
V 140. členu se v tretjem odstavku beseda »plačnika« 

nadomesti z besedo »plačila«.

11. člen
V 141. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»(4) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro-

šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne 
uporablja.«.

12. člen
V 142. členu se v četrtem odstavku beseda »drugega« 

nadomesti z besedo »tretjega«.

13. člen
V 158. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo 

»banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije« nadomesti 
z besedilom »banke, ki so pridobile dovoljenje pristojnega 
organa«.

14. člen
V 161. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za družbe za izdajo elektronskega denarja se smi-

selno uporabljajo določbe tretjega odstavka 24. člena, 25. in 
30. člena, 32. do 51. člena, 53. in 54. člena, 73. in 74. čle-
na, 79. do 81. člena, 83. in 84. člena, 240. do 242. člena, 
245. do 259. člena, 274. do 277. člena ter 282. in 283. člena 
tega zakona in regulativni tehnični standardi, ki jih sprejme 
Evropska komisija v skladu s petim odstavkom 28. člena in 
sedmim odstavkom 29. člena Direktive 2015/2366/EU, če ni v 
tem poglavju določeno drugače.«.

15. člen
V 191. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Register transakcijskih računov je enotna informa-

tizirana baza podatkov o transakcijskih računih in sefih ter 
imetnikih transakcijskih računov, pooblaščencih imetnikov tran-
sakcijskih računov, dejanskih lastnikih transakcijskih računov 
ter najemnikih sefov.«.

16. člen
Besedilo 192. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banke, ki vodijo transakcijske račune in oddajajo 

sefe, Banka Slovenije glede računov bank in hranilnic, ki jih 
vodi v skladu z zakonom, ter UJP glede podračunov, ki jih vodi 
v skladu z zakonom, agenciji tekoče zagotavljajo podatke za 
vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov, razen 
podatkov o dejanskih lastnikih imetnikov transakcijskih raču-
nov, ki se prevzemajo iz registra dejanskih lastnikov.

(2) V registru transakcijskih računov se obdelujejo podatki o:
1. imetniku transakcijskega računa:
– ime, priimek in naslov prebivališča imetnika, ki je fizična 

oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov imetnika transakcij-
skega računa, ki je pravna oseba, ali firma, sedež in poslovni 

naslov ter ime in priimek imetnika transakcijskega računa, ki 
je podjetnik ali zasebnik, ali naziv in naslov drugega imetnika 
transakcijskega računa;

– davčna številka imetnika, če je imetnik vpisan v davčni 
register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, in država 
sedeža ali prebivališča imetnika;

– identifikacijska oznaka imetnika in država sedeža ali 
prebivališča imetnika, če imetnik ni vpisan v davčni register v 
skladu z zakonom, ki ureja davčni register;

– matična številka imetnika, ki je pravna oseba, podjetnik 
ali zasebnik, če je imetnik vpisan v Poslovni register Slovenije;

– šifra proračunskih uporabnikov, če je pri poslovnem 
subjektu vpisana v Poslovnem registru Slovenije;

2. pooblaščencu imetnika transakcijskega računa:
– ime, priimek in naslov prebivališča pooblaščenca, ki je 

fizična oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov pooblaščenca, 
ki je pravna oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov ter ime 
in priimek pooblaščenca, ki je podjetnik ali zasebnik, ali naziv 
in naslov drugega pooblaščenca;

– davčna številka pooblaščenca, če je pooblaščenec vpi-
san v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni regi-
ster, in država sedeža ali prebivališča pooblaščenca;

– identifikacijska oznaka pooblaščenca in država sedeža 
ali prebivališča pooblaščenca, če pooblaščenec ni vpisan v 
davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;

– matična številka pooblaščenca, ki je pravna oseba, 
podjetnik ali zasebnik, če je pooblaščenec vpisan v Poslovni 
register Slovenije;

– šifra proračunskih uporabnikov, če je pri poslovnem 
subjektu vpisana v Poslovnem registru Slovenije;

– datum prejema in datum preklica pooblastila;
3. dejanskemu lastniku imetnika transakcijskega računa:
– ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo in naslov 

prebivališča dejanskega lastnika;
– davčna številka dejanskega lastnika, če je dejanski 

lastnik vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja 
davčni register;

– država prebivališča dejanskega lastnika;
– druga identifikacijska oznaka dejanskega lastnika, ki se 

uporablja v rezidenčni državi dejanskega lastnika, če dejanski 
lastnik ni vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja 
davčni register;

– višina lastniškega deleža ali drug način nadzora dejan-
skega lastnika;

– datum vpisa in datum izbrisa dejanskega lastnika;
4. transakcijskem računu:
– številka računa;
– naziv in matična številka ponudnika, ki vodi transakcijski 

račun;
– oznaka vrste računa, ki je določena s predpisom iz 

desetega odstavka tega člena;
– podatek, da sredstva na transakcijskem računu ne za-

doščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju;
– datum odprtja računa;
– datum zaprtja računa;
– podatek, da se transakcijski račun, katerega imetnik je 

fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti;
– številka računa imetnika transakcijskega računa pri 

pravnem nasledniku ponudnika plačilnih storitev;
5. sefu:
– ime, priimek in naslov prebivališča najemnika sefa, ki 

je fizična oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov najemnika 
sefa, ki je pravna oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov ter 
ime in priimek najemnika sefa, ki je podjetnik ali zasebnik, ali 
naziv in naslov drugega najemnika sefa;

– davčna številka najemnika, če je najemnik vpisan v 
davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, in 
država sedeža ali prebivališča najemnika;

– identifikacijska oznaka najemnika in država sedeža ali 
prebivališča najemnika, če najemnik ni vpisan v davčni register 
v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;
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– matična številka najemnika, ki je pravna oseba, pod-
jetnik ali zasebnik, če je najemnik vpisan v Poslovni register 
Slovenije;

– šifra proračunskih uporabnikov, če je pri poslovnem 
subjektu vpisana v Poslovnem registru Slovenije;

– trajanje najema.
(3) Podatki iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se 

izbrišejo iz registra transakcijskih računov in prenesejo v arhiv 
registra transakcijskih računov pri agenciji ob zaprtju transak-
cijskega računa oziroma prenehanju najema sefa, podatki iz 
2. in 3. točke prejšnjega odstavka pa se izbrišejo iz registra 
transakcijskih računov in prenesejo v arhiv registra transakcij-
skih računov pri agenciji ob prenehanju pooblastila oziroma ko 
fizična oseba ni več dejanski lastnik imetnika transakcijskega 
računa, če se to zgodi pred zaprtjem transakcijskega računa.

(4) Točnost in ažurnost podatkov iz 1., 2., 3. in 5. točke 
drugega odstavka tega člena se zagotavljata s povezavo re-
gistra transakcijskih računov s Poslovnim registrom Slovenije, 
registrom dejanskih lastnikov, centralnim registrom prebivalstva 
ali davčnim registrom, prek katerih se podatki avtomatično 
prevzemajo v register transakcijskih računov. Prevzemanje in 
povezovanje podatkov potekata z uporabo davčne številke.

(5) Za zagotovitev točnosti in ažurnosti podatkov v regi-
stru transakcijskih računov agencija kot upravljavka registra 
prevzema naslednje podatke in njihove spremembe:

– podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu imetnika 
transakcijskega računa, ki je pravna oseba, podatke o firmi, 
sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in priimku imetnika 
transakcijskega računa, ki je podjetnik ali zasebnik, podatke 
o firmi, sedežu in poslovnem naslovu pooblaščenca imetnika 
transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je pravna oseba, 
podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in 
priimku pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter na-
jemnika sefa, ki je podjetnik ali zasebnik, ter podatek o datumu 
njegovega izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije in podatke 
o nazivu in naslovu drugega imetnika transakcijskega računa 
iz Poslovnega registra Slovenije;

– podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča ime-
tnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba, ter podatke o 
imenu, priimku in naslovu prebivališča pooblaščenca imetnika 
transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je fizična oseba, 
iz centralnega registra prebivalstva;

– podatke o imenu, priimku, datumu rojstva, državljanstvu 
in naslovu prebivališča dejanskega lastnika imetnika transak-
cijskega računa, davčni številki ali drugi identifikacijski oznaki 
dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa, ki se 
uporablja v rezidenčni državi dejanskega lastnika, državi pre-
bivališča dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa, 
višini lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega 
lastnika imetnika transakcijskega računa, datum vpisa in datum 
izbrisa dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa iz 
registra dejanskih lastnikov;

– podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča ime-
tnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba, ter podatke o 
imenu, priimku in naslovu prebivališča pooblaščenca imetnika 
transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je fizična oseba in 
ni vpisan v centralni register prebivalstva, iz davčnega registra;

– podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu imetnika 
transakcijskega računa, ki je pravna oseba, podatke o firmi, 
sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in priimku imetnika 
transakcijskega računa, ki je podjetnik ali zasebnik, podatke 
o firmi, sedežu in poslovnem naslovu pooblaščenca imetnika 
transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je pravna oseba, 
ter podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in 
priimku pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter na-
jemnika sefa, ki je podjetnik ali zasebnik, iz davčnega registra, 
če imetnik, pooblaščenec ali najemnik ni vpisan v Poslovni 
register Slovenije.

(6) Imetniki transakcijskih računov, ki so fizične osebe, 
ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, 
za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v 

registru transakcijskih računov v skladu s prvim odstavkom 
194. člena tega zakona, zagotavljajo podatke iz sedme alineje 
4. točke drugega odstavka tega člena, če transakcijske račune 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo 
transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.

(7) Če imetnik transakcijskega računa ne ravna v skladu 
s prejšnjim odstavkom, agencija po pravnomočno končanem 
prekrškovnem postopku iz četrtega odstavka 310. člena tega 
zakona na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo ponudniki plačilnih 
storitev, omogoči javni in brezplačni dostop do podatkov o ime-
tnikovem transakcijskem računu v skladu s prvim odstavkom 
194. člena tega zakona. Finančna uprava Republike Slovenije 
o pravnomočno končanem prekrškovnem postopku obvesti po-
nudnika plačilnih storitev, ki vodi transakcijski račun. V obvestilu 
se navedejo polno ime in priimek ter matična številka imetnika 
transakcijskega računa, datum pravnomočnosti odločitve in 
številka transakcijskega računa, ki ga imetnik uporablja za 
opravljanje dejavnosti.

(8) Register transakcijskih računov mora biti vzpostavljen 
tako, da je mogoča enolična identifikacija imetnikov transak-
cijskih računov, njihovih pooblaščencev in dejanskih lastnikov 
oziroma najemnikov sefov. V primeru skupnega transakcijske-
ga računa, več pooblaščencev in dejanskih lastnikov imetnika 
transakcijskega računa ali več najemnikov istega sefa se v regi-
stru transakcijskih računov vodijo podatki iz drugega odstavka 
tega člena o vseh imetnikih skupnega transakcijskega računa, 
vseh pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnika transakcij-
skega računa oziroma o vseh najemnikih sefa.

(9) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo 
v arhivu registra transakcijskih računov še pet let po zaprtju 
računa, prenehanju najema sefa, prenehanju pooblastila ozi-
roma po tem, ko fizična oseba ni več dejanski lastnik imetnika 
transakcijskega računa, razen podatka, da se transakcijski ra-
čun, katerega imetnik je fizična oseba, uporablja za opravljanje 
dejavnosti in podatka, da sredstva na transakcijskem računu 
ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, ki 
se hranita eno leto.

(10) Agencija v soglasju z Banko Slovenije določi podrob-
nejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih 
računov.«.

17. člen
Besedilo 193. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o transakcijskih računih in sefih ter njiho-

vih imetnikih, pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov 
oziroma najemnikih se obdelujejo v registru transakcijskih ra-
čunov z namenom, da se zagotovi centralizirani dostop do teh 
podatkov.

(2) Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb so oseb-
ni podatki, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov z 
namenom, da se osebam iz tretjega odstavka 194. člena tega 
zakona, s centraliziranim dostopom do teh podatkov omogoči 
tekoče opravljanje dejanj v postopkih izvršbe ali zavarovanja 
ter drugih postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper ime-
tnike transakcijskih računov, ki so fizične osebe. Osebni podatki 
fizičnih oseb se v registru transakcijskih računov obdelujejo 
tudi z namenom zagotavljanja varnosti pravnega prometa, te-
kočega in učinkovitega opravljanja plačilnih storitev, odločanja 
o kreditni sposobnosti, odkrivanje kršitev s področja plačil-
nega prometa ter učinkovitega preprečevanja in odkrivanja 
pranja denarja ter financiranja terorizma. Prav tako se podatki 
o transakcijskih računih fizičnih oseb, njihovih pooblaščencih 
in dejanskih lastnikih imetnikov transakcijskih računov ter o 
najemnikih sefov, v registru transakcijskih računov obdelujejo 
tudi z namenom, da se ti podatki zagotovijo osebam, za katere 
poseben zakon določa pravno podlago in namen obdelave 
osebnih podatkov.«.

18. člen
V 194. členu se v prvem odstavku za besedilom »Določba 

ne velja za« doda besedilo »podatke o pooblaščencih in de-
janskih lastnikih imetnikov transakcijskih računov ter sefih in«.
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V drugem odstavku se za besedilom »Agencija varuje« 
doda besedilo »osebne podatke v zvezi s sefi, pooblaščenci in 
dejanskimi lastniki imenikov transakcijskih računov ter«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osebne podatke o transakcijskih računih fizičnih 

oseb, pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov transakcij-
skih računov ter sefih, ki se obdelujejo v registru transakcijskih 
računov, lahko pridobijo tudi imetnik transakcijskega računa, 
ali pooblaščenec, ali dejanski lastnik imetnika transakcijskega 
računa, ali najemnik sefa glede podatkov, ki se nanašajo nanj, 
ter druge osebe, za katere drug zakon določa pravno podlago 
in namen obdelave osebnih podatkov. Fizična oseba uveljavlja 
pravico dostopa do osebnih podatkov v registru transakcijskih 
računov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podat-
kov.«.

19. člen
V 195. členu se v prvem odstavku za besedama »fizične 

osebe« dodata vejica in besedilo »pooblaščencu in dejanskem 
lastniku imetnika transakcijskega računa ter o sefu,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteva za pridobitev podatkov iz registra transakcij-

skih računov o pooblaščencu ali dejanskem lastniku imetnika 
transakcijskega računa, sefu oziroma transakcijskem računu 
fizične osebe vsebuje:

1. ime in priimek ali firmo in naslov prosilca in njegov 
podpis,

2. ime, priimek in davčno številko ali identifikacijsko ozna-
ko fizične osebe, ki je imetnik transakcijskega računa, poobla-
ščenca ali dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa 
oziroma najemnika sefa, in

3. navedbo pravne podlage in namen obdelave osebnih 
podatkov.«.

20. člen
V 206. členu se v drugem odstavku besedilo »udeležbo 

plačilnih storitev« nadomesti z besedilom »udeležbo ponudni-
kov plačilnih storitev«.

21. člen
V 243. členu se v prvem odstavku za besedo »nad« doda 

besedilo »bankami,«.
V devetem odstavku se za besedama »nadzor nad« doda 

besedilo »bankami,«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, 

ki se glasi:
»(12) Za nadzor nad bankami v skladu s prvim in devetim 

odstavkom tega člena se smiselno uporabljajo določbe 245. do 
259. člena tega zakona.«.

22. člen
V 254. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi, 

da so pri plačilni instituciji podane ali bodo v naslednjih 12 me-
secih verjetno podane kršitve predpisov iz prvega odstavka 
245. člena tega zakona, ali če plačilna institucija ne ravna v 
skladu s prvim odstavkom 248. člena tega zakona, plačilno 
institucijo pisno obvesti o ugotovitvah in odredi, da preneha z 
ravnanji in odpravi kršitve ter v določenem roku Banki Slovenije 
predloži poročilo iz prvega odstavka 255. člena tega zakona.«.

23. člen
V 267. členu se v drugem odstavku besedilo »iz drugega 

odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »iz drugega 
odstavka 264. člena, drugega odstavka 265. člena tega zakona 
in tretjega odstavka prejšnjega člena«.

24. člen
V 310. členu se v drugem odstavku doda nova 1. točka, 

ki se glasi:
»1. stranki ne zagotovi informacij o morebitnih provizijah 

za dvig gotovine iz prvega, drugega in šestega odstavka 103., 

106., 107. in 109. člena tega zakona pred dvigom gotovine, 
pa tudi na potrdilu o prejemu gotovine ob koncu transakcije 
po dvigu (15. točka prvega odstavka 3. člena tega zakona).«.

Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 2. in 3. točka.

25. člen
V 311. členu se v prvem odstavku za 1. točko dodajo nove 

2. do 5. točka, ki se glasijo:
»2. ne prikaže obračunanih nadomestil ali ne zagotovi 

informacij v skladu s prvim do četrtim odstavkom 3a. člena in 
3b. členom Uredbe 924/2009/ES,

3. uporabniku ne sporoči informacij v skladu s petim in 
šestim odstavkom 3a. člena Uredbe 924/2009/ES,

4. ne zagotovi informacij iz prvega do četrtega odstavka 
3a. člena Uredbe 924/2009/ES v skladu s sedmim odstavkom 
3a. člena Uredbe 924/2009/ES,

5. ne zagotovi informacij iz petega in šestega odstavka 
3a. člena Uredbe 924/2009/ES v skladu s sedmim odstavkom 
3a. člena Uredbe 924/2009/ES,«.

Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 6. do 8. točka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(izdaja predpisov)

Agencija izda splošni akt iz desetega odstavka spreme-
njenega 192. člena zakona v 12 mesecih od uveljavitve tega 
zakona.

27. člen
(razveljavitev predpisov)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Akt o vo-
denju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 35/18 
in 41/18 – popr.), ki pa se uporablja še do začetka uporabe 
splošnega akta iz prejšnjega člena.

28. člen
(začetek uporabe)

(1) Spremenjeni 191., 192., 193., 194. in 195. člen zakona 
se začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi splošnega akta 
iz desetega odstavka spremenjenega 192. člena zakona.

(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka 
se uporabljajo 191., 192., 193., 194. in 195. člen Zakona o 
plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.).

(3) Novi 3. in 5. točka prvega odstavka 311. člena zakona 
se začneta uporabljati 19. aprila 2021.

29. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 450-01/20-10/11
Ljubljana, dne 10. julija 2020
EPA 1243-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Jože Tanko
podpredsednik

1915. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zavarovalništvu (ZZavar-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu 
(ZZavar-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zavarovalništvu (ZZavar-1B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2020.

Št. 003-02-6/2020-12
Ljubljana, dne 18. julija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1B)

1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 95/15 in 

9/19) se v 2. členu na koncu 8. točke pika nadomesti s podpi-
čjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:

»9. Direktiva 2019/2177 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 
2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavno-
sti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 
2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 
2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za 
pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 
27. 12. 2019, str. 155).«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za be-

sedilom »do 132.,« doda besedilo »135.,«.

3. člen
V 5. členu se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpi-

čjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Direktiva 2019/2177/EU je Direktiva 2019/2177/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 
o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Di-
rektive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 
(EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 
27. 12. 2019, str. 155).«.

4. člen
V 50. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»4. učinkovito ter v organizacijsko strukturo in procese 

upravljanja vključeno funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi 
pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavaroval-
nih produktov. Za izvajanje te funkcije uprava zavarovalnice 
imenuje odgovorno osebo, ki smiselno izpolnjuje pogoje iz 
tretjega odstavka 561. člena tega zakona;«.

V četrtem odstavku se pred piko doda besedilo »in imeno-
vanjem odgovorne osebe za funkcijo distribucije«.

5. člen
V 52. členu se v drugem odstavku 5. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»5. ni oseba, za katero je Agencija za zavarovalni nad-

zor v zadnjih petih letih zavarovalnici pravnomočno naložila 
odvzem pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 
4. oziroma 8. poglavja tega zakona;«.

6. člen
V 56. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Člani uprave zavarovalnice opravljajo posle vodenja 

zavarovalnice na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za 
polni delovni čas.«.

7. člen
V 131. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se 

glasita:
»(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor zavrne posredo-

vanje obvestila iz drugega odstavka tega člena nadzornemu 
organu države članice, v roku iz drugega odstavka tega člena 
zavarovalnici sporoči razloge za zavrnitev.

(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s prej-
šnjim odstavkom zavrne zahtevo za posredovanje obvestila 
nadzornemu organu države članice ali zahteve za posredova-
nje obvestila ne zavrne, vendar obvestila ne posreduje nadzor-
nemu organu države članice v roku iz drugega odstavka tega 
člena, je zagotovljeno sodno varstvo, kakor da je bila zahteva 
za posredovanje obvestila zavrnjena.«.

8. člen
Za 131. členom se dodata nova 131.a in 131.b člen, ki 

se glasita:

»131.a člen
(spremembe glede vrste poslov)

Če namerava zavarovalnica izvesti spremembo glede 
vrste in obsega poslov po posameznih zavarovalnih vrstah, o 
katerih je v skladu s prvim odstavkom 131. člena tega zakona 
obvestila Agencijo za zavarovalni nadzor, mora o tem predho-
dno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor, kot je določeno v 
131. členu tega zakona.

131.b člen
(obveščanje EIOPA in platforme za sodelovanje)

(1) Kadar namerava Agencija za zavarovalni nadzor izdati 
dovoljenje zavarovalnici, katere poslovni načrt izkazuje, da del 
njenih dejavnosti temelji na neposrednem opravljanju poslov in 
opravljanju poslov prek podružnice na območju druge države 
članice, ter oceni, da so te dejavnosti pomembne za trg države 
članice, Agencija za zavarovalni nadzor o tem obvesti nadzorni 
organ države članice in EIOPA.

(2) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti EIOPA in nad-
zorni organ države članice, če ugotovi, da se je finančno stanje 
zavarovalnice, ki opravlja posle v državi članici, poslabšalo ali 
obstajajo druga tveganja v zvezi z opravljanjem poslov zava-
rovalnice, ki lahko vplivajo na trg države članice.

(3) Agencija za zavarovalni nadzor in nadzorni organ dr-
žave članice lahko zadevo predložita EIOPA, in če ni mogoče 
najti dvostranske rešitve, zahtevata pomoč EIOPA.

(4) Obvestila iz prvega in drugega odstavka tega člena 
morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno presojo.

(5) Obvestila iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ne posegajo v nadzorne pristojnosti Agencije za zavarovalni 
nadzor in nadzornega organa države članice, ki so določene 
v tem zakonu.

(6) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje v platformi 
za sodelovanje, ki jo je v primeru utemeljenih in resnih sumov 
o negativnem vplivu na zavarovalce, zavarovance in druge 
upravičence iz zavarovanj na lastno pobudo ali pobudo enega 
ali več nadzornih organov držav članic iz tega člena vzpostavila 
EIOPA z namenom okrepitve izmenjave informacij in spodbude 
sodelovanja med nadzornimi organi držav članic iz tega člena, 
kadar:

1. so posli, ki jih namerava zavarovalnica opravljati v 
državi članici, pomembni za trg države članice;

2. je Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z drugim 
odstavkom tega člena obvestila EIOPA in nadzorni organ dr-
žave članice o poslabšanju finančnega stanja zavarovalnice, 
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ki opravlja posle v državi članici, ali o obstoju drugih tveganj v 
zvezi z opravljanjem poslov zavarovalnice, ki lahko vplivajo na 
trg države članice;

3. je nadzorni organ države članice obvestil Agencijo za 
zavarovalni nadzor in EIOPA o resnih in utemeljenih pomislekih 
glede varstva zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravi-
čencev iz zavarovanj v skladu s tretjim odstavkom 136.a člena 
tega zakona ali

4. je bila zadeva predložena EIOPA v skladu s tretjim od-
stavkom tega člena in posredovana zahteva EIOPA za pomoč 
pri oblikovanju dvostranske rešitve.

(7) Prejšnji odstavek ne posega v pravico Agencije za za-
varovalni nadzor, da skupaj z drugimi udeleženimi nadzornimi 
organi iz tega člena vzpostavi platformo za sodelovanje, če se 
o vzpostavitvi platforme za sodelovanje strinjajo vsi udeleženi 
nadzorni organi.

(8) Vzpostavitev platforme za sodelovanje na podlagi 
šestega in sedmega odstavka tega člena ne posega v nad-
zorne pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor in nadzornih 
organov držav članic, ki jih določa ta zakon.«.

9. člen
V 134. členu se v drugem odstavku 2. točka spremeni 

tako, da se glasi:
»2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je Agencija 

za zavarovalni nadzor prejela obvestilo nadzornega organa 
države članice sedeža zavarovalnice ter priloge iz prvega in 
drugega odstavka 127. člena in tretjega odstavka 128. člena 
tega zakona, če nadzorni organ države članice sedeža zava-
rovalnice do izteka dveh mesecev ni prejel obvestila Agencije 
za zavarovalni nadzor o pogojih za opravljanje zavarovalnih 
poslov v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni zaščiti javnih 
koristi.«.

10. člen
Za 136. členom se doda nov 136.a člen, ki se glasi:

»136.a člen
(obveščanje EIOPA in platforme za sodelovanje)

(1) Kadar namerava nadzorni organ države članice se-
deža zavarovalnice izdati dovoljenje zavarovalnici, katere 
poslovni načrt izkazuje, da del njenih dejavnosti temelji na 
neposrednem opravljanju poslov in opravljanju poslov prek 
podružnice na območju Republike Slovenije ter so te dejavnosti 
pomembne za trg Republike Slovenije, nadzorni organ države 
članice o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in EIOPA.

(2) Nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice 
obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in EIOPA, če ugotovi, 
da se je finančno stanje zavarovalnice, ki opravlja posle na 
območju Republike Slovenije, poslabšalo ali obstajajo druga 
tveganja v zvezi z opravljanjem poslov zavarovalnice, ki lahko 
vplivajo na trg Republike Slovenije.

(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko nadzorni organ 
države članice sedeža zavarovalnice obvesti, kadar ima resne 
in utemeljene pomisleke v zvezi z varstvom zavarovalcev, 
zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj. Hkrati z 
obvestilom nadzornemu organu države članice sedeža zava-
rovalnice Agencija za zavarovalni nadzor posreduje obvestilo 
tudi EIOPA.

(4) Nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice 
in Agencija za zavarovalni nadzor lahko zadevo predložita 
EIOPA, in če ni mogoče najti dvostranske rešitve, zahtevata 
pomoč EIOPA.

(5) Obvestila iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno 
presojo.

(6) Obvestila iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena ne posegajo v nadzorne pristojnosti nadzornega organa 
države članice sedeža zavarovalnice in Agencije za zavarovalni 
nadzor, ki so določene v tem zakonu.

(7) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje v platformi 
za sodelovanje, ki jo je v primeru utemeljenih in resnih sumov 
o negativnem vplivu na zavarovalce, zavarovance in druge 
upravičence iz zavarovanj na lastno pobudo ali pobudo enega 
ali več nadzornih organov držav članic iz tega člena vzpostavila 
EIOPA z namenom okrepitve izmenjave informacij in spodbude 
sodelovanja med nadzornimi organi držav članic iz tega člena, 
kadar:

1. so posli, ki jih namerava zavarovalnica države članice 
opravljati na območju Republike Slovenije, pomembni za trg 
Republike Slovenije;

2. je nadzorni organ države članice sedeža zavaroval-
nice v skladu z drugim odstavkom tega člena obvestil EIOPA 
in Agencijo za zavarovalni nadzor o poslabšanju finančnega 
stanja zavarovalnice, ki opravlja posle na območju Republike 
Slovenije, ali obstoju drugih tveganj v zvezi z opravljanjem po-
slov zavarovalnice, ki lahko vplivajo na trg Republike Slovenije;

3. je Agencija za zavarovalni nadzor obvestila nadzorni 
organ države članice sedeža zavarovalnice in EIOPA o resnih 
in utemeljenih pomislekih v zvezi z varstvom zavarovalcev, 
zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj v skladu s 
tretjim odstavkom tega člena ali

4. je bila zadeva predložena EIOPA v skladu s četrtim od-
stavkom tega člena in posredovana zahteva EIOPA za pomoč 
pri oblikovanju dvostranske rešitve.

(8) Prejšnji odstavek ne posega v pravico Agencije za za-
varovalni nadzor, da skupaj z drugimi udeleženimi nadzornimi 
organi iz tega člena vzpostavi platformo za sodelovanje, če se 
o vzpostavitvi platforme za sodelovanje strinjajo vsi udeleženi 
nadzorni organi.

(9) Vzpostavitev platforme za sodelovanje na podlagi 
sedmega in osmega odstavka tega člena ne posega v nadzor-
ne pristojnosti nadzornih organov držav članic in Agencije za 
zavarovalni nadzor, ki jih določa ta zakon.«.

11. člen
V 137. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica tretje države sme zavarovalne posle, 

za katere ima dovoljenje v državi svojega sedeža, opravljati tudi 
na ozemlju Republike Slovenije, vendar samo prek podružnice 
in pod pogoji, določenimi v tem zakonu, ali pod pogoji, določe-
nimi v mednarodni pogodbi, ki obvezuje Republiko Slovenijo.«.

V drugem odstavku se v 1. točki druga alineja črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Neposredno opravljanje storitev v skladu z 2. točko 

prejšnjega odstavka je dovoljeno, če je zavarovalnica tretje dr-
žave, ki namerava na ozemlju Republike Slovenije neposredno 
opravljati zavarovalne posle, k vlogi priložila dokazilo Evropske 
komisije, da so zahteve glede poslovanja zavarovalnice v drža-
vi sedeža enakovredne zahtevam pravnega reda EU.«.

12. člen
V 156. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Zavarovalnica po vsaki pomembni spre-
membi tveganj iz prvega odstavka 154. člena tega zakona brez 
odlašanj izvede lastno oceno tveganj in solventnosti.«.

13. člen
V 184. členu se v petem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Za vsako zadevno državo se pred uporabo 
65 % faktorja prilagodljivosti za nestanovitnost krivulje netvega-
ne obrestne mere iz prejšnjega odstavka za valuto te države 
poveča za razliko med razponom države, popravljenim za 
tveganje, in dvakratnim valutnim razponom, popravljanim za 
tveganje, vedno kadar je ta razlika pozitivna in je razpon drža-
ve, popravljen za tveganje, večji od 85 baznih točk.«.

14. člen
V 218. členu se v drugem odstavku za besedilom »na 

podlagi dokazil, da« doda besedilo »notranji popolni ali delni«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
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»(3) Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s prvim od-
stavkom 35. člena Uredbe (EU) št. 1094/2010 obvesti EIOPA 
o vlogi zavarovalnice za uporabo ali spremembo popolnega ali 
delnega notranjega modela. Agencija za zavarovalni nadzor 
lahko EIOPA zaprosi za tehnično pomoč pri odločanju o vlogi 
zavarovalnice za uporabo notranjega modela.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

15. člen
V 254. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejši 

obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter dodatne-
ga revizorjevega poročila iz 258. člena tega zakona.«.

16. člen
V 258. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Revizijska družba poleg revidiranja letnega poročila 

zavarovalnice, na podlagi katerega sestavi revizorjevo poroči-
lo, opravi tudi dodatni revizijski pregled in dodatno revizorjevo 
poročilo v skladu s predpisom iz 254. člena tega zakona.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za revizijski pregled iz prvega odstavka tega člena 

imenuje zavarovalnica revizijsko družbo za obdobje, ki ne sme 
biti krajše od treh poslovnih let. Revizijski pregled zavaroval-
nice lahko opravlja posamezna revizijska družba neprekinjeno 
za največ deset poslovnih let s prekinitvijo za obdobje najmanj 
naslednjih štirih poslovnih let.«.

17. člen
Naslov 301. člena se spremeni tako, da se glasi: »(zapi-

snik o pregledu poslovanja)
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor pri pregledu 

poslovanja ne ugotovi kršitve predpisov iz prvega odstavka 
277. člena tega zakona, o tem pisno obvesti zavarovalnico.«.

18. člen
V 312. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke 

pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 6. in 7. točka, ki 
se glasita:

»6. zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahte-
vajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov 
v skladu s tem zakonom;

7. so podane okoliščine, zaradi katerih je oteženo učin-
kovito izvajanje nadzora nad zavarovalnico, in z drugimi ukrepi 
nadzora ni mogoče odpraviti kršitve.«.

19. člen
V 367. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko na podlagi 

točke b prvega odstavka 8. člena Uredbe 1094/2010 zaprosi 
EIOPA za tehnično pomoč v postopku odločitve o zahtevi za 
izdajo dovoljenja za izračun konsolidiranega zahtevanega 
solventnostnega kapitala skupine ali zahtevanega solven-
tnostnega kapitala zavarovalnice v skupini z notranjim mo-
delom.«.

Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do 
osmi odstavek.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deveti od-
stavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Če EIOPA v skladu z osmim in devetim odstavkom 
tega člena ne sprejme odločitve glede zahteve iz prvega od-
stavka tega člena in v skladu s tretjim odstavkom 19. člena 
Uredbe št. 1094/2010, odločitev sprejme Agencija za zavaro-
valni nadzor.«.

Dosedanji deveti do dvanajsti odstavek postanejo enajsti 
do štirinajsti odstavek.

20. člen
V 392. členu se v drugem odstavku v 2. točki beseda 

»dvanajstega« nadomesti z besedo »štirinajstega«.

21. člen
V 394. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Če EIOPA v skladu s tretjim odstavkom 19. člena 

Uredbe št. 1094/2010 in s prejšnjim odstavkom ne sprejme 
odločitve glede zahteve iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena, odločitev sprejme Agencija za zavarovalni nadzor.«.

22. člen
V 483. členu se v sedmem odstavku beseda »prejšnjega« 

nadomesti z besedo »prejšnjim«.

23. člen
V 501. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»4. sprejema poročilo o stanju na področju zavarovalni-

štva;«.

24. člen
V 528.d členu se v tretjem, četrtem in petem odstavku 

beseda »primeren« nadomesti z besedo »ustrezen«.

25. člen
V 544. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe tega zakona o zavarovalno zastopniški druž-

bi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika 
posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost 
zastopanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb, in 
za banko iz osmega odstavka 558. člena tega zakona.«.

26. člen
V 551. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavarovalni posrednik ima zavarovano poklicno od-

govornost za celotno ozemlje EU za zavarovalno vsoto, ki ne 
sme biti manjša od zneska, kot je določen v uredbi EU, ki pred-
pisuje zavarovalno vsoto za zavarovanje poklicne odgovornosti 
zavarovalnega posrednika na en odškodninski zahtevek, ali 
ne sme biti manjša od zneska, kot je določen v uredbi EU, 
ki predpisuje zavarovalno vsoto za zavarovanje poklicne od-
govornosti zavarovalnega posrednika za vse odškodninske 
zahtevke skupno v enem letu, razen če je to zavarovanje že 
zagotovila pravna oseba, v imenu katere zavarovalni posrednik 
deluje ali od katere je zavarovalni posrednik pooblaščen, ali je 
ta pravna oseba prevzela polno odgovornost za njegovo de-
lovanje. Oškodovanec je ob nastanku zavarovalnega primera 
upravičen uveljavljati od zavarovalnice znesek brez upošteva-
nja morebitne franšize, ki jo nato zavarovalnica regresira od 
zavarovalca.«.

27. člen
V 558. členu se osmi in deveti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko dejavnost 

zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi banke, ki so za opra-
vljanje te dejavnosti pridobile dovoljenje Evropske centralne 
banke. Evropska centralna banka izda dovoljenje na podlagi 
predhodnega mnenja Agencije za zavarovalni nadzor. Za do-
voljenje Evropske centralne banke za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja se smiselno uporablja zakon, ki 
ureja bančništvo.

(9) Agencija za zavarovalni nadzor mnenje iz prejšnjega 
odstavka poda v 45 dneh od dneva prejema zaprosila. Če 
Agencija za zavarovalni nadzor v tem roku ne poda mnenja, 
se šteje, da je mnenje podano.«.

28. člen
V 561. členu se za devetim odstavkom dodata nova de-

seti in enajsti odstavek, ki se glasita:
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»(10) Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega 
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja preneha veljati s 
prejemom izjave zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega 
posrednika, da je prenehal opravljati posle zavarovalnega za-
stopanja ali zavarovalnega posredovanja.

(11) Če nastopi razlog iz prejšnjega odstavka, izda Agen-
cija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da je 
dovoljenje prenehalo.«.

Dosedanji deseti do trinajsti odstavek postanejo dvanajsti 
do petnajsti odstavek.

29. člen
V 562. členu se v petem odstavku številka »574« nado-

mesti s številko »573«.
V šestem odstavku se črtata besedi »in prokuristov«, 

številka »574« pa se nadomesti s številko »573«.

30. člen
V 563.a členu se naslov spremeni tako, da se glasi: 

»(ukrepi nadzora zaradi kršitev pri distribuciji zavarovalnih pro-
duktov)«.

V prvem odstavku se črta beseda »naložbenih«, besedilo 
»527.c« pa se nadomesti z besedilom »528.b in 528.c«.

31. člen
V 566. členu se v drugem odstavku beseda »oziroma« 

nadomesti z besedo »ali«.

32. člen
Besedilo 567.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poslovodna oseba zavarovalno zastopniške ali za-

varovalno posredniške družbe izpolnjuje pogoje iz tretjega 
odstavka 561. člena tega zakona.

(2) Oseba, ki je pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj iz 
četrtega odstavka 558. člena oziroma pri banki iz osmega od-
stavka 558. člena tega zakona imenovana za odgovorno osebo 
za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, iz-
polnjuje pogoje iz tretjega odstavka 561. člena tega zakona.«.

33. člen
Besedilo 568. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalno posredniška družba ima zavarovano po-

klicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša 
od zneska iz uredbe EU, ki predpisuje zavarovalne vsote za 
zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika 
na en odškodninski zahtevek, ali ne sme biti manjša od zneska 
iz uredbe EU, ki predpisuje zavarovalne vsote za zavarova-
nje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika za vse 
odškodninske zahtevke skupno v enem letu. Oškodovanec je 
ob nastanku zavarovalnega primera upravičen uveljavljati od 
zavarovalnice znesek brez upoštevanja morebitne franšize, ki 
jo nato zavarovalnica regresira od zavarovalca.«.

34. člen
V 575.a členu se v prvem odstavku doda nov drugi sta-

vek, ki se glasi: »V primeru dogovora Agencije za zavarovalni 
nadzor s pristojnim organom druge države članice iz tega 
odstavka, Agencija za zavarovalni nadzor o tem nemudoma 
obvesti zavarovalno zastopniško družbo, zavarovalno posre-
dniško družbo, zastopnika dopolnilnih zavarovanj ali banko, ki 
opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega 
posredovanja v drugi državi članici, in EIOPA.«.

35. člen
Naslov 17. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»17. poglavje: POSLOVANJE PRVEGA POKOJNINSKEGA 
SKLADA IN PRAVILA ZA POSLOVANJE ZAVAROVALNIC, KI 
UPRAVLJAJO POKOJNINSKE SKLADE KOT KRITNE SKLA-
DE ALI VZAJEMNE POKOJNINSKE SKLADE«.

36. člen
580. do 605. člen se črtajo.

37. člen
V 606. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica, ki upravlja prvi pokojninski sklad Re-

publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prvi pokojninski sklad), 
ki je bil oblikovan na podlagi Zakona o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih in-
vesticijskih družb (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 85/09 in 32/16; v nadaljnjem besedilu: ZPSPID), izra-
čunava matematične rezervacije v skladu z določbami zakona, 
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za naložbe prvega pokojninskega sklada se glede 

naložb kritnih skladov za izplačevanje pokojninskih rent upo-
rabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, pri čemer:

– so dopustne tudi naložbe v poslovne deleže gospodar-
skih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer z omejitvijo 
do največ 5 % zavarovalno-tehničnih rezervacij;

– so lahko presežene omejitve posameznih naložb iz 
zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če so 
bile te omejitve v zvezi s posamezno naložbo presežene že na 
dan uveljavitve tega zakona, če po uveljavitvi tega zakona ni 
prišlo do dodatne pridobitve te naložbe in je sklad sposoben 
poravnati vse svoje obveznosti.«.

38. člen
609. člen se črta.

39. člen
V 612. členu se v drugem odstavku beseda »tretjega« 

nadomesti z besedo »četrtega«.

40. člen
V 618. členu se peti in šesti odstavek črtata.

41. člen
629. člen se spremeni tako, da se glasi:

»629. člen
(poročilo o solventnosti in finančnem položaju)

Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi, brez vpliva-
nja na razkritja, ki so obvezna v okviru drugih poročanj zavaro-
valnice, da v poročilu o solventnosti in finančnem položaju kljub 
zahtevi po razkritju celotnega zahtevanega solventnostega 
kapitala iz druge alineje 5. točke drugega odstavka 261. člena 
tega zakona do 31. decembra 2020 ni treba ločeno razkriti 
kapitalskega dodatka ali vpliva parametrov, prilagojenih zava-
rovalnici oziroma njenim privzetim tveganjem, ki jih uporablja 
zavarovalnica v skladu z 217. členom tega zakona.«.

42. člen
V 640. členu se v sedmem odstavku številka »642« na-

domesti s številko »639«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
(uskladitev organizacijske strukture zavarovalnice)
Zavarovalnice uskladijo organizacijsko strukturo in pro-

cese odločanja ter integrirajo funkcijo distribucije v skladu s 
4. točko prvega odstavka 50. člena zakona v enem letu od 
uveljavitve tega zakona.

44. člen
(uskladitev pogodb o zaposlitvi s člani uprav)

Zavarovalnice uskladijo pogodbe o zaposlitvi s člani uprav 
v skladu z drugim odstavkom 56. člena zakona v šestih mese-
cih od uveljavitve tega zakona.
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45. člen
(uskladitev izpolnjevanja pogojev iz 567.a člena)

(1) Poslovodne osebe zavarovalno zastopniške ali zava-
rovalno posredniške družbe izpolnijo pogoje iz prvega odstavka 
567.a člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

(2) Osebe, ki so pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj 
oziroma banki imenovane za odgovorno osebo za izvajanje 
postopkov distribucije zavarovalnih produktov, izpolnijo pogoje 
iz drugega odstavka 567.a člena v enem letu od uveljavitve 
tega zakona.

46. člen
(nadzor nad pokojninskimi družbami)

Za nadzor nad pokojninskimi družbami iz Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 
– ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se do 
ureditve v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
smiselno uporablja 7. poglavje zakona, razen drugega odstav-
ka 277. člena zakona.

47. člen
(začetek uporabe)

Nova 131.b in 136.a člena, novi tretji odstavek 218. člena, 
nova tretji in deseti odstavek 367. člena in novi dvanajsti od-
stavek 394. člena zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2021.

48. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 460-01/20-3/11
Ljubljana, dne 10. julija 2020
EPA 1244-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Jože Tanko
podpredsednik

MINISTRSTVA
1916. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem 
registru

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 
23. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. čle-
na in drugega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) 
minister za notranje zadeve izdaja

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

o izvrševanju zakona o matičnem registru

1. člen
V Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru 

(Uradni list RS, št. 40/05, 69/09 in 77/16) se v 12. členu za 
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Če je osebno ali zemljepisno ime v listino, ki je podlaga 
vpisa v matični register, vpisano s tujo pisavo, se mora najprej 
prečrkovati v latinico. Če v latinico prečrkovano osebno ali ze-

mljepisno ime vsebuje črko, ki je ni v slovenskem naboru črk 
in znakov iz priloge 1 tega pravilnika, se prečrkuje v skladu z 
mednarodnim standardom ICAO 9303, ki določa prečrkovanje 
ob zapisu osebnih in zemljepisnih imen v potne listine.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz 

več besed oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma 
nedeljivih celot in črk, poda izjavo o izbiri osebnega imena za 
pravni promet, se osebno ime, izbrano za pravni promet, vpiše 
v matični register.«.

3. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kot oče otroka tujca, rojenega na območju Republike 

Slovenije, se vpiše tisti, ki v skladu s pravili o določanju prava, 
ki ga je treba uporabiti za družinska razmerja z mednarodnim 
elementom, velja za otrokovega očeta. Kot oče otroka tujca se 
vpiše tudi tisti, ki očetovstvo izkaže z javno listino pristojnega 
tujega organa, izdano skladno s pravili iz prejšnjega stavka.«.

4. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zakonska oziroma partnerska zveza, sklenjena v Repu-

bliki Sloveniji, se v register vpiše na podlagi listine o sklenitvi 
zakonske oziroma partnerske zveze, ki jo podpišejo zakonca 
oziroma partnerja in matičar. Priči ter pooblaščena oseba listino 
o sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze podpišejo, če 
so ob sklenitvi prisotni.«.

5. člen
V 21. členu se v drugem odstavku črta besedilo »sklenitev 

po pooblaščencu«.

6. člen
V 29. členu se v prvem odstavku besedilo »odločbe cen-

tra za socialno delo« nadomesti z besedilom »pravnomočne 
sodne odločbe«.

7. člen
V 30. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba priimka se lahko v register vpiše tudi na 

podlagi izjave nekdanjega zakonca oziroma partnerja, podane 
v letu dni po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali raz-
veljavitvi zakonske oziroma partnerske zveze oziroma v letu dni 
po podpisu notarskega zapisa ali druge enakovredne listine o 
sporazumni razvezi tujega pristojnega organa. Vpiše se lahko 
samo priimek, ki ga je oseba imela pred sklenitvijo zakonske 
oziroma partnerske zveze ob pogoju, da priimka v času skle-
njene zakonske oziroma partnerske zveze ni spreminjala.«.

8. člen
31. člen se črta.

9. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen
(odvzem starševske skrbi in prenehanje tega ukrepa)
Odvzem starševske skrbi in prenehanje tega ukrepa se v 

register vpiše na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu za osebo, nad ka-

tero je staršem odvzeta starševska skrb, se izda z zaznamkom 
o odvzemu starševske skrbi.

Državljanu, ki ima v matičnem registru, skladno z Zako-
nom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 
– odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US, 15/17 – DZ in 30/18 
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– ZSVI), vpisan odvzem ali podaljšanje roditeljske pravice, se 
izda izpisek z matičnega registra z zaznamkom o odvzemu ali 
podaljšanju roditeljske pravice.

V primeru prenehanja teh ukrepov se izpisek iz matičnega 
registra o rojstvu izda brez zaznamka.«.

10. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

»32.a člen
(podelitev starševske skrbi sorodniku in prenehanje  

tega ukrepa)
Podelitev starševske skrbi sorodniku se v register vpiše 

na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Izpisek iz matičnega 
registra o rojstvu se izda z zaznamkom o podelitvi starševske 
skrbi sorodniku.

Če podelitev starševske skrbi preneha po samem zakonu 
(s polnoletnostjo) se v registru izbriše. Izpisek iz matičnega 
registra o rojstvu se izda brez zaznamka.

Če podelitev starševske skrbi sorodniku preneha z odloč-
bo sodišča, se v register vpiše prenehanje podelitve starševske 
skrbi sorodniku. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda 
brez zaznamka.«.

11. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen
(skrbništvo in prenehanje tega ukrepa)

Skrbništvo se v register vpiše na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe, odločbe pristojnega centra za socialno delo ali 
javne listine pristojnega tujega organa, ki je sprejel ukrepe, s 
katerimi je poskrbel za varstvo osebnosti, pravic in interesov 
slovenskega državljana.

V register se vpišejo podatki o skrbniku, kot izhajajo iz od-
ločbe. Če je skrbnik fizična oseba, se v register vpiše njegovo 
osebno ime in EMŠO. Če je skrbnik pravna oseba, se v register 
vpiše naziv pravne osebe.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu za osebo, ki je 
postavljena pod skrbništvo, se izda z zaznamkom o skrbništvu.

Če skrbništvo preneha po samem zakonu (s polnoletno-
stjo, posvojitvijo ali sklenitvijo zakonske oziroma partnerske 
zveze) se v registru izbriše. Izpisek iz matičnega registra o 
rojstvu se izda brez zaznamka.

Če skrbništvo preneha z odločbo sodišča, ker so pre-
nehali razlogi za skrbništvo, se v register vpiše prenehanje 
skrbništva. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda brez 
zaznamka.

Skrbništvo preneha tudi v primeru, ko mladoletna oseba 
pod skrbništvom postane roditelj in ji je z odločbo sodišča 
priznana popolna poslovna sposobnost. Izpisek iz matičnega 
registra o rojstvu se izda z zaznamkom o priznanju poslovne 
sposobnosti pred polnoletnostjo.«.

12. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen
(izdaja izpiska iz matičnega registra o rojstvu z zaznamkom  

o vpisu odvzema in vrnitve poslovne sposobnosti)
Državljanu, ki ima v matičnem registru, skladno z Zako-

nom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 
– odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US, 15/17 – DZ in 30/18 
– ZSVI), vpisan popoln ali delni odvzem poslovne sposobnosti, 
se izda izpisek iz matičnega registra o rojstvu z zaznamkom o 
odvzemu poslovne sposobnosti.

V primerih prenehanja tega ukrepa se izpisek iz matične-
ga registra o rojstvu izda brez zaznamka.«.

13. člen
V 38. členu se v naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(neveljavnost, prenehanje ali neobstoj zakonske oziro-

ma partnerske zveze)«.
V 38. členu se prvi odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»Neveljavnost, prenehanje ali neobstoj zakonske oziro-

ma partnerske zveze se v register vpiše na podlagi odločbe 
sodišča, notarskega zapisa, ustrezne listine pristojnega tujega 
organa ali vpisa smrti zakonca oziroma partnerja.«.

14. člen
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar izpiska iz tujine ni mogoče pridobiti, se rojstvo, 

sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze ali smrt lahko 
vpiše v register na podlagi odločbe pristojnega organa, če 
obstajajo dokazi o času in kraju nastanka matičnega dejstva.«.

15. člen
V 57. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Če državljan, za katerega se izvaja prenos podatkov iz 

matične knjige v register, ni več živ in se ugotovi, da se njegovo 
osebno ime razlikuje, pristojni organ izda odločbo v skladu s 
tretjim odstavkom 20. člena zakona in v register vpiše osebno 
ime, ki ga je umrli uporabljal za časa svojega življenja.«.

KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2020/7(1322-03)
Ljubljana, dne 15. julija 2020
EVA 2020-1711-0003

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve

1917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov 
v cestnem prometu

Na podlagi šestega odstavka 28. člena in drugega ter 
tretjega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo 
in 67/19) minister za infrastrukturo izdaja

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

Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov  
v cestnem prometu

1. člen
V Pravilniku o licencah za opravljanje prevozov v cestnem 

prometu (Uradni list RS, št. 67/07) se v 21. členu v drugem 
odstavku število » 20.« nadomesti z besedilom » 32.a in 32.c«.

2. člen
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b, 21.c in 21.č čle-

ni, ki se glasijo:

»21.a člen
(1) Minimalno število zaposlenih voznikov iz drugega od-

stavka 32.c člena zakona je razmerje med zaposlenimi vozniki 
in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno 
v spodnji tabeli:
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Število vozil Minimalno število zaposlenih voznikov
1–2 1
3–4 2
5–6 4
7–8 6

9–10 8
(2) Če podjetje razpolaga z 11 ali več vozili, se število za-

poslenih voznikov določi po naslednji formuli: število vozil x 0,9 
(zaokroženo navzdol na celo število).

(3) Minimalno število ostalih zaposlenih v podjetju iz dru-
gega odstavka 32.c člena zakona je razmerje med ostalimi 
zaposlenimi in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot 
je določeno v spodnji tabeli:

Število vozil Minimalno število ostalih zaposlenih
1–4 0

5–10 1
11–20 2

nad 20 vozil 3
(4) Število vozil se ugotavlja na podlagi števila veljavnih 

izvodov licenc Skupnosti, izdanih določenemu podjetju. Štejejo 
se izvodi licence, izdani za vlečna vozila oziroma samostojna 
tovorna vozila, brez priklopnikov. K vlogi za izdajo licence Sku-
pnosti se priloži seznam zaposlenih voznikov (ime, priimek, 
EMŠO) in seznam ostalih zaposlenih (ime, priimek, delovno 
mesto).

(5) Če se poveča število izdanih izvodov licence posame-
znemu podjetju ali če se zmanjša število zaposlenih voznikov 
ali ostalih zaposlenih, se mora izdajatelju predložiti nov seznam 
zaposlenih voznikov in seznam ostalih zaposlenih.

(6) Seznam voznikov in ostalih zaposlenih je določen v 
Prilogi 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

21.b člen
(1) V času uradnih ur podjetja mora biti v prostorih podje-

tja na sedežu podjetja ali podružnice ali poslovne enote, vpisa-
ne v poslovni register AJPES, prisotna najmanj ena zaposlena 
oseba. Uradne ure podjetja se določijo v delovnih dneh med 
7. in 17. uro v trajanju najmanj 6 ur dnevno. Če podjetje ne 
razpolaga z več kot 5 vozili, morata biti upravljavec prevoza ali 
direktor telefonsko dosegljiva v času uradnih ur in se v primeru 
nadzora v podjetju odzvati v skladu z navodili nadzornega or-
gana ter v primeru odreditve nadzornega organa priti na sedež 
podjetja v roku, ki ga določi nadzorni organ.

(2) Podjetje objavi uradne ure na vidnem mestu pri vho-
du v prostore oziroma na svoj poštni nabiralnik, če ima sedež 
podjetja v večstanovanjskem objektu, ter jih priglasi k izjavi 
izdajatelju licenc.

21.c člen
(1) Vlagatelj mora imeti v Republiki Sloveniji na sedežu 

podjetja ali podružnice v lasti ali najemu najmanj en prostor 
ustrezne velikosti glede na število vozil, kot je določeno v tabeli:

Število vozil Najmanjša velikost poslovnega  
prostora (m2)

1–4 10
5–10 15
11–20 20

nad 20 vozil 25

(2) K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži:
– izjava z navedbo velikosti in lokacije prostora, ki se bo 

uporabljal za izvajanje dejavnosti podjetja;
– identifikacijski podatki o objektu (parcelna številka, ka-

tastrska občina),
– če vlagatelj ni lastnik prostorov, tudi pogodbo o pravici 

razpolaganja s tem prostorom, pri čemer se isti prostor za izpol-
njevanje pogojev za pridobitev licence lahko uporablja oziroma 
uveljavlja samo za eno podjetje.

– izjava, da ni nobene druge pravne ali dejanske ovire, 
ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko 
uporabljal ves čas veljavnosti licence Skupnosti.

(3) Podjetje v teh prostorih hrani poslovno dokumentacijo, 
zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 
dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter druge 
dokumente, povezane z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev 
licence Skupnosti.

21.č člen
(1) Vlagatelj mora imeti v prostorih iz prejšnjega člena v 

lasti ali najemu najmanj naslednjo opremo:
– osnovno komunikacijsko opremo (najmanj internetni pri-

ključek in telefon, osebni računalnik oziroma delovna postaja),
– pisarniško opremo (najmanj pisarniško pohištvo za vsa-

kega zaposlenega).
(2) K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži se-

znam komunikacijske in pisarniške opreme iz prejšnjega od-
stavka in izjavo, da vlagatelj dejansko razpolaga s to opremo.«.

3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 

sestavni del tega pravilnika.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ne glede na prvi in drugi odstavek 21.a člena pravilnika 

mora imeti od uveljavitve tega pravilnika do 1. junija 2021 
podjetje, ki ima nad pet vozil, minimalno enega zaposlenega 
voznika.

Ne glede na tretji odstavek 21.a člena pravilnika mora 
imeti od uveljavitve tega pravilnika do 1. junija 2021 podjetje, 
ki ima nad 20 vozil, minimalno enega ostalega zaposlenega.

5. člen
Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavi-

tvijo tega pravilnika, se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika 
najkasneje do 23. novembra 2020.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-95/2020/25-026111239
Ljubljana, dne 9. julija 2020
EVA 2020-2430-0031

Jernej Vrtovec
minister 

za infrastrukturo
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PRILOGA 1 
Vzorec licence 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               REPUBLIKA SLOVENIJA 
                      MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

 
 
Številka:      Datum: 
 
 
(firma oziroma naslov in sedež prevoznika) 

 
 
 
 
 
je na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 67/19) pridobil 
 
 
 

L I C E N C O 
 
 
za opravljanje 
 
 
(navedba vrste prevozov) 
 
 
 
ki velja do 
 
 
 
Izdal: (navedba izdajatelja licence)   Podpis izdajatelja licence 
 
 

Žig izdajatelja licence 
 
 

 
Serijska številka __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

logotip 
izdajatelja 

licence 
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Vzorec izvoda licence 
 
(prva in četrta stran izvoda licence) 
 

 
OPOZORILO: 
Med opravljanjem prevoza mora imeti voznik 
med vožnjo v vozilu ta izvod licence. 
 
Med opravljanjem dovoljene vrste prevoza je 
prevoznik dolžan upoštevati določbe Zakona o 
prevozih v cestnem prometu in na njegovi 
podlagi izdanih podzakonskih predpisov. 
 
OPOMBE:  

               

     
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO   
 
 

IZVOD LICENCE 
 
     Številka licence: __________________ 
 
     Veljavnost licence: ________________ 
 
     Datum izdaje: ____________________ 
 
     Izdal: (navedba izdajatelja licence)  
 
                                                  Podpis 
             Žig 

 
 
 
 
(druga  in tretja stran izvoda licence) 
 
 
  Firma:  
   (firma oziroma naslov in sedež prevoznika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Davčna številka: _________________ 
 
 

Serijska številka 
 

 

 
Vrste prevozov, ki se jih z vozilom 

            lahko opravlja: 
 

- _____________________________ 
 
- _____________________________ 

 
 

- _____________________________ 
 

 
- _____________________________ 

 
 

- _____________________________ 
 

 
- _____________________________ 

 
 

- _____________________________ 
 

logotip 
izdajatelja 

licence 
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PRILOGA 2 
Seznam voznikov in ostalih zaposlenih 
 
 
Seznam zaposlenih voznikov 
Ime in priimek EMŠO 
  
  
 
 
 
Seznam ostalih zaposlenih 
Ime in priimek Delovno mesto 
  
  
 
     Kraj in datum:                                                                Ime in priimek upravljavca prevoza 
   ______________                                                                                     Podpis________________ 
 
                                                                                           Ime in priimek direktorja  
   ______________                                                                                     Podpis________________ 
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1918. Odredba o spremembah Odredbe o številu 
mest državnih tožilcev

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) in na predlog generalnega dr-
žavnega tožilca ter po predhodnem mnenju Državnotožilskega 
sveta, v soglasju z Vlado Republike Slovenije ministrica za 
pravosodje izdaja

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu mest  

državnih tožilcev

I.
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS, 

št. 76/11, 69/12, 52/13, 52/14, 71/15 in 14/19) se v II. točki, v 
preglednici vrstice

»

Okrožno državno tožilstvo v Celju

27

3 višjih državnih tožilcev

16 okrožnih državnih tožilcev

8 okrajnih državnih tožilcev

Skupaj 268

18 vrhovnih državnih tožilcev

40 višjih državnih tožilcev

141 okrožnih državnih tožilcev
3 za italijanski jezik

1 za madžarski jezik

69 okrajnih državnih tožilcev 1 za italijanski jezik
«

spremenijo tako, da se glasijo:
»

Okrožno državno tožilstvo v Celju

27

2 višji državni tožilci

16 okrožnih državnih tožilcev

9 okrajnih državnih tožilcev

Skupaj 268

18 vrhovnih državnih tožilcev

39 višjih državnih tožilcev

141 okrožnih državnih tožilcev
3 za italijanski jezik

1 za madžarski jezik

70 okrajnih državnih tožilcev 1 za italijanski jezik
«.

II.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 701-32/2020
Ljubljana, dne 17. julija 2020
EVA 2020-2030-0022

Mag. Lilijana Kozlovič
ministrica

za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je k tej odredbi podala soglasje 
s sklepom št. 00720-6/2020/3 z dne 16. 7. 2020.
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1919. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, 
št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20) minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

K O L I Č N I K
rasti cen prehrambnih izdelkov

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje janu-
ar–junij 2020, na podlagi katerega se določi regres za prehrano 
med delom za obdobje julij–december 2020, je 1,04.

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–
december 2020 je 4,75 eura na dan.

Št. 100-7/2020
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EVA 2020-2611-0032

Janez Cigler Kralj
minister 

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

SODNI SVET
1920. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 42. seji 21. maja 2020 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Draganu Vukoviču, višjemu sodniku svetniku na Višjem 
sodišču v Ljubljani, je sodniška funkcija prenehala dne 25. 4. 
2020 iz razloga po 3. točki prvega odstavka 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

1921. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 44. seji 4. junija 2020 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Dragani Galić, okrožni sodnici na Okrajnem sodišču v 
Mariboru, preneha sodniška služba 31. 1. 2021, iz razloga po 
drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1922. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijske sisteme zemeljskega plina 
za geografska območja Mestne občine 
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova 
- Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, 
Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica 
in Občine Log - Dragomer

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 distribucijski 
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/15) in soglasja 
Agencije za energijo, št. 43-13/2019-21/262 z dne 20. 3. 2020, 
družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA 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 distribucijske sisteme zemeljskega plina  
za geografska območja Mestne občine Ljubljana, 

Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 

Občine Medvode, Občine Škofljica  
in Občine Log - Dragomer

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje distribucijskega 
sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski 
sistem), na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, 
Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine 
Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica 
in Občine Log - Dragomer, na katerem izvaja gospodarsko 
javno službo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 
plina JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA 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 di-
stribucijskimi sistemi na geografskih območjih Mestne občine 
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Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer, na katerih operater distri-
bucijskega 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 operater 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;

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 sis-
tema 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;
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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 sis-
tema, 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 distri-
bucijskega sistema. Če operater distribucijskega sistema 

ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, mora 
imeti z lastnikom 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 
operaterja distribucijskega sistema oziroma lastnika, kar je 
določeno v soglasju za priključitev iz 40. člena tega akta.

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 vsa-
kokrat 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 distribu-
cijskega sistema svojo organiziranost in delovanje opravlja 
tako, da lahko neprekinjeno sprejema prijave uporabnikov 
distribucijskega sistema o motnjah obratovanja distribucij-
skega 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:

1. vzdrževanje distribucijskega plinovoda;
2. redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popra-

vila, adaptacije in rekonstrukcije distribucijskega plinovoda;
3. zaščito distribucijskega plinovoda pred mehanskimi, 

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

varovalni pas distribucijskih sistemov, skladno z vsakokrat ve-
ljavnimi 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 gospo-
dar skleniti zavarovalne pogodbe za zavarovanje tveganj, ki 
so povezana z izvrševanjem izvajanja dejavnosti operaterja. 
Obseg in vsota zavarovanj morata vključevati tudi strojelomno 
in požarno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti operaterja 
za neposredno škodo, povzročeno tretjim osebam in ostala 
zavarovanja.
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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 
vizualni pregled notranje plinske napeljave skladno s kontrol-
nim listom, ki je na voljo na spletni strani in sedežu operaterja 
distribucijskega 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, korek-
torjev in plinskih filtrov, s katerimi upravlja operater distribucij-
skega 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 distribu-
cijskega sistema, je ob nastopu takih razmer dolžan o tem takoj 
obvestiti operaterja distribucijskega sistema.

(6) Uporabnik mora zagotoviti, da se notranja plinska 
napeljava uporablja na način, da niso možne motnje na drugih 
notranjih plinskih napeljavah in da ni motečih posledic za na-
prave operaterja distribucijskega operaterja.

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

(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;
– pregled in vzdrževanje naprav operaterja distribucijske-

ga 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 operaterja 
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 
ogroženosti distribucijskega sistema nemudoma in v najkraj-
šem možnem času ustrezno zavarovati sistem pred tveganji, 
povezanimi z varnostjo sistema, obratovanjem sistema, življe-
njem ali zdravjem ljudi in premoženjem, oziroma popraviti in 

odpraviti vse poškodbe in okvare, do katerih pride na distribu-
cijskem 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 nemudoma 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.

(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.
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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 dsitribucijskega 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.

(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 dsitribucijskega 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 s pogodbo, sklenjeno 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 in 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 sistemav 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 pre-
soji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na 
uporabnike distribucijskega sistema. Operater distribucijskega 
sistema o izvedbi del sklene ustrezno pogodbo.

(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, 
materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih 
elementov distribucijskega sistema uporabljajo tudi Tehnične 
zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana, ki so objavlje-
ne 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 načrto-
vanih prostorskih ureditev oziroma zaradi varovanja okolja. V 
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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 distribucisjkega 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 za graditev 
distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih 
napeljav Energetike Ljubljana.

(2) Operater distribucijskega sistema pri pripravi smernic 
iz prejšnjega odstavka določi tudi morebitne posebne varno-
stne ukrepe v varovalnem pasu distribucijskega 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 
pred začetkom izvajanja del dobiti pisno soglasje operaterja 
distribucijskega sistema na osnovi projektne dokumentacije 
za izvedbo del.

(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 
distribucijslega 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 ope-
raterja 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 
operater distribucijskega operaterja 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 operaterju distribucijskega sistema. Operater 
distribucijskega operaterja investitorju sočasno brezplačno 
izroči v last in posest tisti del distribucijskega sistema, ki je bil 
nadomeščen 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 sis-
tema, 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 operaterju distribucijskega sistema 
ali njegove terenske službe in

– podatke o izvajalcu ter odgovornem 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 
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 
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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, sesta-
vljajo 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 priključuje 
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 ozi-

roma lastnika stavbe;
2. naslov stavbe na kateri bo izvedeno priključno mesto 

uporabnika (ulica, hišna številka, kraj in identifikacijska števil-
ka stavbe ali dela stavbe iz zemljiške knjige, oziroma če ta ni 
urejena zemljiška parcela, na kateri leži stavba);

3. naslove stavb ali delov stavb, ki se bodo oskrbovale z 
zemeljskim plinom preko priključnega mesta uporabnika (ulica, 
hišna številka, kraj in identifikacijska številka stavbe ali dela 
stavbe iz zemljiške knjige, oziroma če ta ni urejena zemljiška 
parcela, na kateri leži stavba);

4. želeno lokacijo priključnega mesta na omrežju in pri-
ključnega mesta uporabnika;

5. namen uporabe priključka;
6. želen največji pretok priključka (Nm3/h);
7. predviden obseg uporabe priključka, izražen kot:
– predvidena moč trošil v kW;
– predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh;
– predviden začetek uporabe priključka in trajanje upo-

rabe priključka;
– predvidena distribucijska zmogljivost v kWh/dan, če 

operater distribucijskega sistema potrebuje te podatke za oce-
no ekonomske upravičenosti priključitve;

8. dokazilo o lastništvu stavbe – izpisek iz zemljiške knjige 
ali pogodbo o pridobitvi lastništva, če slednje ni razvidno iz 
zemljiške knjige;

9. kopijo gradbenega dovoljenja za novo stavbo v prime-
rih, ko je to zahtevano za stavbo v skladu z zakonodajo, ki ureja 
graditev objektov;

10. dokumentacija za izvedbo priključka v skladu s Teh-
ničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in pri-
ključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana, 
razen v primeru iz šestega odstavka tega člena;

11. projekt za izvedbo distribucijskega plinovoda v prime-
ru gradnje ali prestavitve plinovoda distribucijskega sistema 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 izjavo, da pri stavbi ne gre za nedovoljen objekt ali 
neskladno uporabo objekta po določbah zakona, ki ureja gra-
ditev objektov.

(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 
gradnjo. 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 
(priključek in notranje plinske napeljave), na katere bo predvi-
dena priključitev vplivala.

(6) Če gradnjo distribucijskih plinovodov ali priključkov 
izvaja operater distribucijskega sistema v svojem imenu in za 
svoj račun mora vsa potrebna soglasja ter služnosti na celo-
tnem poteku trase distribucijskega plinovoda in priključka prido-
biti operater 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 izvedljiva 
glede na geografsko lego obstoječega ali predvidenega distri-
bucijskega sistema in geografsko lego predvidenega priključ-
nega mesta uporabnika;

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 oziroma priložil 
izjave iz petega odstavka 32. člena tega akta;

6. je dokumentacija za izvedbo priključka izdelana skla-
dno s predpisi, sistemskimi obratovalnimi navodili in Tehničnimi 
zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov 
ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana v primerih, 
ko bo investitor ali lastnik stavbe lastnik teh vodov;

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

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

(3) Pri presoji pogojev iz druge točke prvega odstavka 
tega člena ter za namen izračuna višine nesorazmernih stro-
škov priključitve operater prenosnega sistema upošteva stanje 
distribucijskega sistema, kot obstaja v času odločanja o zah-
tevi 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 pri-
ključitve zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 

prejšnjega člena tega akta, 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 distribucijskeha 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 na distribucijski 
sistem se smiselno uporabljajo določbe tega akta, ki urejajo 
priključitev uporabnikov sistema in dodatne določbe v Tehničnih 
zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

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 (vre-
dnost 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;

– predvideni dodatni prihodki operaterja distribucijskega 
sistema glede na predvideni obseg uporabe priključka s strani 
uporabnika sistema.
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(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.

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 po-
kritje vseh stroškov priključitve, ima uporabnik distribucijskega 
sistema pravico do priključitve le, če sam pokrije tisti del stro-
škov, ki ni pokrit s predvidenimi dodatnimi prihodki (nesoraz-
merni 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, na kateri bo izvedeno 
priključno mesto uporabnika (ulica, hišna številka, kraj in identi-
fikacijska številka stavbe ali dela stavbe iz zemljške knjige, ozi-
roma če ta ni urejena, zemljiška parcela, na kateri leži stavba);

3. naslove stavb ali delov stavb, ki se bodo oskrbovale z 
zemeljskim plinom preko priključnega mesta uporabnika (ulica, 
hišna številka, kraj in identifikacijska številka stavbe ali dela 
stavbe iz zemljiške knjige, oziroma če ta ni urejena zemljiška 
parcela, na kateri leži stavba);

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

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

6. priključno mesto na omrežju;
7. priključno mesto uporabnika;
8. največji delovni tlak in najmanjši zagotovljeni delovni 

tlak zemeljskega plina na priključnem mestu uporabnika;
9. največji pretok priključka (Nm3/h);
10. predviden obseg uporabe priključka, izražen kot:
– predvidena moč trošil v kW;
– predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh;
– predvidena distribucijska zmogljivost v kWh/dan, na ka-

teri temelji izračun ekonomske upravičenosti priključitve (samo 
v primeru, če je bila distribucijska zmogljivost uporabljena v 
izračunu);

11. datum predvidenega začetka uporabe priključka in 
predvideno trajanje uporabe priključka;

12. namen uporabe priključka;
13. ocenjeni stroški operaterja distribucijskega sistema za 

izvedbo potrebne investicije in višina morebitnih nesorazmernih 
stroškov, vključno s pogoji plačila;

14. 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 
soglasjem za priključitev (npr. zagotovitev morebitnih jamstev 
v primeru odloženega plačila);

15. sklenitev pogodbe o priključitvi in pojasnilo o preneha-
nju veljavnosti soglasja za priključitev, vse v skladu s 6. odstav-
kom 35. člena tega akta;

16. pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem 
možna, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem aktom, 
Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in 
priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana 
in predloženimi projekti oziroma dokumentacijo 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.



Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / 22. 7. 2020 / Stran 4167 

(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 
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. glavne tehnične karakteristike oziroma osnovne pa-

rametre priključka, npr. priključno mesto na omrežju, traso 
priključka, priključno mesto uporabnika, dimenzijo priključka, 
nazivni tlak priključka, največji pretok priključka (Nm3/h);

3. navedba oskrbovanih stavb ali delov stavb;
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. ureditev razmerij v povezavi s prekinitvijo priključitve 

ali odstranitvijo priključka na zahtevo uporabnika ter obvezo za 
plačilo s tem povezanih stroškov;

11. posledice neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o 
priključitvi;

12. določbo, da je imetnik soglasja za priključitev kot 
uporabnik dolžan upoštevati določbe tega akta, ki se nanašajo 
na notranjo plinsko napeljavo (npr. izgradnjo, vzdrževanje) 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 za izvedbo priključitve, 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)

(1) Skladno s sklenjeno pogodbo o priključitvi operater 
distribucijskega sistema ali ustrezno registriran in strokovno 
usposobljen pogodbeni izvajalec po pooblastilu in pod nad-
zorom operaterja distribucijskega sistema zgradi priključek in 
morebitne druge potrebne objekte distribucijskega sistema, ki 
omogočajo tehnično izvedbo priključka in njegovo uporabo.

(2)  Nadzor nad gradnjo priključka obvezno izvaja opera-
ter distribucijskega sistema na stroške lastnika priključka, kar 
se praviloma uredi s pogodbo o priključitvi.

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, izvedeno zaplininje priključka. Pred 
zaplinjanjem morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni v Tehničnih 
zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

(2) Zaplinjanje priključka izvede operater distribucijskega 
sistema. Imetnik soglasja je lahko pri tem prisoten.

(3) 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.

(4) Po uspešnem zaplinjanju operater distribucijskega sis-
tema izda zapisnik in ga posreduje imetniku soglasja. Z dnem 
izdaje zapisnika se šteje, da je priključitev izvedena (objekt, na 
katerem je priključitev izvedena, se v tem aktu označuje tudi 
kot »priključeni objekt«).

(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 po-

godbe o priključitvi, se prenos izvede tako, da sklenejo dote-
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danji imetnik soglasja za priključitev, novi imetnik in operater 
distribucijskega sistema aneks k pogodbi o priključitvi, na 
podlagi katerega novi imetnik soglasja za priključitev vstopa 
v vse pravice in obveznosti iz pogodbe o priključitvi. V primeru 
smrti ali prenehanja pravne osebe skleneta aneks k pogodbi 
o priključitvi 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 
nepremičnini, za katero je priključek zgrajen, se prenese tudi 
lastninska pravica na priključku, če je ta v lasti odjemalca. 
Lastnik priključka lahko lastninsko pravico na priključku pre-
nese 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 po-
godbe o priključitvi še niso bile v celoti izpolnjene, novi lastnik, 
dosedanji lastnik in operater distribucijskega sistema sklenejo 
sporazum 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:

– največji pretok priključka v Nm3/h;
– 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 za graditev distribucijskih plinovodov 
in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Lju-
bljana. Lastnik 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 
distribucijskega sistema pred izvedbo zaplinjanja notranje plin-
ske napeljave v primeru prvega zaplinjanja, ali ponovnega za-
plinjanja 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 za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

(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 
za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih 
plinskih napeljav Energetike Ljubljana. Zapisnik mora biti se-
stavljen 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 vsakokrat 
veljavno zakonodajo.

(10) Zapisnik o merilnem mestu in zapisnik o zaplinja-
nju notranje plinske napeljave sta lahko združena v skupen 
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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 so regulator tlaka plina ali 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 za gradi-
tev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih 
napeljav Energetike Ljubljana.

(3) Naprave za regulacijo tlaka plina ima vselej v lasti 
oseba, ki je lastnik pripadajoče merilne opreme, pri čemer je 
to lahko lastnik (imetnik soglasja) ali operater distribucijskega 
sistema.

(4) Uporabnik mora omogočiti operaterju distribucijskega 
sistema neoviran pristop do vseh naprav za regulacijo tlaka 
plina.

(5) Uporabnik mora o vsaki poškodbi, okvari ali netesno-
sti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti operaterja 
distribucijskega sistema.

(6) 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 naprave za regulacijo tlaka.

(7) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in 
vzdrževanjem regulatorjev tlaka izvaja operater distribucijskega 
sistemaali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec 
skladno z določbami Tehničnih zahtev za graditev distribucij-
skih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav 
Energetike Ljubljana.

(8) 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 prekinitvijo.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan o ne-
predvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času 
obvestiti prizadete odjemalce na spletni strani operaterja di-
stribucijskega sistema, v primeru večjih motenj v distribucij-
skem sistemu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. Če ima 
operater distribucijskega sistema podatek o upravniku stavbe, 
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, 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 pravilne-
ga registriranja obračunskih količin, neplačilo omrežnine ozi-
roma stroškov v zvezi z uporabo sistema). Rok za izpolnitev 
obveznosti v predhodnem obvestilu določi operater distribucij-
skega 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) Če ni mogoča izvedba odklopa po petem odstav-
ku tega člena ali tak odklop ni zadostna rešitev za odpravo 
vzroka odklopa operater distribucijskega sistema lahko izvede 
odklop s fizično prekinitvijo priključka na priključnem mestu na 
omrežju.

(7) 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.
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(2) Odklop iz prejšnjega odstavka se izvede tako, da 
operater distribucijskega sistema zapre in začepi zaporno pipo 
pred plinomerom in demontira plinomer.

(3) Če ni mogoča izvedba odklopa po prejšnjem odstav-
ku tega člena ali tak odklop ni zadostna rešitev za odpravo 
vzroka odklopa operater distribucijskega sistema lahko izvede 
odklop s fizično prekinitvijo priključka na priključnem mestu na 
omrežju.

(4) 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 sis-
tema 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 
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 
distribucijski 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 seznami 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 
operaterju 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 distribucij-
skega 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 priklju-
čitev in pogodbe 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 lastnika, 
mora predložiti njegovo pooblastilo.

(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 raz-
merje med operaterjem distribucijskega sistema in lastnikom 
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.
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(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 zemeljske-

ga plina v kWh in pogodbeno distribucijsko zmogljivost v 
kWh/dan za odjemna mesta z zakupljeno zmogljivostjo nad 
800.000 kWh/leto. Pogodbena distribucijska zmogljivost je lah-
ko manjša od tehnične zmogljivosti 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;

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) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik mora 
pogodbo o dostopu podpisati in vrniti operaterju distribucijske-
ga sistema.

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 la-
stninske 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 la-
stninske 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 operaterja 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 nasle-
dnik lastnika in operater distribucijskega sistema pa skleneta 
aneks k veljavnim pogodbam. Univerzalni pravni naslednik la-
stnika je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe 
obvestiti operater distribucijskega sistema o nastali spremembi.

60. člen
(sprememba plačnika)

(1) Uporabnik lahko operaterju distribucijskega sistema 
pisno predlaga spremembo plačnika obveznosti (npr. najemnik, 
uporabnik). V tem primeru operater distribucijskega sistema 
račune za plačilo omrežnine in prispevkov ter drugih storitev v 
zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja izdaja neposre-
dno plačniku, prav tako pa mu pošilja tudi druga obvestila, ve-
zana 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 
pogodbeno razmerje uredijo s sklenitvijo tripartitnega dodatka 
k pogodbi o dostopu, ki jo ima lastnik sklenjeno z operaterjem 
distribucijskega 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-
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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 
sistema podatki niso spremenili, na njih temelječi dokumenti 
operaterja distribucijskega sistema pa štejejo kot vsebinsko 
pravilni, pravilno dostavljeni in sprejeti.

(3) Operater distribucijskega sistema pošto (račune, opo-
mine, odgovore na reklamacije, odpoved pogodbe in druga 
obvestila) pošilja lastniku z redno pošto na naslov lastnika, ki 
je 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.

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 distri-
bucijskega 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 sis-

tema;
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 
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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 ta-
koj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje 
motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega 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 operaterja distribucijskega 
sistema mora vsebovati:

– opredelitev geografskega območja (ulica, naselje, me-
stna četrt), na katerem bo prekinjena distribucija in

– 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 veljav-
ne zakonodaje, ki ureja način določanja 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 predpisa, ki ureja način določa-
nja 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) Kriteriji, ki jih mora izpolnjevati napredni merilni sistem 
so opredeljeni v Tehničnih zahtevah za graditev distribucijskih 
plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Ener-
getike Ljubljana.

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 
inštalacij, ki mora biti v skladu s Tehničnimi zahtevami za 
graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih 
plinskih napeljav Energetike Ljubljana. Mesto namestitve mora 
biti v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih 
plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energe-
tike Ljubljana. Če načrt strojnih inštalacij ni izdelan, določi tip in 
velikost merilne naprave operater distribucijskega sistema. Vse 
merilne naprave 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 napeljave izvajalec iz prejšnjega odstavka 
na priključke merilne naprave namesti plombe ali zaščitne za-
klepe. Plombirne elemente 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
(merilne naprave)

(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 se pretečene 
količine zemeljskega 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 veljavno zakonodajo. Uporabnik je dolžan navedeno omo-
gočiti.

(2) Operater distribucijskega sistema hrani zamenjano 
merilno napravo še 30 dni po zamenjavi. V tem času ima lastnik 
možnost kontrole stanja merilne naprave oziroma zahtevati 
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izredni pregled merilne naprave, po tem času pa se merilna 
naprava ponovno overi in namesti na novo odjemno mesto ali 
pa izloči iz uporabe.

(3) Operater distribucijskega sistema in uporabnik imata 
poleg rednih pregledov pravico do izrednega pregleda merilne 
naprave.

(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 
predanega oziroma pretečenega zemeljskega plina nepravil-
no merjene oziroma neregistrirane, se na podlagi podatkov 
o porabi zemeljskega plina v preteklem obdobju in z upošte-
vanjem obremenitvenega profila odjemnega mesta količine 
zemeljskega plina določijo za obdobje od nastanka okvare 
do dneva njene odprave. Če dneva okvare ni možno določi-
ti, se količine odjema določijo za preteklo obdobje, in sicer 
največ do 12 mesecev 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 
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 na svoje stroške operaterju distribucijskega 
sistema omogočiti namestitev naprav za dnevno merjenje in 
daljinski prenos podatkov o odjemu zemeljskega plina ter pri-
klop 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 prej-
šnjega odstavka ni bilo mogoče izvesti zaradi nedostopnosti 
merilne naprave kot posledica odsotnosti končnega odjemalca 
in če odčitek zadosti zahtevam iz naslednjega člena. Operater 
distribucijskega sistema lahko uporabi posredovan odčitek od-
jemalca 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 ukrepa skladno z določbami energetske zakonodaje, 
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 odstavkom tega člena, 
razen v primerih navedenih v drugem odstavku tega člena.

79. člen
(mesečni odčitki)

(1) Končni odjemalec lahko zadnjih pet dni v koledarskem 
mesecu za potrebe izvedbe obračuna operaterju distribucijske-
ga 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.
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(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. 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 sis-
tema (ob upoštevanju ocenjenega odjema, določenega s strani 
operaterja distribucijskega sistema v času od sporočenega 
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.

(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 odči-
tek na odjemnem mestu s fizičnim obiskom in popisom števč-
nega stanja s strani pooblaščene osebe operaterja distribu-
cijskega sistema oziroma če je merilno mesto opremljeno 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 prej-
šnjega 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 operater 
distribucijskega sistema upošteva izmerjene količine, če ni 
ugotovljenih posegov v merilno napravo. Če operater distribu-
cijskega sistema ne more ugotoviti količin zemeljskega plina, 
določi količine, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega 
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 poraba ocenjena, 
se letni odjem določi na podlagi projektantsko določene predvi-
dene 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.
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(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. 
Če poračun pokaže, da so bili računi v tem poračunskem obdo-
bju izstavljeni na podlagi ocenjene porabe previsoki, operater 
distribucijskega sistema presežek upošteva pri naslednjih ra-
čunih naslednjega poračunskega obdobje ali pa ga na izrec-
no zahtevo končnega odjemalca vrne na njegov transakcijski 
račun.

(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 Četrtletje Leto

2.001–100.000 Leto Mesec Leto

100.001–800.000 Mesec Mesec Mesec

Nad 800.000 Ura Mesec Mesec

(4) Proti plačilu stroškov po ceniku ostalih storitev opera-
terja distribucijskega sistema, lahko končni odjemalec kadarkoli 
zahteva, da mu operater distribucijskega sistema s sporočenim 
odčitkom merilne naprave zaključi tekoče obračunsko obdobje 
in izstavi račun za to obdobje (izredni obračun).

83. člen
(račun)

(1) Operater distribucijskega sistema uporabniku sistema 
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 obraču-
na po ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega sistema, ki 
je objavljen na spletni strani operaterja distribucijskega sistema.

(3) Rok za izstavitev računa je določen v aktu agencije, 
ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za distri-
bucijski sistem zemeljskega plina. Rok za plačilo računa je 
15 dni, šteto od datuma izstavitve računa, razen če predpis ali 
pogodba določa drugače.

(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.
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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 na-
knadnem 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 distribucijske-
ga sistema s ponovnim opominom odjemalca obvesti tudi o 
nameravanem odklopu. Strošek drugega opomina je določen 
s cenikom ostalih storitev operaterja distribucijskega 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 (dejanski odčitki ali uporaba obre-
menitvenega profila).

(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 
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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 distribucijskega 
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 gospodinjsko 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 odjemalec prebiva, od-
klop 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.

(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 operaterja 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 
obvesti 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.
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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 
začetku in prenehanju obdobja nujne oskrbe ter cene zemelj-
skega plina za nujno oskrbo. Cena zemeljskega plina za nujno 
oskrbo je enaka najnižji ceni zemeljskega plina iz rednega 
cenika, objavljenega 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 z veljavno zakonodajo, ki ureja obraču-
navanje 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.

(2) 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.

(3) Operater distribucijskega sistema in lastnik morata 
urediti pogodbeno razmerje v pisni obliki ob prvi spremembi 
pogodbe iz prejšnjega odstavka.

(4) Določbe 39. člena tega akta o vračilu dela nesoraz-
mernih stroškov se uporabljajo za nove priključitve odjemalcev 
na priključke, ki so zgrajeni na podlagi soglasij o priključitvi, 
izdanih po uveljavitvi EZ-1.

(5) Stroški izvajanja vzdrževalnih del na objektih in na-
pravah, ki niso v lasti operaterja distribucijskega sistema in so 
bile zgrajene pred uveljavitvijo tega akta, bremenijo lastnike teh 
naprav, razen če pogodba, sklenjena med lastniki teh naprav in 
operaterjem distribucijskega sistema, določa drugače.

(6) Vloge za izdajo soglasij za priključitev na distribucij-
sko plinovodno omrežje, ki so bile podane pred uveljavitvijo 
tega akta, se postopkovno vodijo in dokončajo po dosedanjih 
Splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz dis-
tribucijskega omrežja za geografska območja mestne Občine 
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08 
in 11/11).

97. člen
(prenehanje uporabe predpisov)

Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati Sis-
temska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemelj-
skega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, 
Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine 
Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica 
in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 68/11) in Splošni 
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijske-
ga omrežja za geografska območja mestne Občine Ljubljana, 
Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine 
Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica 
in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08 in 11/11).

98. člen
(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. SON 1/2020
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EVA 2020-2430-0061

JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

direktor
Samo Lozej
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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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ŠKOFLJICA

1923. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Škofljica za leto 2019

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta 
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občin-
ski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica 

za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica 

za leto 2019.

2. člen

BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. PRIHODKI SKUPAJ 8.545.446,00
II. ODHODKI SKUPAJ 8.835.758,00
III. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 

TEKOČEGA LETA (I.-II.) 290.312,00
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  

KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA 260.361,25
IX. SPREMEMBA STANJA SRED.

NA RAČUNU 563.609,66
X. NETO ZADOLŽEVANJE –260.361,25
XI. NETO FINANCIRANJE 260.312,00

3. člen
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 

2018 3.292.818,94
Sprememba stanja sredstev na računih 

2019 563.609,66
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 

2019 2.729.209,28

4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, 

posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2019 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 41002-01/2020
Škofljica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

1924. Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Škofljica

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem progra-
mu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni 
list RS, št. 26/14) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni 
seji dne 9. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Občini Škofljica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Škofljica (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce posameznih 
programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: 
LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in vrednotenje 
izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinan-
ciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način 
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvaja-
nja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega 
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS 
(v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimal-
nih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi 
dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obse-
ga dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi 
nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:

– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za 
sofinanciranje LPŠ,

– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne 
objekte in površine za šport v naravi,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
vseh področjih športa.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

3. člen
(opredelitev športnih programov in področij)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s 
proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake do-
stopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine 
lahko sofinancirajo naslednja področja:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V 

NARAVI
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov 

in površin za šport v naravi,

OBČINE
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– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v špor-

tu in strokovna podpora programov,
– založništvo v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju 

športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– delovanje športnih društev in njihovih zvez zna lokalni 

ravni.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– športne prireditve,
– javno obveščanje o športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 

ŠPORTU.

4. člen
(izvajalci letnega programa športa)

Izvajalci LPŠ po Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v RS in
– zasebni športni delavci.

5. člen
(letni program športa: LPŠ)

(1) Z LPŠ se opredeli programe in področja športa, ki so 
v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini 
prepoznani kot javni interes.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, raz-
položljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

– programe in področja športa, ki se v proračunskem letu 
sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje progra-
mov in področij športa,

– obseg in vrsto športnih programov in področij.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, 

sprejme pa Občinski svet Občine Škofljica po predhodno prido-
bljenem mnenju občinske športne zveze. Občinski svet lahko 
sprejme LPŠ tudi brez predhodnega mnenja občinske športne 
zveze, če ga ta ne poda v roku enega meseca.

III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE  
VIŠINE SOFINANCIRANJA

6. člen
(pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ)

Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ so kot priloga 
sestavni del tega Odloka.

7. člen
(način določitve višine sofinanciranja)

Višina sofinanciranja se določi s pogoji in merili za izbiro 
in vrednotenje LPŠ. Vsako področje športa se ovrednoti z 
ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ 
določeno višino sredstev za posamezno področje in skupnim 
številom zbranih točk vsakega ovrednotenega področja. Višina 

sofinanciranja je zmnožek števila zbranih točk in izračunane 
vrednosti točke.

IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ

8. člen
(način sofinanciranja LPŠ)

Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se izvede 
z javnim razpisom (v nadaljevanju: JR).

9. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim 
LPŠ župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje LPŠ. S sklepom določi: predmet sofinanciranja, 
predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči, in 
besedilo javnega razpisa. Občinska uprava objavi javni razpis 
(v nadaljevanju: JR).

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet javnega JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni 

izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in 

področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 

oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo raz-

pisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega 
lahko zaprosijo zanjo,

– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev 

in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

10. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)

(1) Župan s sklepom imenuje Komisijo za izvedbo javnega 
razpisa (v nadaljevanju: komisija).

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva čla-
na. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu 
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v 
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena 
tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. 
Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo 
druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in ne-
pristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo 
izjavo o prepovedi interesne povezanosti.

(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem 
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je 
potrebna navadna večina.

(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti 

prejetih vlog,
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– ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril 
navedenih v LPŠ, javnem razpisu oziroma razpisni dokumen-
taciji,

– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih 
programih in področjih,

– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po špor-
tnih programih in področjih in po izvajalcih,

– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za 

šport pristojen delavec občinske uprave.

11. člen
(postopek izvedbe JR)

(1) Občina JR najavi v Uradnem listu RS, besedilo JR in 
razpisno dokumentacijo pa objavi na svojih spletnih straneh. 
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 14 dni od 
objave javnega razpisa.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne 
odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga 
je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način ele-
ktronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na 
način, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo v roku 
posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici 
ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog 
ni javno.

(4) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno 
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani 
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti.

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posame-

zne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komi-

sije.

12. člen
(poziv za dopolnitev vloge)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih 
dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile po-
polne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od 
prejema poziva.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega 
odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena.

13. člen
(odločba o izbiri)

(1) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda 
pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za 
sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja 
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

14. člen
(pritožbeni postopek)

(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku 
osmih dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti 
pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.

(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema 
ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi 
župan obvesti tudi komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tride-
set dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
izbranimi izvajalci LPŠ.

15. člen
(objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka objavijo na spletni 
strani občine.

V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN 
NADZORA NAD POGODBAMI

16. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo 

programov in področij športa, ter predvidene sankcije v primeru 
neizvajanja,

– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po 

pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena 

sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidi-
rati za sredstva na naslednjem JR,

– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv 

k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinan-
ciranje.

17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in 
področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva 
pa nameniti za izbran program in področje špota v skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih 
sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času tra-
janja pogodb nadzor izvede po metodah:

– pregled periodičnih poročil izvajalcev,
– pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medij-

skih oblik javnega nastopanja,
– razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih 

objektov,
– razgovori skrbnika pogodb z izvajalci na sedežu občin-

ske uprave,
– preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – 

športnem objektu,
– pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pre-

gled na podlagi predloga.
(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko 

porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in od-
stopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izva-
jalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidi-
rati za proračunska sredstva na naslednjem JR.

VI. PREHODNE DOLOČBE

18. člen
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin)

(1) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 
programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
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izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in 
drugimi uporabniki.

(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi 
pogoji prednost pred drugimi uporabniki.

(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status dru-
štva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi 
pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.

19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Odloka)

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 12/17).

20. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 007-08/2020
Škofljica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan
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Priloga: Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje letnega programa športa v Občini Škofljica

                                                                                                                                                                                             PRILOGA 
POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IN VREDNOTENJE 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFLJICA 
 

IZHODIŠČNE DOLOČBE 
S Pogoji in merili za izbiro in vrednotenje LPŠ (v nadaljevanju: merila) se določa uresničevanje javnega interesa v športu. 
Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni del Odloka in obsegajo: 
 pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ, 
 merila za vrednotenje programov in področij športa. 
 

Z  merili  je  uveljavljen  točkovni  model.  Vsakemu  izbranemu  programu/področju  športa  se  na  osnovi  meril  izračuna 
skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom dodeljenih točk in 
končno  vrednostjo  točke,  pri  čemer  je  končna  vrednost  točke  količnik  med  z  LPŠ  določeno  višino  sredstev  za 
program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja. 
 

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ 
Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 imajo sedež v občini Škofljica, 
 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,  
 športne programe/področja izvajajo na podlagi: 

o registracije po SKD: 93.120 – delovanje športnih klubov in/ali 93.190 – druge športne dejavnosti 
in/ali 

o določbe v statutu društva, da je ena od nalog izvajanje športno rekreativnih programov za člane društva in 
so hkrati člani Občinske športne zveze. 

 športne  programe/področja  izvajajo  skladno  z  Odlokom  in  LPŠ,  se  pravočasno  prijavijo  na  javni  razpis  ter 
izpolnjujejo vse pogoje JR, 

 imajo za prijavljene športne programe/področja: 
o zagotovljene  materialne  in  prostorske  pogoje  ter  ustrezno  izobražen/usposobljen  kader  za  opravljanje 

strokovnega dela v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 

 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.  
 

ŠPORTNI PROGRAMI 
Športni  programi  so  najbolj  prepoznaven  del  športa  in  praviloma  predstavljajo  organizirano  in  strokovno  vodeno 
športno  vadbo,  ki  je prilagojena  različnim  skupinam  ljudi,  njihovim  sposobnostim,  znanju, motivaciji,  starosti  (otroci, 
mladina, invalidi, odrasli, starejši).  
  

Uporabljene kratice v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe: 
 ŠV‐VIZ: športna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 
 ŠV‐PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi, 
 ŠV‐PRI: športna vzgoja otrok: pripravljalni programi, 
 ŠV‐PP: športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami, 
 ŠŠTU: obštudijski športni programi, 
 ŠV‐USM: športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
 KŠ: programi kakovostnega športa, 
 VŠ: programi vrhunskega šport, 
 ŠI: programi športa invalidov, 
 RE: programi športne rekreacije, 
 ŠSTA: programi športa starejših. 
 

POGOJI ZA IZBIRO ŠPORTNIH PROGRAMOV 
Pri vrednotenju športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji: 
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:  
 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu, 
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VELIKOST VADBENE SKUPINE/ŠTEVILO VADEČIH (=koeficient popolnosti skupine):  
 različne  oblike/vrste  športnih  programov  (prostočasne,  pripravljalne,  športnorekreativne  in  tekmovalne  skupine 

oziroma  individualne  ali  kolektivne  športne  panoge)  pri  izvedbi  optimalne  vadbe  zahtevajo  različno  število 
vključenih!  

 z merili je določena potrebna (priporočena) velikost posamezne vadbene skupine: 
o če v program ni vključena polovica potrebnega števila vključenih (50 %), se program ne prizna, 
o če je v programu manj udeležencev (med 50 in 100 %), se število točk proporcionalno zmanjša,  
o večje število udeležencev v programu ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 

 občina podpira vključenost občank in občanov v športne programe. Če so v športne programe vključene osebe, ki 
nimajo stalnega bivališča v občini, se skupno število točk dodatno korigira s faktorjem: 

o 0,500, če je udeležencev s stalnim bivališčem v občini manj kot polovica (50,00 % in manj), 
o 0,250, če je udeležencev s stalnim bivališčem v občini manj kot četrtina (25,00 % in manj), 
o 0,000, če niso vsaj trije (3) udeleženci s stalnim bivališčem v občini. 
Pogoj ne velja pri programih ŠV‐USM in KŠ. 

 

PREGLEDNICA A‐1  PROSTOČASNI, PRIPRAVLJALNI IN REKREACIJSKI PROGRAMIH 

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI  ŠV‐PRO            
do 6 let 

ŠV‐PRO            
6 do 19 let 

ŠV‐PRI             
U‐6 do U‐11         RE; ŠŠTU  ŠSTA, ŠI, ŠV‐PP 

 velikost skupine/število vključenih  10  15  10  15  10 
 

PREGLEDNICA A‐2  TEKMOVALNI PROGRAMI 

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI  ŠV‐USM            
U‐12/13 

ŠV‐USM            
U‐14/15 

ŠV‐USM            
U‐16/17 

ŠV‐USM            
U‐18/19  KŠ: ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine/število vključenih  8  8  6  6  4 
KŠP: velikost skupine/število vključenih  12  12  12  12  12 

 

IŠP/MI (individualne športne panoge, miselne igre): upoštevajo se rezultati posameznika  
KŠP (kolektivne športne panoge): upoštevajo se rezultati ekipe   

 

UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (= korekcija športni objekt): 
 Občina  sofinancira  uporabo  športnih  objektov/površin  znotraj  meja  občine,  ki  so  v  njeni  lasti  na  način,  kot  je 

določeno s Pravilnikom o uporabi večnamenske športne dvorane Škofljica (Ur. l. RS, št. 64/07).  
 uporaba drugih športnih objektov v občini in športnih objektov izven meja občine se ne sofinancira. 
 

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (= korekcija strokovni kader): 
 različni športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra: 

o stopnja 1: vodja je strokovno izobražen/usposobljen za delo v športu in vodi programe RE, ŠSTA, (ŠŠTU, ŠI). 
o stopnja 2: vodja  je strokovno izobražen/usposobljen za delo v športu in vodi programe ŠV‐PRO, ŠV‐PRI. 
o stopnja 3: vodja je strokovno izobražen/usposobljen za delo v športu in vodi programe ŠV‐USM.  
o stopnja 4: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe kategoriziranih športnikov. 

 programom, ki se izvajajo brez usposobljenega/izobraženega kadra za delo v športu, se točke za strokovni kader ne 
priznajo (=0,000). Če isti kader hkrati izvaja dva programa istega izvajalca, se korekcijski faktor ustrezno zmanjša. 

 

PREGLEDNICA B  KOREKCIJA: STROKOVI KADER 
STROKOVNI KADER  stopnja 1  stopnja 2  stopnja 3  stopnja 4 

korekcijski faktor strokovni kader  0,250  0,500  0,750  1,000 
 

CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (= korekcija cena športnega programa): 
 izvajalci za  izvedbo različnih športnih programov zaračunavajo različne cene (vadnine). Občina spodbuja  izvajanje 

takšnih športnih programov, ki so za udeležence sprejemljivejši: 
o skupina 1: udeleženec krije več kot 75 % polne cene programa, 
o skupina 2: udeleženec krije več kot 50 % in manj kot 5 % polne cene programa, 
o skupina 3: udeleženec krije manj kot 50 % cene programa, 
o skupina 4: program je za udeleženca brezplačen. 
Pogoj se upošteva samo pri prostočasnih in športnorekreativnih programih (ŠV‐PRO, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU…). 
 

PREGLEDNICA C  KOREKCIJA: CENA PROGRAMA 
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA  skupina 1  skupina 2  skupina 3  skupina 4 

korekcijski faktor cena programa  0,250  0,500  0,750  1,000 
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MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE PROGRAMOV (= korekcija materialni stroški): 
 pri izvedbi športnih programov nastajajo tudi drugi stroški (oprema, sodniki, prevozi…), ki jih občina sofinancira. 
 z merili je (preglednice št. 1 do 9) določeno, katerim programom se materialni stroški lahko ovrednotijo.  
 korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov se določi z LPŠ in/ali JR. 
 

ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA: 
 z  LPŠ/JR  se  za koledarsko  leto  lahko omeji  skupno število priznanih vadbenih  skupin po športnih programih: ŠV‐

PRO, ŠV‐PRI, ŠV‐USM, KŠ, RE, ŠSTA… 
 

PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE: 
 z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ (preglednice: št. 1 

do  9).  V  netekmovalnih  športnih  programih:  ŠV‐PRO,  RE,  ŠSTA,  ŠI,  ŠŠTU…)  vadba  praviloma  poteka  najmanj  30 
tednov oz. 60 ur. V ŠV‐PRI, ŠV‐USM in KŠ/VŠ je priznani letni obseg vadbe praviloma višji. Izvajalci lahko ob prijavi 
na JR sami določijo  letni obseg za vsak športni program; ta pa ne sme presegati z LPŠ priznanega letnega obsega 
vadbe! 

 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH S PODROČJA VIZ 

Med programe, ki se izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: promocijske športne programe, šolska športna tekmovanja in 
dodatne ure športa v OŠ.  
 

Promocijske  športne  programe  predstavljajo: Mali  sonček  (MS),  Ciciban  planinec  (CP),  Zlati  sonček  (ZS),  Krpan  (KR), 
Naučimo se plavati (NSP), Mladi planinec (MP).  
 

Šolska  športna  tekmovanja  (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih  športnih ekip na  tekmovanjih,  ki  so  razpisana v  reviji 
Šport mladih (Informator) od osnovnega do državnega nivoja. Sofinancira se udeležba šolskih ekip in posameznikov na 
tekmovanjih, ki potekajo izven meja občine. 
 

Dodatne ure športa predstavljajo programi, ki  jih šole v sodelovanju s športnimi društvi  izvajajo s ciljem posodobiti  in 
povečati  kakovost  ter  privlačnost  prostočasnih  programov.  Sofinancirajo  se  vadbene  skupine,  ki  vadbo  izvajajo  v 
terminih predvidenih za šolske športne krožke.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV‐VIZ: promocijski program: MS, CP, ZS, KR, NSP, MP MS/udeleženec
ŠV‐VIZ: šolska športna tekmovanja ‐ udeležba ekip MS/skupina
ŠV‐VIZ: dodatne ure športa v OŠ MS/skupina

 

PREGLEDNICA ŠT. 1  ŠV‐VIZ 
ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH VIZ  MS, ZS, KR…  NSP  ŠŠT  DUŠ v OŠ 

število udeležencev programa  1  1  8  12 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC ali SKUPINA  1  1  15  30 

 

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE (PP), OBŠTUDIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 
Celoletni programi ŠV‐PRO, ŠV‐PRI, ŠV‐PP in ŠŠTU praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).  
 

ŠV‐PRO so programi, katerih glavni cilj je ljubiteljsko ukvarjanje s športom in koristno preživljanje prostega časa, namen 
pa  ni  udeležba  na  tekmovanjih.  Programe  ŠV‐PRO  praviloma  izvajajo  (in  prijavljajo)  društva  s  pretežno  rekreativno 
naravnanostjo. 
 

Programi  ŠV‐PP  so  namenjeni  otrokom  in  mladini  z  motnjami  v  razvoju  oziroma  s  prirojenimi  in/ali  pridobljenimi 
okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje. Programi 
ŠŠTU  predstavljajo  pomembno  dopolnilo  intelektualnemu  delu  in  pripomorejo  k  nevtralizaciji  negativnih  učinkov 
sedečega načina življenja. Celoletni programi se praviloma izvajajo v kraju študija. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV‐PRO: celoletni prostočasni programi  strokovni kader, materialni stroški/skupina
ŠV‐PP, ŠŠTU: celoletni športni programi  strokovni kader, materialni stroški/skupina
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PREGLEDNICA ŠT. 2  PROSTOČASNI PROGRAMI 
CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI         ŠV‐PRO          

do 6 let 
ŠV‐PRO          

6 do 19 let  ŠV‐PP in ŠŠTU 

število ur vadbe/tedensko  1,5  2  2 
število tednov  30  30  30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  45  60  60 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA  45  60  60 

 

Korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov se določi LPŠ in/ali JR. 
 

ŠV‐PRI  so  programi,  katerih  osnovni  cilj  je  spoznavanje  specifične  športne  panoge  (prednostno  izbrani  šport)  in 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov. Po ZŠpo‐1 vključeni v starostne skupine od 6 do 11  let praviloma ne morejo 
postati  registrirani  športniki  in  tudi  rezultati  doseženi  na  tekmovanjih  se  večinoma  ne  upoštevajo.  Programe  ŠV‐PRI 
praviloma  izvajajo  (in  prijavljajo)  športna  društva,  ki  imajo  izdelano  piramido  tekmovalnih  selekcij  z  vrhov  v  članski 
tekmovalni ekipi. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV‐PRI: celoletni pripravljalni programi  strokovni kader, materialni stroški/skupina

 

PREGLEDNICA ŠT. 3  PRIPRAVLJALNI PROGRAMI 
CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI           ŠV‐PRI             

U‐6/7 
ŠV‐PRI             
U‐8/9 

ŠV‐PRI             
U‐10/11 

število ur vadbe/tedensko  3 3 3 
število tednov  30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  90  120  120 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA  90  120  120 

Korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov se določi LPŠ in/ali JR. 
 

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
ŠV‐USM vključuje športne programe za mlade športnike, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov.  
 

Programi ŠV‐USM predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ do 
naslova državnega prvaka. V programih se v celoti upoštevajo le mladi športniki, ki so po podatkih OKS‐ZŠZ registrirani v 
skladu z ZŠpo‐1.   
Če skupina/posameznik ŠV‐USM športne rezultate dosega v/na: 
 tekmovalnih sistemih, ki niso uradno potrjeni s strani Strokovnega sveta za vrhunski šport (podatki OKS‐ZŠZ), 
 tekmovanjih IŠP/MI, kjer ni sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov iz šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje 

(4) uvrščeni, 
 tekmovanjih KŠP; kjer ni sodelovalo najmanj šest (6) ekip in šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, 
se skupno število točk korigira s faktorjem = 0,500! 
 

Mladi  športniki  lahko  s  kvalitetnimi  rezultati  v  skladu  s  Pogoji,  pravili  in  kriteriji  za  registriranje  in  kategoriziranje 
športnikov  v  RS  dosežejo  status  športnika  mladinskega  (MLR)  ali  perspektivnega  razreda  (PR).  S  tem  se  jim  prizna 
program dodatne športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ 
pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. Kategoriziranim športnikom v neolimpijskih 
panogah in/ali disciplinah se število točk korigira s faktorjem = 0,500! 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV‐USM: celoletni TEKMOVALNI programi  strokovni kader, materialni stroški/skupina
ŠV‐USM: programi kategoriziranih športnikov MLR, PR materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 4  ŠV‐USM 
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ŠV‐USM            

U‐12/13  
ŠV‐USM            
U‐14/15  

ŠV‐USM            
U‐16/17  

ŠV‐USM            
U‐18/19 

število ur vadbe/tedensko  4 4,5 5  6
število tednov  40 40 40  40

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  160  180  200  240 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA  160  180  200  240 

Korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov se določi LPŠ in/ali JR. 
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PREGLEDNICA ŠT. 5  KATEGORIZIRANI 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH  KATEGORIZACIJA    

MLR 
KATEGORIZACIJA   

PR 
 velikost skupine/število vključenih  1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  40  80 
 

ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 
KŠ  je  pomembna  vez med programi  ŠV‐USM  ter  VŠ,  saj  vključuje  večje  število  športnikov  in  strokovnega  kadra,  kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.  
Programi  KŠ  predstavljajo  načrtovane  športne  aktivnosti  z  namenom  nastopanja  na  uradnih  tekmovanjih  NPŠZ  do 
naslova državnega prvaka. V programih KŠ se v celoti upoštevajo le športniki, ki so v članskih kategorijah po podatkih 
OKS‐ZŠZ registrirani v skladu z ZŠpo‐1 in hkrati ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov.  
Če skupina/posameznik KŠ športne rezultate dosega v/na: 
 tekmovalnem sistemu, ki ni uradno potrjen s strani Strokovnega sveta za vrhunski šport (podatki OKS‐ZŠZ), 
 tekmovanjih IŠP/MI, kjer ni sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov iz šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje 

(4) uvrščeni, 
 tekmovanjih KŠP; kjer ni sodelovalo najmanj šest (6) ekip in šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, 
se skupno število točk korigira s faktorjem = 0,500! 
 

Športniki  lahko  s  kvalitetnim delom  in  rezultati  v  skladu  s  Pogoji,  pravili  in  kriteriji  za  registriranje  in  kategoriziranje 
športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna program dodatne športne vadbe, ki se 
sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden 
kot član društva s  sedežem v občini. Kategoriziranim športnikom v neolimpijskih panogah  in/ali disciplinah se število 
točk korigira s faktorjem = 0,500! 
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
KŠ: celoletni tekmovalni programi odraslih  materialni stroški/skupina
KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 6  KŠ 
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ČLANSKE EKIPE 

število ur vadbe/tedensko  6
število tednov  40

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA  240 
Korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov se določi LPŠ in/ali JR. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 7  KATEG.  
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH  KATEGORIZACIJA    

DR 
 velikost skupine/število vključenih  1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  40 
 

ŠPORTNI PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA 
VŠ predstavlja eno naj višjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Obsega programe priprav in tekmovanj 
športnikov,  ki  so  v  skladu  s Pogoji,  pravili  in  kriteriji  za  registriranje  in  kategoriziranje  športnikov v RS pridobili  naziv 
športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR). Vrhunskim športnikom s statusom OR, 
SR  in/ali  MR  se  priznajo  dodatni  programi  športne  vadbe,  ki  se  sofinancirajo  pod  pogojem,  da  je  kategorizacija 
navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. Programi 
vrhunskih  športnikov  invalidov  se  obravnavajo  enako  kot  ostali  programi  VŠ.  Kategoriziranim  športnikom  v 
neolimpijskih panogah in/ali disciplinah se število točk korigira s faktorjem = 0,500! 
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 8  KATEGORIZIRANI 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH  KATEGORIZACIJA

MR 
KATEGORIZACIJA  

SR 
KATEGORIZACIJA 

OR 
število udeležencev programa  1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  80  120  160 
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ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH 
Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur). 
 

ŠI  predstavlja  pomembne  psihosocialne  (rehabilitacija,  vključenost  v  družbo)  in  športne  (rekreacija,  tekmovanja, 
paraolimpijski  športi)  učinke  v  življenju  invalidov.  Osnovni  cilj  je  invalidom  omogočiti  enakovredno  sodelovanje  pri 
prostočasnih športnih aktivnostih, zato se s programi spodbuja povezovanje med športnimi in invalidskimi društvi. 
 

RE je smiselno nadaljevanje ŠVOM‐P in KŠ in je skupek raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 20 
let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja 
ter  udeležbe  na  rekreativnih  tekmovanjih.  Z  vidika  javnega  interesa  so  pomembni  učinki  redne  športne  vadbe,  ki 
dokazujejo  njen  pozitivni  vpliv  na  zdravje  posameznika  in  posledično  na  javno  zdravje.  Programi  RE  predstavljajo 
najširšo  in  najpestrejšo  izbiro  organizirane  športne  vadbe  netekmovalnega  značaja  (celoletni  ciljni  programi,  pilotski 
programi, področni centri gibanja za zdravje).  
 

ŠSTA  je  športno  rekreativna  dejavnost  odraslih  praviloma  nad  doseženim  65.  letom.  Za  posameznika  redna  športna 
vadba  predstavlja  kakovostno  ohranjanje  telesnega,  duševnega  in  socialnega  zdravja  ter  ohranjanja  ustvarjalne 
življenjske energije. Programi ŠSTA ponujajo različne oblike (celoletna gibalna vadba, vadba razširjene družine). 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠI: celoletni športnorekreativni programi invalidov strokovni kader, materialni stroški/skupina
RE: celoletni športnorekreativni programi odraslih strokovni kader, materialni stroški/skupina
ŠSta: celoletni športnorekreativni programi starejših strokovni kader, materialni stroški/skupina

 

PREGLEDNICA ŠT. 9  ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI 
CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI    ŠI  RE  RE: TEKM.  ŠSTA 

število ur vadbe/tedensko  2 2 3  1,5
število tednov  30 30 30  30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60  60  90  45 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA  60  60  90  45 

Materialni stroški se priznajo samo športnim programom, ki v postopku JR dokažejo, da za izvedbo uporabljajo plačljive 
športne objekte. Korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov se določi LPŠ in/ali JR. 
 

 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Učinkovita  in  dostopna  mreža  kakovostnih  športnih  objektov  in  površin  za  šport  je  pomemben  dejavnik  športnega 
udejstvovanja. S  sredstvi  za  investicije v  športne objekte se na  lokalni  ravni  sofinancira posodabljanje  in  investicijsko 
vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin v lasti občine.  
 

MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
Izvedbo sofinanciranja investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi se praviloma razpiše poseben (od 
drugih področij športa ločen) javni razpis. Izvajalca takšnih projektov posebej (brez sodelovanja Komisije za izvedbo JR) 
izbere občinska uprava. 
 

Pri sofinanciranju investicijskega vzdrževanja športnih objektov, kjer se izvajajo športni programi LPŠ, se z LPŠ/JR določi 
višino sredstev za izvedbo vzdrževalnih del. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, se sofinancira projekt, ki na podlagi 
spodnjih meril zbere največje število točk. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI OBJEKTI  MERILO ZA VREDNOTENJE:
OBJEKTI: sofinanciranje inv. vzdrževanja športnih objektov stroški inv. vzdrževanja/športni objekt

 

PREGLEDNICA ŠT. 10  ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE 
DOSTOPNOST ŠPORTNEGA OBJEKTA  dostopen 

omejeno  dostopen vsem  dostopen 
brezplačno 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
VREDNOST INVESTICIJE                       

(delež proračunskih virov) 
100 % 

sofinanciran  drugi viri do 50 %  drugi viri več kot 
50 % 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN  objekt za 1 

panogo 
objekt za 2‐4 

panoge 
objekt za več kot 5 

panog 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
 



Stran 4192 / Št. 102 / 22. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

MERILA ZA VREDNOTENJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
Na  obstoječih  športnih  objektih  in  površinah  za  šport  v  naravi,  kjer  se  izvajajo  športni  programi  v  javnem  interesu, 
nastajajo  stroški,  ki  jih  občina  lahko  sofinancira,  če  upravljavec  v  postopku  JR  dokaže,  da  je  objekt  neobhoden  za 
uresničevanje javnega interesa in so zaradi izvajanja programov nastali upravičeni stroški: obratovanje, vzdrževanje.  
 

Z  LPŠ/JR  se  imenuje  športne  objekte,  ki  so  lahko  sofinancirani  z  JR  in  določi  višina  sredstev  za  sofinanciranje.  V 
preglednici (št. 11) vsaka točka predstavlja 10,00 €. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI OBJEKTI  MERILO ZA VREDNOTENJE:
OBJEKTI: sofinanciranje obrat. stroškov športnih objektov obratovalni stroški/športni objekt

 

PREGLEDNICA ŠT. 11  OBJEKT 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT        MATERIALNI 

STROŠKI 
obratovalni stroški športnih objektov  1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/OBJEKT  1 
 

 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

Razvojne  dejavnosti  predstavljajo  medsebojno  prepletene  strokovne  naloge,  ki  nepogrešljivo  podpirajo  vsa  ostala 
področja  športa.  Razvojne  dejavnosti  so:  usposabljane/izpopolnjevanje  strokovnih  kadra  v  športu,  statusne  pravice 
športnikov, založništvo, znanstvenoraziskovalna dejavnost ter informacijsko‐komunikacijska tehnologijo v športu. 
 

MERILA ZA USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
Strokovno  izobraženi/usposobljeni  kadri  so  ključ  razvoja  in  uspešnosti.  Programi  izobraževanja  (univerzitetni)  so  v 
domeni izobraževalnega sistema, programe usposabljanja/izpopolnjevanja pa izvajajo NPŠZ po veljavnih programih, ki 
so verificirani pri  strokovnem svetu RS za šport ali pri  strokovnih organih NPŠZ. Z LPŠ/JR se določi obseg sredstev za 
usposabljanje/izpopolnjevane in največje možno število udeležencev na prijavitelja. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
RAZVOJNA DEJAVNOST:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 12  RAZVOJNE DEJAVNOSTI 
RAZVOJNI PROGRAMI  IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 
USPOSBLJANJE      
(I. stopnja) 

USPOSBLJANJE      
(I. stopnja) 

število vključenih v projekt  1 1 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  15  60  120 

 

 
STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM 

Skrb za  izobraževanje nadarjenih  in kategoriziranih  športnikov  se na nivoju  lokalne  skupnosti  kaže kot  sofinanciranje 
štipendij za nadarjene in kategorizirane. Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev  in skupno število upravičencev, ki so 
izbrani na podlagi meril (preglednica št. 13): 
 

PREGLEDNICA ŠT. 13  STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV 
POMEN ŠPORTNE PANOGE: članstvo v društvu 0 ‐ 30 članov  31 ‐ 99 članov  100 + članov 

TOČKE ZA IZBIRO  1  5  10 
ŠPORTNA USPEŠNOST: naziv mladega športnika registriran  naziv MLR  naziv PR 

TOČKE ZA IZBIRO  1  5  10 
RAZŠIRJENOST PANOGE: štev. registriranih v NPŠZ 0 ‐ 500 reg.  501 ‐ 2999 reg.  3000 + reg. 

TOČKE ZA IZBIRO  1  5  10 
USPEŠNOST PANOGE: število tekmovalnih ekip 1 ‐ 2 ekipi  3 ‐ 4 ekipe  5 + ekip 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
 

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
Založništvo  v  športu  predstavlja  izdajanje  in/ali  nakup  strokovne  literature  in/ali  drugih  periodičnih  in/ali  občasnih 
športnih  publikacij  ter  propagandnega  gradiva  na  temo  športnih  dejavnosti.  Z  LPŠ/JR  se  določi  višina  sredstev  za 
sofinanciranje in skupno število priznanih projektov. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na 
podlagi meril (preglednica št. 14) zbral največje število točk: 
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PREGLEDNICA ŠT. 14  ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
DEFICITARNOST: število izdanih publikacij letno  5 + publikacij  1 ‐ 4 publikacij  ni publikacij 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
REFERENCE IZDAJATELJA (AVTORJA)  ni poznan  poznan v RS  svetovno znan 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE  propagandno  zbornik  strokovna 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
 

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
Nosilci znanstveno‐raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno sfero in/ali 
gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso. Lokalna skupnost se lahko 
odloči  za  sofinanciranje  znanstvenoraziskovalne  dejavnosti  v  primeru,  ko  gre  za  ciljne  raziskovalne  projekte,  ki  so 
povezani  z  lokalnim  okoljem.  V  kolikor  z  LPŠ/JR  ni  drugače  določeno,  je  izbran  projekt,  ki  je  na  podlagi  meril 
(preglednica št. 15) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 15  ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA  začetna faza  faza izvedbe  zaključna faza 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA: za občino  nima vpliva na 

razvoj športa 
delno vpliva na 
razvoj športa 

pospešuje razvoj 
športa 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA OBČINO  pomemben za 

vlagatelja 
pomemben za 
športna društva 

pomemben za 
celotno občino 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
REFERENCE PRIJAVITELJA/IZVAJALCA: izkušnje  nima referenc  do 5 let izkušenj  5 + let izkušenj 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU 
Informacijsko‐komunikacijska  tehnologija  na  področju  športa  predstavlja  neposredno  podporo  za  učinkovitejše  in 
prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e‐informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni 
učinkovitosti programov. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 
16) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 16  IKT 
DEFICITARNOST PODROČJA  vzdrževanje 

obstoječe IKT 
nadomestitev 
obstoječe IKT  nakup nove IKT 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE  dostopna 

zaposlenim 
dostopna 
društvom  dostopna vsem 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
UPORABNOST IKT  uporabna za 

vlagatelja 
uporabna v 
društvih 

uporabna v 
celotni občini 

TOČKE ZA IZBIRO  2  5  10 
 

 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Športna  društva  so  interesna  in  prostovoljna  združenja  občanov,  kjer  le‐ti  v  dobršni  meri  s  prostovoljnim  delom 
uveljavljajo svoje  interese  in so temelj  slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj  in 
razvoj vseh pojavnih oblik športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje. 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila: 
 TRADICIJA: leta neprekinjenega delovanja društva (podatki AJPES), 
 ORGANIZIRANOST: število članov društva s plačano članarino (podatki IZVAJALCA), 
 KONKURENČNOST: registrirani športniki pri NPŠZ (podatki OKS‐ZŠZ), 
 POMEN ZA OKOLJE: članstvo v občinski športni zvezi (podatki občinske športne zveze). 
Pri vsakem merilu največji možni obseg ne more preseči 100 točk, največje skupno število točk znaša 350!  
izvajalci, ki niso registrirani kot športna društva, v tem segmentu ne morejo kandidirati. 
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  MERILO ZA VREDNOTENJE:
delovanje športnih društev na lokalni ravni  materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto

 

PREGLEDNICA ŠT. 17  DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  TRADICIJA  ORGANIZIRANOST  KONKURENČNOST  POMEN ZA 

OKOLJE 
točke/leto in/ali točke/članstvo  3 0 0  50

točke/član in/ali točke/tekmovalec  0 1 2  0
TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)  100  100  100  50 

 

 
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

Športne  prireditve  so  osrednji  dogodek  organizacijske  kulture  športa  z  vplivom  na  promocijo  okolja.  Kjer  potekajo, 
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.  
 

VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE: 
Merila  ne  urejajo  načina  in  višine  vrednotenja/sofinanciranja  področja  velikih  mednarodnih  športnih  prireditev 
(olimpijske  igre,  svetovna,  evropska  prvenstva,  sredozemske  igre,  univerzijade…).  Sredstva  lokalne  skupnosti  se  za 
takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih. 
 

DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE: 
Med  druge  športne  prireditve  prištevamo  tekmovanja  na  državnem  nivoju,  množične  športne  prireditve  in  druge 
športne prireditve  lokalnega pomena,  ki  upoštevajo  trajnostne  kriterije  in  so usmerjene  k  povečanju  števila  športno 
dejavnega  prebivalstva. Udeležba  na  uradnih  tekmovanjih NPŠZ  (državna  prvenstva,  ligaška,  pokalna  tekmovanja)  ni 
predmet vrednotenja po teh merilih. 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE DRUGIH ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE 
Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo: raven in odmevnost prireditve ter množičnost in ustreznost. 
Z LPŠ/JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih športnih prireditev na izvajalca. 
Izhodiščno merilo je množičnost (število udeležencev), končno število priznanih točk pa se določi na osnovi korekcijskih 
faktorjev za doseženo raven prireditve, ustreznost vsebine in pomen za okolje (tradicijo). 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNE PRIREDITVE   MERILO ZA VREDNOTENJE:
prireditve lokalnega, občinskega in državnega pomena materialni stroški/prireditev

 

PREGLEDNICA ŠT. 18  ŠPORTNE PRIREDITVE  
MNOŽIČNOST: število udeležencev  do 30   31 ‐ 60   61 ‐ 100  101+ 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV  20  40  60  80 
 

PREGLEDNICA ŠT. 19  KOREKCIJA: PRIREDITVE 
RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE  lokalno   občinsko   regionalno   državno 

KOREKCIJSKI FAKTOR  0,400  0,600  0,800  1,000 
USTREZNOST VSEBINE: osnovni namen  netekmovalno  tekmovalno: VSI  tekmovalno: 

MLADI 
tekmovalno:  
uradno DP 

KOREKCIJSKI FAKTOR  0,400  0,600  0,800  1,000 
POMEN ZA LOKALNO OKOLJE; tradicija  0 ‐ 5 let  6 ‐ 10 let  11 ‐ 15 let  16 let + 

KOREKCIJSKI FAKTOR  0,400  0,600  0,800  1,000 
 

JAVNO OBVEŠČANJE  
Javno obveščanje v športu predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s pretežno športno vsebino. V kolikor z LPŠ/JR ni 
drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 20) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 20  JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU 
DOSEG MEDIJA  lokalno  regionalno  državno 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
POGOSTOST POJAVLJANJA  mesečno  tedensko  dnevno 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
DOSTOPNOST VSEBINE  časopis  internet  TV, radio 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
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ŠPORTNA DEDIŠČINA 
Športna  dediščina/muzejska  dejavnost  predstavlja  zbiranje,  varovanje,  dokumentiranje  in  predstavljanje  premične 
dediščine slovenskega športa. Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 
21) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 21  ŠPORTNA DEDIŠČINA 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA: enote zbranega gradiva  do 20  21 ‐ 50  51+ 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
POMEN PROJEKTA  društveni  lokalni  nacionalni 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
IZVIRNOST PROJEKTA  že uporabljeni 

pristopi  inovativen pristop  izvirna ideja 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
 
 
 

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA 
V  družbeno  in  okoljsko  odgovornost  športa  sodi  Nacionalna  kampanja  za  spodbujanje  športnega  obnašanja!  Gre  za 
skupni projekt MIZŠ, FŠO  in  lokalnih skupnosti.  Lokalna skupnost  lahko pristopi k projektu, ki  je  izbran na nacionalni 
ravni, sicer pa družbena in okoljska odgovornost športa ni predmet sofinanciranja po LPŠ! V kolikor z LPŠ/JR ni drugače 
določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 22) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 22  DRUŽBENA ODGOVORNOST ŠPORTA 

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zajemanje populacije  omejen dostop: 
posamezniki 

omejen krog 
populacije 

širok krog 
populacije 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
POMEN PROJEKTA  društveni  lokalni  nacionalni 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
IZVIRNOST PROJEKTA  že uporabljeni 

pristopi 
inovativen 
pristop  izvirna ideja 

TOČKE MS/IZVAJALEC:  5  10  20 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
Pogoji  in  merila  za  izbiro  in  vrednotenje  LPŠ  so  za  programe  in  področja  športa,  ki  so  sofinancirani  v  danem 
koledarskem letu, sestavni del razpisne dokumentacije in se v času od dneva objave JR za sofinanciranje LPŠ do končne 
odločitve o višini sofinanciranja programov in področij športa ne smejo spreminjati. 
 

Pogoji  in  merila  za  izbiro  in  vrednotenje  LPŠ  se  lahko  spremenijo  in/ali  dopolnijo.  Spremembe  in  dopolnitve  se 
opredelijo z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
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1925. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 
v Občini Škofljica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 33/17 in 60/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 
8. redni seji 9. julija 2020 sprejel

O D L O K
o zbiranju komunalnih odpadkov  

v Občini Škofljica

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbira-
nja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) 
na območju Občine Škofljica (v nadaljnjem besedilu: občina) 
tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrste in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo 
prostorsko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen 

storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina na svojem območju zagotavlja javno službo v 
obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne 
službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokrože-
nih območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlo-
kom. Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadalj-
njem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi pro-
gram ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: 
program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, ki je sestavni del programa ravnanja za posamezno 
leto (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do 
konca decembra za naslednje leto.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

(1) Občina na svojem celotnem območju z javno službo 
zagotavlja javno dobrino zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih od-
padkov obsega naslednje vrste storitev:

– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do 
vrat,

– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na 
poziv uporabnika,

– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih 
frakcij in premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov,

– zbiranje odpadkov v zbirnih centrih in mini zbirnih cen-
trih,

– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbra-
nih odpadkov v zbirnem centru,

– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpad-
kov,

– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov,
– zagotavljanje delovanja podzemnih zabojnikov za zbi-

ranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje delovanja nadzemnih zabojnikov za zbi-

ranje komunalnih odpadkov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

(1) Obseg javnih dobrin javne službe omogoča zbiranje 
vseh vrst komunalnih odpadkov.

(2) Obseg zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: frekvenca prevoza) za uporabnika se zagotovi za:

– mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do 
vrat enkrat na tri tedne v območjih pretežno enostanovanjskih 
objektov in enkrat na teden v območjih pretežno večstanovanj-
skih objektov, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe 
drugače opredeli v programu ravnanja,

– biološke odpadke in odpadke z vrtov, parkov in poko-
pališč (zeleni vrtni odpad) po sistemu od vrat do vrat enkrat na 
teden, od 1. oktobra do 31. marca pa enkrat na dva tedna, na 
območjih, kjer uporabniki javne službe večinoma kompostirajo 
kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, pa enkrat na tri tedne, 
razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli 
v programu ravnanja,

– ločeno frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton po 
sistemu od vrat do vrat ali v zbiralnicah ločenih frakcij, vključno 
s papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek, 
enkrat na štiri tedne v območjih pretežno enostanovanjskih 
objektov in enkrat na dva tedna v območjih pretežno večstano-
vanjskih objektov, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe 
drugače opredeli v programu ravnanja,

– mešano odpadno embalažo po sistemu od vrat do vrat 
v enaki frekvenci kot za mešane komunalne odpadke, razen 
v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v 
programu ravnanja,

– stekleno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij enkrat 
mesečno, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe dru-
gače opredeli v programu ravnanja,

– kosovne odpadke enkrat letno po predhodnem naročilu.
(3) Dneve odvoza za posamezno vrsto komunalnih od-

padkov iz prejšnjega odstavka določi izvajalec javne službe. 
Če zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, za-
pore cest in podobno) ni mogoče prevzeti in odpeljati zbranih 
komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko 
je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojniku za zbiranje 
komunalnih odpadkov iz prve, druge, tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka postavi tudi netipizirane vrečke, napolnje-
ne s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora 
odpeljati.

(4) Frekvenca prevoza ločenih frakcij komunalnih odpad-
kov iz zbiralnic se zagotavlja enkrat na dva tedna, razen za 
odpadno embalažo iz stekla, za katero se prevoz vrši enkrat 
na mesec.

(5) Nevarni komunalni odpadki, ki so določeni v predpisu, 
ki ureja odpadke, se zbirajo v premični zbiralnici nevarnih od-
padkov in v zbirnem centru.
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6. člen
(oprema za zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih 
za zbiranje komunalnih odpadkov, podzemnih zabojnikih, nad-
zemnih zabojnikih, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiral-
nicah nevarnih odpadkov, zbirnih centrih in mini zbirnih centrih.

7. člen
(zbirno mesto)

(1) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev zabojnika za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih 
frakcij.

(2) Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za 
vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalen vo-
lumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen 
s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 3. Prostor zbirnega 
mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojni-
kov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na 
prevzemno mesto oziroma mesto za praznjenje. Zabojniki na 
zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi 
tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poško-
dovanja zabojnika.

(3) Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To 
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji 
z javno površino in mora biti dostopno vozilom za praznjenje 
zabojnika ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za zbira-
nje mešanih, bioloških in kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij 
in njihovemu prevzemu.

8. člen
(prevzemno mesto)

(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma 
nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno pre-
vzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij ter bio-
loških odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. 
Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne 
službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na pre-
vzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na 
dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. 
Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali 
objekta uporabnika največ 150 m.

(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec jav-
ne službe sporazumno, razen v primeru, če gre za postavitev 
podzemnih ali nadzemnih zabojnikov.

(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi 
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani organ občinske 
uprave občine, pristojen za gospodarske javne službe (v na-
daljnjem besedilu: pristojni organ).

(5) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokaci-
ja za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 
20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza. Če je 
določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan 
odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma 
na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi 
na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem 
in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

(1) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če 
je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla 
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa 
mora biti široka najmanj 4 m. Na območju podzemnih in nadze-
mnih zbiralnic mora biti zagotovljen dostop vozilom, ki praznijo 
podzemne in nadzemne zabojnike.

(2) Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedem-
najst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z 
najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni 
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

(3) Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče 
veje, druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori 
lastnika, da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani 
izvajalec javne služne na stroške lastnika.

(4) Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali pre-
strma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro 
za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno 
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta 
uporabnika.

(5) V času popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi 
ureditve gradbišča, ki izvajalcu javne službe ne omogoča do-
stopa s smetarskim vozilom do prevzemnih mest na območju 
zapore, mora investitor ali izvajalec del poskrbeti za sklenitev 
dogovora z izvajalcem javne službe glede odvoza komunalnih 
odpadkov na območju popolne ali delne zapore ali pa za dolo-
čitev začasnih prevzemnih mest, ki so dostopna s smetarskim 
vozilom. Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas po-
polne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča 
postavi investitor ali izvajalec del na cesti z zaporo.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek investi-
tor ali izvajalec del – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa 
prejšnji odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.

(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek investitor 
ali izvajalec del – samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa 
peti odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek investitor 
ali izvajalec del – posameznik, če na cesto z zaporo ne postavi 
zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa peti 
odstavek tega člena.

10. člen
(mesto praznjenja zabojnika)

Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na voz-
išču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim me-
stom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti več kot 15 m 
razdalje, dostopne brez ovir po javni površini.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)

(1) Za čas javne prireditve na prostem organizator javne 
prireditve in izvajalec javne službe skleneta pogodbo, v kateri 
določita število zabojnikov in ostalo opremo ter način ravnanja 
z odpadki in ki mora biti sklenjena najkasneje štirinajst dni pred 
datumom prireditve. Organizator javne prireditve je dolžan v 
času prireditve predložiti pogodbo v primeru nadzora pristoj-
nega občinskega Inšpektorata.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE  
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin so:
– zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,
– podzemni zabojniki,
– nadzemni zabojniki,
– zbiralnice ločenih frakcij,
– zbirni centri,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov,
– mini zbirni centri,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov ter 

druge naprave za vzdrževanje zabojnikov.

13. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov zagota-
vlja izvajalec javne službe.

(2) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so raz-
lične velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 
1.100 litrov ali več. Zabojnike za uporabnika določi izvajalec 
javne službe.

(3) Izvajalec javne službe mora na vlogo uporabnika, brez 
dodatnih stroškov, zamenjati zabojnike za vse vrste odpadkov 
za manjše ali večje skladno s 33. členom tega odloka.

(4) Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na zabojnikih 
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo 
obveščanje prepovedano.

14. člen
(tipizirane vrečke)

(1) Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se 
pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih in 
bioloških odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane 
vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede na 
vrsto komunalnega odpadka. Z nakupom tipizirane vrečke je 
plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte 
tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob 
zabojniku za isto vrsto odpadka le v času prevzema.

(2) Tipizirane vrečke se lahko izjemoma tudi stalno upo-
rabljajo, v primerih, ko izvajalec javne službe do prevzemnega 
mesta ne more dostopati s smetarskim vozilom. Tipizirane 
vrečke za stalno uporabo določi izvajalec javne službe. Tipizi-
rane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede 
na vrsto komunalnega odpadka. Uporabnik je dolžan najmanj 
enkrat letno prevzeti tipizirane vrečke pri izvajalcu javne službe 
ali na drugem dogovorjenem mestu v številu in volumnu, kot jih 
določi izvajalec javne službe. Zaprte tipizirane vrečke se smejo 
postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih 
odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke lahko uporabnik dostavi tudi 
v zbirni center.

(3) Uporabnik sme ob posameznem prevzemu komu-
nalnih odpadkov odložiti največ 5 kosov tipiziranih vrečk za 
posamezno vrsto odpadkov, pri čemer teža posamezne vrečke 
ne sme presegati 10 kg. Tipiziranih vrečk se ne sme odlagati 
ob podzemnih in nadzemnih zabojnikih.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali 
tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 250 eurov.

(5) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa 
z globo 150 eurov.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena.

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdr-
ževanje zabojnikov za zbiranje:

– bioloških odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov 
brezplačno enkrat letno, ostala čiščenja in vzdrževanja zaboj-
nikov za zbiranje bioloških odpadkov se izvajajo po prehodnem 
naročilu in proti plačilu,

– ostalih komunalnih odpadkov z napravami za čiščenje 
zabojnikov po prehodnem naročilu in proti plačilu.

16. člen
(podzemni in nadzemni zabojniki)

(1) Postavitev podzemnih ali nadzemnih zabojnikov za 
zbiranje komunalnih odpadkov uredi pristojni organ v območjih 
strnjene pozidave (ožje mestno središče in podobno) ali če ni 
prostora za zbirno mesto.

(2) Podzemni zabojniki so postavljeni pod nivo javne 
površine, polnijo se iz nadzemne enote v podzemni zbirni del 
s pomočjo identifikacijske kartice. Uporabnik je dolžan za od-
laganje odpadkov v podzemni zabojnik za vsako stanovanjsko 
ali poslovno enoto uporabljati svojo identifikacijsko kartico. Pri 
večstanovanjski objektih je dolžan uporabljati svojo identifika-
cijsko kartico tudi upravnik. Uporabnik sme z enim vnosom v 
podzemni zabojnik odložiti vrečko z mešanimi komunalnimi 
odpadki z največ tridesetimi (30) litri in vrečko z biološkimi 
odpadki z največ desetimi (10) litri.

(3) Na območjih, kjer so postavljeni podzemni in nadze-
mni zabojniki, je obvezna vključitev v sistem zbiranja bioloških 
odpadkov za vse uporabnike.

(4) Nadzemni zabojniki so postavljeni nad nivo javne 
površine, polnijo se iz nadzemne enote na kontroliran način.

(5) Uporabnike, ki so dolžni uporabljati podzemne ali 
nadzemne zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov na 
določenem območju, določi izvajalec javne službe.

17. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

(1) Zbiralnice ločenih frakcij so posebej urejeni prostori na 
javni površini, namenjeni prepuščanju ločenih frakcij komunal-
nih odpadkov (papir, steklo in drugo). Kadar se ločene frakcije 
zbirajo po sistemu od vrat do vrat, se zabojnikov za te frakcije 
na zbiralnice ne namešča.

(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij zagotovi pristojni or-
gan.

(3) Zbiralnice iz prvega odstavka tega člena niso name-
njene za zbiranje ločenih frakcij iz dejavnosti.

18. člen
(premične zbiralnice nevarnih odpadkov)

Premične zbiralnice nevarnih odpadkov so namenjene 
zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na prostorsko in 
funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinese-
jo po urniku svoje nevarne odpadke.

19. člen
(zbirni centri)

(1) V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v 
zabojnike za frakcije, ki so določene v državnem predpisu, ki 
ureja občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov.

(2) Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne 
službe na svoji spletni strani.
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20. člen
(mini zbirni centri)

(1) V mini zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepušča-
nje v zaboje in zabojnike za naslednje frakcije, komunalnih 
odpadkov: manjše elektronske odpadke, jedilno olje, zdravila, 
baterije, kozmetiko, čistila, barve in lake, kozarce, krožnike in 
knjige.

(2) Lokacije mini zbirnih centov za zbiranje frakcij ko-
munalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka zagotovi pristojni 
organ.

(3) Obratovalni čas mini zbirnih centrov objavi izvajalec 
javne službe na svoji spletni strani.

21. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne služ-
be dolžan:

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
podzemnih zabojnikov, nadzemnih zabojnikov ter zabojnikov za 
zbiranje komunalnih odpadkov in redno odvažanje odpadkov v 
tipiziranih vrečkah ter odvažanje kosovnih odpadkov,

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
zbirnih centrov, mini zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov,

– prazniti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov in 
nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje zabojnikov ter 
ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune 
okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, mini 
zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic ne-
varnih odpadkov, zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, 
podzemnih zabojnikov, nadzemnih zabojnikov,

– zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov 
skladno s tem odlokom,

– skrbeti za zamenjavo zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov skladno s tem odlokom,

– zagotoviti tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih od-
padkov za prodajo uporabnikom skladno s tem odlokom,

– pridobiti podatke iz uradnih evidenc za potrebe izvajanja 
javne službe,

– zagotoviti uporabnikom urnik,
– voditi evidenco uporabnikov,
– voditi evidenco podzemnih in nadzemnih zabojnikov, 

zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih 
frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, mini zbirnih 
centrov in zbirnih centrov,

– nabaviti in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 
storitev javne službe,

– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komu-
nalnih odpadkov,

– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– v petnajstih dneh odgovoriti na vlogo uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zako-

nov in drugih predpisov.

22. člen
(pregled nad uporabo zabojnikov)

Izvajalec javne službe lahko pregleduje pravilnost upora-
be zabojnikov za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarja 
uporabnike na nepravilnosti.

23. člen
(videonadzor)

(1) Zaradi varovanja premoženja z namenom, da se pre-
preči škoda ali ugotovi nastanek škode, so objekti in naprave iz 
druge, tretje in pete alineje 12. člena tega odloka, lahko opre-
mljeni z video nadzornim sistemom v skladu z določili zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Z videonadzornim sistemom zbrani podatki so last 
občine. Z njimi razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

(3) Videonadzorni sistem skladno z določili zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, upravlja izvajalec javne službe.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

24. člen
(uporabnik javne službe)

(1) Uporabnik javne službe na območju občine po tem 
odloku je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik 
premičnine ali nepremičnine, katerega delovanje ali dejavnost 
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem be-
sedilu: uporabnik), in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti.
(2) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja, določen 

s tem odlokom.
(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco 

uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne 
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v 
evidenci uporabnikov.

(4) V primeru uporabnika iz druge alineje prvega odstavka 
tega člena izvajalec v evidenci uporabnikov vodi tudi podatek o 
odgovorni osebi pravne osebe.

(5) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

(6) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
700 eurov.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena.

25. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– pravica do uskladitve prostornine in števila zabojnikov z 

njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca po obvestilu uporabnika,

– da v osmih dneh od datuma izdaje računa vloži pisno 
zavrnitev računa pri izvajalcu javne službe,

– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca 

javne službe.

26. člen
(obveznosti uporabnika)

(1) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije na prevze-

mnem mestu, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih, v mini 
zbirnih centrih, v podzemnih ali nadzemnih zabojnikih,

– biološke odpadke v zabojnike za zbiranje bioloških 
odpadkov, razen če jih sam kompostira,

– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 
času po predhodnem naročilu,

– nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice 
nevarnih frakcij.



Stran 4200 / Št. 102 / 22. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

(2) Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– da so zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov ali 

tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno 
mesto,

– da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike za 
zbiranje komunalnih odpadkov namesti nazaj na zbirno mesto,

– da so pokrovi na zabojnikih za zbiranje komunalnih 
odpadkov zaprti na prevzemnem mestu,

– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je prevzemno mesto čisto,
– dostop do prevzemnega mesta za smetarska vozila,
– čiščenje snega s pokrovov zabojnikov za zbiranje ko-

munalnih odpadkov,
– prijavo spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje 

in obračun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, 
ko nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, 
kar dokaže z ustreznim dokumentom,

– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določe-
nem na računu,

– plačilo storitev javne službe v primeru, ko je smetarskim 
vozilom zaradi višje sile ali ravnanja uporabnika onemogočen 
dostop do zabojnikov in jih le ta ni izpraznil, v roku, določenem 
na računu,

– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo 
ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto 
ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo 
ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali 
s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali 
četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali 
šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sed-
mo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 eurov.

(7) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo ali 
tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo 
alinejo drugega odstavka tega člena.

27. člen
(prepovedi)

(1) Prepovedano je:
– stiskati komunalne odpadke z mehansko napravo ali na 

kakršen koli drug način pred odlaganjem odpadkov v zabojnike 
za zbiranje komunalnih odpadkov in po tem, ko so že odloženi 
v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov,

– mešati različne frakcije komunalnih odpadkov med se-
boj,

– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni od-
padki, v zabojnike za komunalne odpadke ali v vrečke ali druge 
predmete izven ali ob zabojnikih za odlaganje komunalnih od-
padkov ali v podzemne zabojnike ali ob podzemnih zabojnikih 
ali v nadzemne zabojnike ali ob nadzemnih zabojnikih,

– odlagati odpadke v podzemne zabojnike z vnosom, ki 
povzroči nedelovanje podzemnega zabojnika,

– odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje komunal-
nih odpadkov, podzemnih zabojnikov, nadzemnih zabojnikov, 

zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, 
mini zbirnih centrov ali zbirnih centrov,

– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frak-
cij iz določene lokacije na drugo lokacijo,

– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpad-
kov ali iz njih razmetavati ali odnašati odložene komunalne 
odpadke,

– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 
mest,

– odpadke odlagati poleg zabojnikov za zbiranje komunal-
nih odpadkov, podzemnih zabojnikov, nadzemnih zabojnikov, 
zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, 
mini zbirnih centrov ali zbirnih centrov,

– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja 
javne službe, določene v 12. členu tega odloka,

– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje ko-
munalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati, razen če 
to dovoli izvajalec javne službe z izdajo soglasja.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali četrto 
ali sedmo ali osmo ali deseto alinejo prejšnjega odstavka, nje-
gova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo 
ali četrto ali sedmo ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali četrto ali 
sedmo ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali šesto ali 
deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.

(6) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali šesto ali 
deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali šesto ali deveto 
ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena.

(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s peto alinejo prvega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

(9) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto alinejo 
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 700 eurov.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – posameznik, če ravna v nasprotju s peto alinejo prvega 
odstavka tega člena.

28. člen
(biološki odpadki in zeleni vrtni odpad)

(1) Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za 
biološke odpadke.

(2) Pri kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara 

zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinoje-
dih živali, lesni pepel in ostali biorazgradljivi materiali) in

– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in 
vrečke) na način, kot to določa predpis o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.
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(3) Uporabnik svojo odločitev o vključitvi v zbiranje biolo-
ških odpadkov pisno sporoči izvajalcu javne službe, za ostale 
uporabnike se šteje, da svoje biološke odpadke kompostirajo.

(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za uporabnike 
iz 16. člena tega odloka.

29. člen
(novi uporabniki)

(1) Lastnik ali drug uporabnik novega ali obnovljenega 
objekta mora kot nov uporabnik po tem odloku takoj po izdaji 
uporabnega dovoljenja ali najkasneje petnajst dni pred začet-
kom uporabe objekta to sporočiti izvajalcu javne službe, zaradi 
določitve prevzemnega mesta, števila zabojnikov in drugih 
pogojev za začetek izvajanja javne službe.

(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne 
službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih 
oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 
opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika (v na-
daljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo 
izvajala.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.

30. člen
(gradbišče)

(1) Investitorji oziroma izvajalci novogradenj so tudi upo-
rabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za 
potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojni-
kov za zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izva-
jalec novogradnje mora izvajalcu javne službe pred pričetkom 
gradnje sporočiti podatke o številu zabojnikov.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

31. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.

32. člen
(cena storitev javnih služb)

(1) Cene storitev javne službe se določa skladno s pred-
pisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene 

predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju 
cen storitev javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev 
javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, 
d.o.o., v potrditev.

(2) Obračunsko obdobje znaša eno leto.

33. člen
(minimalni volumen zabojnikov)

(1) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe:

– za uporabnika iz gospodinjstva za obdobje enega me-
seca za mešane komunalne odpadke ni manjši od 30 litrov 
na osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov 
na osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 
15 litrov na osebo,

– za počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali prazno 
poslovno enoto 1/3 najmanjše velikosti zabojnika za meša-
ne komunalne odpadke ob upoštevanju najmanjše frekvence 
zbiranja, določene s tem odlokom, na območju podzemnih 
zbiralnic pa minimalno določeno število vnosov.

(2) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe za uporabnike iz dejavnosti za obdobje enega me-
seca ni manjši od 15 litrov za mešane komunalne odpadke na 
osebo, skupni pa ne manjši od najmanjše velikosti zabojnika, 
za embalažo 30 litrov na osebo, za papir 10 litrov na osebo, 
za steklo 5 litrov na osebo in za biološke odpadke 5 litrov na 
osebo, pri čemer se za te uporabnike upoštevajo še naslednji 
kriteriji, in sicer:

– za pisarniške prostore ali objekte ter za prostore ali 
objekte za vzgojo in izobraževanje za mešane komunal-
ne odpadke znaša 0,4 litre/m2 in za biorazgradljive odpad-
ke 0,1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za gostinske prostore ali objekte za mešane komu-
nalne odpadke znaša 3 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 
3 litre/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za prostore ali objekte z namembnostjo oddajanja pre-
nočitvenih zmogljivosti za krajši čas za mešane komunalne od-
padke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 0,4 litre/m2 

ob upoštevanju tedenskega praznjenja,
– za ostale poslovne prostore ali objekte za mešane ko-

munalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpad-
ke 1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja.

34. člen
(obračun storitve)

(1) Uporabniku se storitev javne službe obračuna po ve-
likosti zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke 
ali po tipiziranih vrečkah za mešane komunalne in biološke 
odpadke ter ob upoštevanju povprečnega mesečnega števila 
praznjenj zabojnikov oziroma odstranitve tipiziranih vrečk.

(2) Storitev javne službe se uporabniku, ki odlaga od-
padke v podzemne ali nadzemne zabojnike, obračuna glede 
na število vnosov mešanih komunalnih in bioloških odpadkov. 
Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov v pod-
zemne ali nadzemne zabojnike je 30 litrov, za en vnos bioloških 
odpadkov pa 10 litrov. Na mesec se obračuna dejansko število 
vnosov komunalnih odpadkov in dejansko število vnosov bio-
loških odpadkov, vendar ne manj kot 6 vnosov komunalnih od-
padkov in 8 vnosov bioloških odpadkov, pri čemer se obračuna 
vsaka aktivna kartica.

(3) V primeru skupnega zbirnega mesta za prepuščanje 
komunalnih odpadkov za več stanovanj v stavbi, več stavb 
in/ali pravnih oseb se kot merilo za razdelitev stroškov ravnanja 
s komunalnimi odpadki na stanovanje ali poslovni prostor upo-
rabi število stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
posameznem stanovanju in število zaposlenih pri poslovnem 
prostoru. Kolikor izvajalcu javne službe lastniki stanovanj ali 
poslovnih prostorov ali drugi plačniki računov ne posredujejo 
podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnih 
prebivališčem v posameznem stanovanju in števila zaposlenih 
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pri poslovnem prostoru, se kot merilo za razdelitev stroškov na 
stanovanje in na poslovni prostor uporabi podatke o površini 
stanovanj in poslovnih prostorov.

(4) Za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za 
obračun javne službe upošteva 1/3 najmanjše velikost zaboj-
nika in najmanjša pogostost odvoza.

(5) Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izva-
jalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, 
se upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki 
izkazujejo višjo vrednost.

(6) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve javne službe, mu izvajalec javne službe izda 
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh 
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z 
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

(7) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge 
prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti 
plačnika storitev zbiranja komunalnih odpadkov in ob prijavi, 
odjavi ali spremembi najemnika o tem takoj pisno obvestiti 
izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, stroški zbiranja 
komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika 
nepremičnine.

(8) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da se uporabnik 
ni prijavil v sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 
ta odlok in ne prejema računa za storitev ravnanja z odpadki, 
mu izvajalec javne službe s prvim računom zaračuna storitve 
od pričetka uporabe storitve za celotno obdobje uporabe sto-
ritve.

(9) Podroben način obračuna storitev javne službe določa 
akt, ki ureja obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki, ki ga sprejeme 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOL-
DING LJUBLJANA, d.o.o.

35. člen
(uveljavljanje sprememb)

(1) Obračun storitev javne službe se izvaja na podlagi 
podatkov, ki jih v evidenci in katastru vodi izvajalec.

(2) Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun 
storitev javnih služb, so možne na podlagi podatkov iz uradnih 
evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe sporočajo 
uporabniki. Navedeni podatki se upoštevajo s prvim dnem 
naslednjega meseca po prejemu obvestila uporabnika.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

36. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpad-
kov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevze-
manje in zbiranje,

– zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij in premičnih 
zbiralnic nevarnih odpadkov,

– zemljišča, objekti in naprave podzemnih in nadzemnih 
zabojnikov,

– zemljišča, objekti in naprave mini zbirnih centrov,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
(2) Gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega od-

stavka, ki je v lasti občine in jo ima izvajalec javne službe v 
poslovnem najemu, je predmet pogodbe med izvajalcem jav-
ne službe in občino. Obveznosti izvajalca javne službe glede 
infrastrukture in druga z infrastrukturo povezana vprašanja se 
uredijo s pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne 
infrastrukture.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH SISTEMOV  
ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

37. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno infrastruk-

turo, ki je v lasti občine, v poslovni najem s sklenitvijo pogodbe.

IX. NADZOR

38. člen
(pristojnosti nadzora)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 
pristojni organ.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere 
je predpisana globa za prekršek, opravlja pristojni občinski 
Inšpektorat.

(3) Pristojni inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki 
ga določi:

– odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s kršitvijo 
določbe tega odloka, za katero je predpisana globa,

– vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo na javni 
površini, če vzpostavitev prejšnjega stanja ni možna, po drugi 
osebi, na stroške povzročitelja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Določbe drugega odstavka 33. člena se v celoti izvedejo 

do 1. januarja 2023.

40. člen
(1) Zabojniki za embalažo se iz zbiralnic ločenih frakcij 

umaknejo do 1. januarja 2021.
(2) Obstoječa zbirna stiskalnica se nadomesti z eno od 

oblik oziroma pogojev za zagotavljanje javne službe iz 12. čle-
na tega odloka do 31. decembra 2020.

41. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračuna-

ne predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za 
obdobje 2019 – 2021 upoštevajo kot predračunske cene za 
leti 2019 in 2020.

42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

zbiranju komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 86/12).

43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, razen določb tretjega odstavka 
13. člena, drugega odstavka 16. člena, drugega odstavka 
32. člena in tretjega odstavka 34. člena tega odloka, ki začnejo 
veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem 
sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list 
RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na način zamenjave 
zabojnika, določitve količine vnosa komunalnih odpadkov v 
podzemne zabojnike, obračunsko obdobje in razdeljevanje 
stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji ali 
poslovnimi prostori v stavbah.

Št. 007-9/2020
Škofljica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan
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1926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) 
in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) 
je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 9. 7. 2020 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Škofljica za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 9/19 in 44/19) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.725.535,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.625.388,00

70 DAVČNI PRIHODKI 7.902.790,00

700 Davki na dohodek in dobiček 6.975.649,00

703 Davki na premoženje 739.035,00

704 Domači davki na blago in storitve 188.105,00

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.722.598,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 481.631,00

711 Takse in pristojbine 8.500,00

712 Globe in druge denarne kazni 82.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki 1.140.367,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 50.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog 50.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.900.147,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.168.825,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 731.323,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.084.855,00

40 TEKOČI ODHODKI 3.531.638,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 928.052,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 97.804,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.370.482,00

403 Plačila domačih obresti 45.300,00

409 Rezerve 90.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 4.293.700,00

410 Subvencije 391.000,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.018.305,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 149.721,00

413 Drugi tekoči domači transferi 734.673,00

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.038.072,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.083.072,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 176.445,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 84.424,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 92.021,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –5.359.320,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih  
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.731.352,00

50 ZADOLŽEVANJE 2.731.352,00

500 Domače zadolževanje 2.731.352,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 272.033,00

55 ODPLAČILA DOLGA 272.033,00

550 Odplačila domačega dolga
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  – ali 0 ali + –2.900.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.459.320,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 5.359.320,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.729.209,28

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 

«

2. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz 

bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in na-
ložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt 
razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na 
spletni strani Občine Škofljica.

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 9/19) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen 

pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O 
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 
odloča župan na predlog strokovne službe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje 
januar–junij 2020 poroča občinskemu svetu o izvedenih pre-
razporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.«

4. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 9/19) se 13. člen ne spremeni.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financi-
ranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v višini 
2.900.000,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme 
preseči skupne višine glavnic 0 EUR.

5. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 9/19) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme 

zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne 

sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se 

lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje vozni-

kov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij 

na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz ne-

proračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 171.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz ne-

proračunskih virov.

4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko 
zadolži:

Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SP-

TE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij 

na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz ne-

proračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 702.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz ne-

proračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadloži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz ne 

proračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 270.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz nepro-

računskih virov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 41000-09/2020
Škofljica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

1927. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 
8. redni seji dne 9. julija 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– 1757/1 k.o. 1710 – Gradišče
– 1796/1 k.o. 1710 – Gradišče
– 2285/5 k.o. 1696 – Rudnik
– 2349/8 k.o. 1697 – Lanišče
– 2350/4 k.o. 1697 – Lanišče
– 2350/8 k.o. 1697 – Lanišče
– 2350/9 k.o. 1697 – Lanišče
– 2350/10 k.o. 1697 – Lanišče
– 2350/13 k.o. 1697 – Lanišče
– 2357/3 k.o. 1697 – Lanišče
– 2357/4 k.o. 1697 – Lanišče.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 03401-5/2020(2)
Škofljica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

TOLMIN

1928. Pravilnik o dodeljevanju pomoči 
za spodbujanje stanovanjskih naložb 
v Občini Tolmin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 
21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 
17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 13. seji dne 
9. julija 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje 
stanovanjskih naložb v Občini Tolmin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upra-

vičenci, pogoji in kriteriji dodeljevanja pomoči za stanovanjske 
naložbe, namenjene reševanju stanovanjskega vprašanja v 
Občini Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za 
ženske.

2. člen
(1) Sredstva za dodeljevanje pomoči za stanovanjske 

naložbe, namenjene reševanju stanovanjskega vprašanja v 
Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska pomoč), se 
zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z od-
lokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče proračunsko leto.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

3. člen
Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji po-

men:
1. »Stanovanje« je celotna enostanovanjska stavba, sta-

novanjska enota v dvostanovanjski stavbi ali stanovanjska 
enota v večstanovanjski stavbi, ki predstavlja funkcionalno 
celoto prostorov, namenjenih trajnemu bivanju oseb.

2. »Gradnja stanovanja« je izvedba gradbenih in drugih 
del, povezanih z gradnjo stanovanja, ki obsega novogradnjo, 
rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje 
stanovanja, skladno s predpisom o graditvi objektov.

3. »Družina« je življenjska skupnost, skladno s predpi-
som, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.

4. »Otrok« je oseba, ki še ni dopolnila 18 let.
5. »Ožji družinski član« je član družine, skladno s predpi-

som, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
6. »Primerno stanovanje« je stanovanje, ki zadošča 

stanovanjskim potrebam prosilca za dodelitev stanovanjske 

pomoči in njegovih ožjih družinskih članov, za katere rešuje 
stanovanjsko vprašanje, in dosega ali presega površinski nor-
mativ, določen s predpisom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih 
stanovanj v najem.

7. »Rešitev stanovanjskega vprašanja« je pridobitev in/ali 
ureditev primernega stanovanja, kot je opredeljeno v prejšnji 
točki.

8. »Stanovanjska naložba« je naložba v nakup in/ali gra-
dnjo primernega stanovanja, kot je opredeljeno v šesti točki 
tega člena.

9. »Mlada oseba« je oseba, ki v tekočem letu dopolni 
najmanj 15 let do največ 29 let.

10. »Mlada družina« je družina z vsaj enim otrokom, v ka-
teri noben od staršev v tekočem letu ne dopolni več kot 35 let, 
pri čemer se število in starost otrok upošteva po stanju na dan 
objave javnega razpisa za dodelitev stanovanjske pomoči v 
Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto.

11. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se stano-
vanjska pomoč po tem pravilniku lahko dodeli.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA STANOVANJSKE POMOČI

4. člen
(1) Stanovanjska pomoč se dodeljuje na podlagi javnega 

razpisa za dodelitev stanovanjske pomoči v Občini Tolmin za 
tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), 
po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku 
in javnem razpisu.

(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za stano-

vanjsko pomoč (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno 
odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana. 
Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.

(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije 

in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno 

formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve stanovanj-

ske pomoči.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komi-

sijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo 
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja 
naslednje naloge:

1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumenta-
cije in meril za ocenjevanje vlog,

2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.

5. člen
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namen javnega razpisa;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega 

razpisa;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
7. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
8. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljena sta-

novanjska naložba izvedena;
9. določitev obdobja za sklenitev pogodbe o dodelitvi 

stanovanjske pomoči;
10. določitev obdobja, načina in pogojev za črpanje dode-

ljene stanovanjske pomoči;



Stran 4206 / Št. 102 / 22. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

11. določitev obdobja, v katerem mora biti dodeljena sta-
novanjska pomoč porabljena;

12. opredelitev upravičencev;
13. opredelitev upravičenih stroškov;
14. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti 

priložena vlogi;
15. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sta-

novanjske pomoči, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti 
krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa;

16. datum odpiranja vlog za dodelitev stanovanjske po-
moči oziroma datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu 
predvideno zaporedno odpiranje le-teh;

17. rok, v katerem bo fizična oseba, ki zaproša za dode-
litev stanovanjske pomoči (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), 
obveščena o izidu javnega razpisa;

18. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne 
razpisno dokumentacijo.

(2) Vlogo za dodelitev stanovanjske pomoči (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) na javni razpis vlagatelj predloži na obrazcih, 
določenih v razpisni dokumentaciji.

(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt stanovanjske na-

ložbe, ki je predmet vloge;
3. višino zaprošene stanovanjske pomoči;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih 

pomočeh za iste upravičene stroške;
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna 
in resnična.

(4) Vlagatelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka praviloma 
priložiti:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo stanovanjske naložbe, 
če so v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave in 
varstvu okolja potrebna;

2. mnenje Občine Tolmin o skladnosti stanovanjske na-
ložbe z veljavnim občinskim prostorskim aktom;

3. dokazila o stroških stanovanjske naložbe;
4. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča in/

ali objekta za izvedbo stanovanjske naložbe, če je predmet 
stanovanjske naložbe zemljišče in/ali objekt v uporabi, zakupu, 
najemu ali solastništvu;

5. druge priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, dolo-

čen v objavi javnega razpisa.
(6) Vlagatelj vlogo predloži za stanovanjsko naložbo v 

celoti ali za posamezno fazo stanovanjske naložbe.

6. člen
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem 

dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok 
za vložitev vlog.

(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremlje-
nih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana.

(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile 
prejete.

(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popol-
nost vlog.

(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in 
zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.

(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki ob-
sega:

1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.

7. člen
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, ko-

misija v roku osem dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, 
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva 
vročitve poziva za dopolnitev vloge.

(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz 
prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pri-
stojni organ zavrže s sklepom.

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana.

8. člen
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za 

dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi 
strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za 
posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.

(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogo-
je in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi 
v objavi javnega razpisa.

(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ zavrne s sklepom.

(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana.

(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na 
podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.

(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju 
pristojni organ vodi zapisnik.

(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upra-
vičencev do dodelitve stanovanjske pomoči.

(8) Višina stanovanjske pomoči, ki se dodeli posamezne-
mu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in 
javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih 
sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.

9. člen
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka 

prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju 
sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi stanovanjske 
pomoči. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega 
odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.

(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih 
dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi stanovanjske po-
moči z ostalimi izbranimi upravičenci do dodelitve stanovanjske 
pomoči (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.

(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči 
v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

10. člen
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi stano-

vanjske pomoči iz prvega odstavka prejšnjega člena in skladno 
z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in 
upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomo-
či, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Pogodba o dodelitvi stanovanjske pomoči praviloma 
obsega:

1. vsebinski, finančni in terminski načrt stanovanjske na-
ložbe, za katero je stanovanjska pomoč dodeljena;

2. vrsto in višino upravičenih stroškov stanovanjske na-
ložbe;

3. višino dodeljene stanovanjske pomoči;
4. obveznost upravičenca, da stanovanjsko pomoč porabi 

namensko;
5. rok za izvedbo faze stanovanjske naložbe, ki je pred-

met prijave na javni razpis, če je stanovanjska pomoč dodelje-
na za posamezno fazo stanovanjske naložbe;

6. rok za izvedbo stanovanjske naložbe v celoti;
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7. zahtevo, da je upravičenec najkasneje na dan zaključka 
stanovanjske naložbe lastnik ali solastnik zemljišča in/ali objek-
ta, ki je predmet stanovanjske naložbe;

8. rok za predložitev in vsebino poročila o izvedbi stano-
vanjske naložbe;

9. rok in način izplačila stanovanjske pomoči;
10. obveznost upravičenca, da vsaj še pet let po zaključku 

stanovanjske naložbe:
– predmet stanovanjske naložbe ohrani v uporabi za isti 

namen, za katerega je bila stanovanjska pomoč dodeljena,
– predmeta stanovanjske naložbe ne proda, brezplačno 

ali na drug način odtuji ali odda v najem,
– hrani celotno dokumentacijo v zvezi s stanovanjsko 

naložbo, za katero je stanovanjska pomoč dodeljena,
– zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje alineje 

vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora 
in revizije javnega razpisa;

11. način nadzora nad namensko porabo stanovanjske 
pomoči in posledice morebitno ugotovljenih kršitev.

(3) Datum dodelitve stanovanjske pomoči je datum skle-
nitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči.

(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema 
poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, 
pristojnemu organu ne vrne podpisane pogodbe o dodelitvi 
stanovanjske pomoči, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev 
stanovanjske pomoči.

11. člen
(1) Če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vse-

binski, finančni in/ali terminski načrt stanovanjske naložbe, 
je upravičenec dolžan najkasneje v roku 15 dni po nastopu 
spremenjenih okoliščin pisno obvestiti pristojni organ, z obra-
zložitvijo nastalih sprememb in s predlogom spremembe in/
ali dopolnitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, ki ga 
pristojni organ pisno potrdi ali zavrne.

(2) Če upravičenec o nastopu spremenjenih okoliščin v 
roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti pristojnega organa ali če 
pristojni organ ugotovi, da izvedba stanovanjske naložbe zaradi 
spremenjenih okoliščin ni več mogoča, Občina Tolmin eno-
stransko odstopi od pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, 
s čimer upravičenec izgubi pravico do koriščenja dodeljene 
stanovanjske pomoči.

12. člen
(1) Upravičencu se dodeljena stanovanjska pomoč iz 

proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka za izpla-
čilo sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko 
in finančno poročilo o izvedbi stanovanjske naložbe, vključno 
z dokazili o nastalih stroških stanovanjske naložbe in drugimi 
dokazili o izvedbi stanovanjske naložbe, določenimi z javnim 
razpisom in pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči (v nadalj-
njem besedilu: poročilo o stanovanjski naložbi).

(2) Poročilo o stanovanjski naložbi upravičenec predloži 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije.

(3) Pristojni organ v roku osem dni od prejema poročilo o 
stanovanjski naložbi pregleda in pisno obvesti upravičenca o 
svoji morebitni zahtevi za spremembo in/ali dopolnitev poročila 
o stanovanjski naložbi. Rok za spremembo in/ali dopolnitev 
poročila o stanovanjski naložbi je 15 dni od dneva prejema 
zahteve za spremembo in/ali dopolnitev poročila o stanovanjski 
naložbi.

(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka poročila 
o stanovanjski naložbi ne spremeni in/ali dopolni ali ga spre-
meni in/ali dopolni neustrezno, Občina Tolmin enostransko 
odstopi od pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, s čimer 
upravičenec izgubi pravico do koriščenja dodeljene stanovanj-
ske pomoči.

(5) V primeru, da upravičenec s poročilom o stanovanjski 
naložbi izkaže nižjo višino upravičenih stroškov, kot je določena 
s pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči, se dodeljena sta-
novanjska pomoč upravičencu izplača v sorazmerno nižji višini, 

upoštevaje razmerje med višino upravičenih stroškov stano-
vanjske naložbe, določeno s pogodbo o dodelitvi stanovanjske 
pomoči, in višino doseženih upravičenih stroškov stanovanjske 
naložbe, izkazano s poročilom o stanovanjski naložbi.

(6) Stanovanjska pomoč se upravičencu nakaže na tran-
sakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

III. NAMEN DODELJEVANJA STANOVANJSKE POMOČI

13. člen
(1) Predmet stanovanjske pomoči po tem pravilniku 

je dodeljevanje pomoči za naložbe v nakup in/ali gradnjo 
stanovanj, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja 
v Občini Tolmin.

(2) Namen dodeljevanja stanovanjske pomoči po tem 
pravilniku je olajšati dostopnost do primernih stanovanj v 
Občini Tolmin in s tem izboljšati kakovost bivanja, omogočiti 
večjo stanovanjsko mobilnost, spodbuditi mlade osebe in 
mlade družine za bivanje in zaposlovanje v Občini Tolmin 
ter pospešiti demografski, gospodarski in trajnostni razvoj 
Občine Tolmin.

14. člen
(1) Stanovanjska pomoč se lahko dodeli za naslednje 

upravičene stroške stanovanjske naložbe:
1. stroške nakupa stavbnega zemljišča za gradnjo stano-

vanja, do največ 30 odstotkov predračunske vrednosti upravi-
čenih stroškov stanovanjske naložbe, če je nakup zemljišča 
sestavni del stanovanjske naložbe;

2. stroške komunalnega prispevka iz naslova gradnje 
stanovanja, do največ 15 odstotkov predračunske vrednosti 
upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;

3. stroške izdelave projektne dokumentacije za gradnjo 
stanovanja, do največ 15 odstotkov predračunske vrednosti 
upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;

4. stroške gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pove-
zanih z gradnjo stanovanja;

5. stroške nadzora, povezanega z gradnjo stanovanja;
6. stroške nakupa stanovanja.
(2) Kot upravičeni stroški stanovanjske naložbe štejejo 

stroški, našteti v prejšnjem odstavku, ki nastanejo od vključno 
1. januarja tekočega leta dalje.

(3) Celotni predračunski stroški stanovanjske naložbe 
morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi s predračuni, 
predpogodbami, ponudbami, računi, pogodbami in/ali drugimi 
listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali dobaviteljev blaga, ki 
glasijo na ime vlagatelja.

IV. UPRAVIČENCI, POGOJI IN KRITERIJI DODELJEVANJA 
STANOVANJSKE POMOČI

15. člen
Do stanovanjske pomoči po tem pravilniku je upravičena 

fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. ima stalno prebivališče v Občini Tolmin;
3. je najkasneje na dan zaključka stanovanjske naložbe 

lastnik ali solastnik zemljišča in/ali objekta, ki je predmet sta-
novanjske naložbe;

4. je na dan oddaje vloge na javni razpis star najmanj 
18 let;

5. sebi in/ali ožjim družinskim članom rešuje stanovanjsko 
vprašanje z nakupom in/ali gradnjo stanovanja na območju 
Občine Tolmin;

6. ni v postopku insolventnosti nad fizično osebo, skladno 
s predpisom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;

7. ima poravnane vse davke in prispevke;
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
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16. člen
(1) Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se stanovanjska 

pomoč lahko dodeli, so naslednji:
1. cilj stanovanjske naložbe je rešitev stanovanjskega 

vprašanja;
2. stanovanjska naložba se izvaja na območju Občine 

Tolmin;
3. stanovanjska naložba ali faza stanovanjske naložbe, 

ki je predmet prijave na javni razpis, se je začela izvajati v 
tekočem proračunskem letu;

4. stanovanjska naložba bo v celoti zaključena najkasneje 
do datuma iz terminskega načrta stanovanjske naložbe, nave-
denega v vlogi;

5. finančna konstrukcija stanovanjske naložbe je zaprta;
6. vlagatelj in njegovi ožji družinski člani, za katere rešuje 

stanovanjsko vprašanje, z izjemo stanovanja, ki je predmet 
stanovanjske naložbe, nimajo v lasti drugega primernega sta-
novanja na območju Občine Tolmin;

7. stanovanje, ki je predmet stanovanjske naložbe v vzdr-
ževanje stanovanja, je v tekočem letu starejše od 20 let.

(2) Kot zaključek stanovanjske naložbe šteje:
1. pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, če je 

vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero je skladno s 
predpisom o graditvi objektov zahtevano gradbeno dovoljenje;

2. izjava upravičenca, da je stanovanjska naložba zaklju-
čena, če je vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero 
skladno s predpisom o graditvi objektov gradbeno dovoljenje 
ni zahtevano;

3. vpis lastninske pravice na stanovanju v zemljiško knji-
go, če je vsebina stanovanjske naložbe nakup stanovanja.

17. člen
(1) Stanovanjska pomoč se upravičencu lahko dodeli naj-

več v višini 30 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih 
stroškov stanovanjske naložbe, opredeljenih v prvem odstavku 
14. člena tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se stano-
vanjska pomoč, namenjena reševanju stanovanjskega vpraša-
nja mlade osebe ali mlade družine, upravičencu lahko dodeli 
največ v višini 50 odstotkov predračunske vrednosti upravi-
čenih stroškov stanovanjske naložbe, opredeljenih v prvem 
odstavku 14. člena tega pravilnika.

18. člen
(1) Za posamezno stanovanjsko naložbo se v njenem 

celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli največ 
dvakrat.

(2) Upoštevaje določbi prvega in drugega odstavka prej-
šnjega člena, se najnižja in najvišja višina stanovanjske po-
moči, ki se lahko dodeli za posamezno stanovanjsko naložbo 
v posameznem proračunskem letu, določi z javnim razpisom.

(3) Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov, se za 
posamezno stanovanjsko naložbo v njenem celotnem trajanju 
stanovanjska pomoč lahko dodeli največ do skupne višine 
10.000,00 eurov.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih treh odstavkov, se za 
posamezno stanovanjsko naložbo, katere cilj je rešitev stano-
vanjskega vprašanja mlade osebe ali mlade družine, v njenem 
celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli največ do 
skupne višine 15.000,00 eurov.

19. člen
(1) Merila za ocenjevanje vlog, predloženih na javni raz-

pis, komisija praviloma določi upoštevaje naslednje kriterije:
1. način reševanja stanovanjskega vprašanja;
2. stanovanjske razmere vlagatelja in njegove družine;
3. družinske razmere vlagatelja in njegove družine;
4. zaposlitvene razmere vlagatelja in njegovega zakon-

skega ali zunajzakonskega partnerja;
5. socialne razmere vlagatelja in njegove družine;

6. zdravstvene razmere vlagatelja in njegove družine;
7. doba stalnega bivanja vlagatelja in njegovega zakon-

skega ali zunajzakonskega partnerja v Občini Tolmin;
8. doba zaposlitve vlagatelja in njegovega zakonskega ali 

zunajzakonskega partnerja v Občini Tolmin;
9. stanovanjska naložba rešuje stanovanjsko vprašanje 

prednostni kategoriji vlagateljev;
10. energetska in stroškovna učinkovitost stanovanjske 

naložbe;
11. okoljska in trajnostna naravnanost stanovanjske na-

ložbe;
12. preglednost in realnost stroškov in virov financiranja, 

opredeljenih v finančni konstrukciji stanovanjske naložbe;
13. delež celotnih predračunskih stroškov stanovanjske 

naložbe, ki ga v finančni konstrukciji stanovanjske naložbe 
vlagatelj pokriva z lastnimi viri sredstev;

14. stanovanjska naložba zasleduje druge cilje, ki jih, 
upoštevaje veljavne strateške in/ali izvedbene dokumente s 
področja stanovanjske politike, socialne politike, mladinskega 
sektorja, urejanja prostora ter demografskega, gospodarskega 
in trajnostnega razvoja, komisija prepozna kot posebnega po-
mena pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin.

(2) Prednostna kategorija vlagateljev iz devete točke prej-
šnjega odstavka se opredeli z javnim razpisom.

V. SPREMLJANJE DODELJENE STANOVANJSKE POMOČI

20. člen
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih 

stanovanjskih pomoči po tem pravilniku vzpostavi evidenco 
dodeljenih stanovanjskih pomoči.

(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako do-
deljeno stanovanjsko pomoč vodijo podatki o upravičencu, 
predmetu in vsebini stanovanjske naložbe, vrsti in višini upra-
vičenih stroškov stanovanjske naložbe, datumu dodelitve in 
višini dodeljene stanovanjske pomoči, datumu izplačila in višini 
izplačane stanovanjske pomoči ter datumu začetka in datumu 
zaključka stanovanjske naložbe.

(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena 
je 20 let od datuma dodelitve stanovanjske pomoči.

VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE 
STANOVANJSKE POMOČI

21. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene stanovanjske 

pomoči opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do stanovanjske pomoči po tem pravilni-

ku, pri katerem se ugotovi, da:
1. stanovanjske pomoči delno ali v celoti ni porabil za 

namen, za katerega je bila dodeljena, ali
2. mu je bila stanovanjska pomoč dodeljena na podlagi 

neresničnih navedb, ali
3. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi stanovanjske 

pomoči,
je dolžan vrniti dodeljeno stanovanjsko pomoč v celoti, skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva 
nakazila do dneva vračila stanovanjske pomoči.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi 
pravico do pridobitve stanovanjske pomoči po tem pravilniku 
za naslednje leto.

VII. PREHODNA DOLOČBA

22. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha ve-

ljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih 
posojil v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 66/18).
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VIII. KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2020
Tolmin, dne 10. julija 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

ŽALEC

1929. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini 
Žalec

Na podlagi 21. in 62. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (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) 
in 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 10. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine 
Žalec na seji dne 1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah  

v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki predstavljajo lokalne go-

spodarske javne službe v Občini Žalec (v nadaljevanju: občina) 
in ureja način ter oblike njihovega izvajanja.

(2) Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem 
odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi 
in storitve, katerih trajno in nemoteno opravljanje v javnem in-
teresu zagotavlja občina, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih 
potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

2. člen
(1) Na območju Občine Žalec se lokalne gospodarske 

javne službe opravljajo kot obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so dolo-

čene s področnimi zakoni.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene 

s tem odlokom.

II. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen
(1) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se na 

območju občine opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-

munalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,

7. zagotavljanje 24-urne dežurne službe po zakonu o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti,

8. vzdrževanje občinskih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v za-

vetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se 

opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstav-
ku, če tako določa zakon.

4. člen
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se v občini 

opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba z zemeljskim plinom,
2. oglaševanje in plakatiranje,
3. upravljanje javnih tržnic,
4. upravljanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
5. pokopališka dejavnost.

5. člen
Lokalne gospodarske javne službe iz 3. in 4. člena se 

opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali 
odlokom iz 7. člena za posamezno lokalno gospodarsko javno 
službo ni drugače določeno.

6. člen
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 

lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je za uporabnike 
obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis 
za posamezne primere določa drugače.

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni 
obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis 
za posamezne primere določa drugače.

III. NAČIN OPRAVLJANJA GOPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen
Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih 

javnih služb občina uredi s posamičnimi odloki, v katerih po-
drobneje določi:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opra-
vljanja po vrstah in številu izvajalcev,

2. vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način 

njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za 

izvajanje gospodarske javne službe in so v lasti občine ter del 
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga ta uživa,

7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in ra-
zvoj gospodarske javne službe.

IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

8. člen
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skla-

dno s prejšnjim členom v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu.

1. Javno podjetje

9. člen
(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene 

ali več lokalnih skupnosti.
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(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem pod-
jetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim 
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.

(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje ob-
činski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javne-
ga podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske 
pravice preko skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih 
pravic, ki ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalno samou-
pravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.

(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje 
pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge de-
javnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega 
podjetja.

2. Javni gospodarski zavod

10. člen
(1) Javni zavod ustanovi občina z odlokom.
(2) Z odlokom se uredi status, organizacija, dejavnost, or-

gani in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna 
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje 
zavoda.

(3) Ustanoviteljica zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo poslovnih prostorov in opreme za opra-

vljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, po seznamu, 
ki je del akta o predaji premoženja v upravljanje zavoda ter

– z dodelitvijo proračunskih sredstev.
(4) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last usta-

noviteljice. Zavod premoženje upravlja v imenu in za račun 
ustanoviteljice in je za upravljanje s premoženjem odgovoren 
ustanoviteljici.

(5) Zavod uporablja premoženje, s katerim upravlja, za 
opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer na na-
čin kot to določajo zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja 
v upravljanje.

(6) Zavod pripravi letni načrt ravnanja s stvarnim premo-
ženjem, ki je sestavni del finančnega načrta zavoda.

(7) Zavod mora premoženje uporabljati in upravljati s 
skrbnostjo dobrega gospodarja.

3. Koncesija

11. člen
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne 

službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je 
ustrezno registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospo-
darske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za 
njen del.

(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli sku-
pno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko za 
namen usklajevanja odločitev in drugih vprašanj v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb ustanovijo organ koncedentov, ki 
ga sestavljajo župani občin koncedentov.

(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogod-
bo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, 
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za 
ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje kon-
cesionarja in druga vprašanja v zvezi s koncesijskimi razmerji 
se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

12. člen
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen 

če ni v zakonu drugače določeno.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,

– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim 

aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 

30 dni in ne daljši od 60 dni.

13. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave 

z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem skle-

ne v imenu občine župan.

4. Režijski obrat

14. člen
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospo-

darske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali 
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti 
javno podjetje ali podeliti koncesijo.

(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska 
enota občinske uprave oziroma službe občine.

(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali ne-
samostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje 
režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in 
delovnega področja občinske uprave na predlog župana.

V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE  
IN RAZVOJNE NALOGE

15. člen
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge 

na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja 
občinska uprava.

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospo-
darskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:

1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodar-
skih javnih služb,

2. investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih 
javnih služb,

3. informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih 
javnih služb,

4. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
5. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionar-

jev,
6. druge postopke razpisov in izbire izvajalcev skladno z 

zakonodajo,
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 

javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne 
gospodarske javne službe,

8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s 
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

9. strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih 
javnih služb,

10. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne 
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot 
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih 
javnih služb,

11. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na in-
frastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih 
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce 
lokalnih gospodarskih javnih služb.
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(3) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se 
lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

16. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Ob-

čine Žalec lahko ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin Občine Žalec. Sestavo, delovno področje in pristojnosti 
telesa določi Občinski svet Občine Žalec s posebnim aktom o 
ustanovitvi.

VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH  
JAVNIH SLUŽB

17. člen
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

18. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posame-

znega uporabnika ali glede na določljive skupine uporab-
nikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali 
storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila 
ali povračila.

(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po po-
stopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejet pod-
zakonski akt ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.

(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim 
se odloči o subvencioniranju cene, se določita višina ter vir 
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

19. člen
Lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se za-

gotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi 
ali uporaba ni izmerljiva, se financirajo iz proračuna lokalne 
skupnosti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove pred-

pise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi tega odloka.

Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu s 7. čle-
nom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 14/94, 125/04, 52/12, 94/12 in 10/19).

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94, 
125/04, 52/12, 94/12 in 10/19).

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1930. Odlok o parkiranju v Občini Žalec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 100. člena 
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – 
odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena 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) in 20. člena Statuta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski 
svet Občine Žalec na seji dne 1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o parkiranju v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Žalec določi:
– prometna ureditev na javnih parkirnih površinah,
– prepovedi, obveznosti in omejitve parkiranja,
– ustavljanje in parkiranje,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen:

– »javna površina« je površina, katere raba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem (npr. javna cesta, ki je v uporabi 
za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica);

– »javne parkirne površine« so prometne površine, ki so 
namenjene ustavljanju in parkiranju vozil;

– »postajališče za avtodome (v nadaljevanju tudi: PZA)« 
je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno ter opremlje-
no zemljišče, namenjeno parkiranju in bivanju bivalnih vozil 
zaradi počitka, na katerem veljajo posebna pravila ravnanja 
in cenik;

– »počivališče za avtodome« je prilagojeno in označeno 
parkirišče z oskrbo v okviru javnih parkirnih površin, namenjeno 
parkiranju in bivanju izključno bivalnih vozil zaradi počitka in 
se v nadaljevanju uvršča pod izraz »javne parkirne površine«;

– »parkirišče za avtodome« je prilagojeno parkirišče brez 
oskrbe, namenjeno parkiranju bivalnih vozil in se v nadaljeva-
nju uvršča pod izraz »javne parkirne površine«;

– »parkirnina« je nadomestilo za parkiranje na javnih 
parkirnih površinah, določenih s tem odlokom, na katerih je 
določeno plačevanje parkirnine;

– »elektronsko plačilo« je plačilo parkirnine oziroma takse 
po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, kot je 
določeno na parkomatu;

– »parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označi-
tev časa prihoda oziroma začetka parkiranja, s katero voznik 
označi čas prihoda na območju časovno omejenega parkiranja;

– »lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime 
katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz 
evidence lastnikov motornih vozil oziroma iz drugih dokumen-
tov v primeru, da vozilo ni registrirano;

– »označitev časa prihoda« pomeni na vidnem mestu v 
vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa 
prihoda lahko voznik označi tako, da namesti ročno parkirno 
uro ali na listu papirja razločno napiše uro začetka parkiranja;

– »dostavno mesto« je del javne površine, namenjen 
za parkiranje vozil, ki izvajajo dostavo ali opravljajo servisno 
dejavnost;

– »pajek« je posebej prirejeno vozilo, s katerim se odpe-
ljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila;
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– »intervencijske poti« so poti, namenjene zagotavljanju 
dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte;

– »intervencijska vozila« so vozila organov in organiza-
cij, ki opravljajo intervencijske naloge v skladu z zakonskimi 
pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na 
področju gospodarskih javnih služb;

– »izvajalec oziroma upravljavec skladišča oziroma hram-
be zapuščenih vozil« je fizična ali pravna oseba, pooblaščena 
s strani župana.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil ce-
stnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.

3. člen
(upravljanje in vzdrževanje javnih parkirnih površin)
(1) Upravljavec javnih parkirnih površin v Občini Žalec je 

Občinska uprava Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: pristojni 
organ Občine Žalec).

(2) Pristojni izvajalec je izvajalec gospodarske javne služ-
be v Občini Žalec oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine 
v skladu s predpisi o javnem naročanju.

(3) Redno letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih 
površin, opravlja pristojna krajevna skupnost ali Mestna skup-
nost Žalec po legi nepremičnine.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja odgovarja za škodo, ki 
jo le-ta povzroči ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan skleniti zava-
rovanje svoje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim ose-
bam za primer poškodb iz naslova naravnih nesreč ali izvajanja 
lokalne gospodarske javne službe.

4. člen
(upravljanje in vzdrževanje PZA)

(1) Upravljavec PZA v Občini Žalec je JKP Žalec oziroma 
drug izbrani upravljavec.

(2) Upravljavec skrbi za delovanje in vzdrževanje PZA 
skladno s pogodbo in načrtom upravljanja.

II. PARKIRNE POVRŠINE

5. člen
(javne parkirne površine)

(1) Javne parkirne površine so označene s predpisano 
prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, 
ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.

(2) Na javnih parkirnih površinah je lahko določen pose-
ben režim parkiranja v obliki časovno omejenega parkiranja ali 
plačljivega parkiranja, ki je lahko urejeno tudi izključno preko 
digitalnih načinov komunikacije (SMS, spletne aplikacije …).

(3) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na 
parkirne prostore za posamezna vozila. Namenjene so parkira-
nju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se 
javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za 
parkiranje drugih vozil (rezervirane parkirne površine).

(4) Javne parkirne površine so lahko tudi posebej za to 
določene površine na vozišču javne ceste.

(5) Parkirne površine, dane v javno uporabo, se lahko 
uporabljajo kot javne površine, kolikor takšen interes izkaže 
njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec in če je to v 
interesu upravljavca javnih parkirnih površin za zagotavljanje 
javnih interesov lokalnega pomena.

(6) Občinski svet Občine Žalec s sklepom opredeli povr-
šine za parkiranje in določi njihov namen.

6. člen
(parkiranje na javnih parkirnih površinah)

(1) Na javnih parkirnih površinah, namenjenih parkiranju, 
lahko parkirajo:

– osebna vozila in motorna kolesa med 0. in 24. uro, razen 
kjer ni določeno drugače s postavljeno prometno signalizacijo;

– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobusi le na posebej 
določenih in ustrezno označenih javnih parkirnih površinah;

– bivalna vozila, počitniške prikolice, kombinirana vozila 
prirejena za kampiranje med 8. in 23. uro, izven tega časa pa 
le na posebej določenih in ustrezno označenih javnih parkirnih 
površinah.

(2) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih ni 
določeno plačevanje parkirnine ali označevanje začetka časa 
parkiranja in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je 
najdaljši dovoljeni čas parkiranje, brez izvedbe premika, 7 dni.

(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja so 
razvidni s prometne signalizacije.

(4) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je 
določeno plačevanje parkirnine ali označevanje začetka časa 
parkiranja in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je 
parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina.

(5) Območja iz prejšnjega odstavka tega člena določi 
Občinski svet Občine Žalec s sklepom, ki se objavi na spletni 
strani občine.

(6) Višino parkirnine določi župan s posebnim sklepom, ki 
se objavi na spletni strani Občine Žalec.

(7) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno 
le znotraj označenih parkirnih površin.

(8) Kot dokazilo plačila parkirnine za uporabo javnih par-
kirnih površin, na katerih vstop ni reguliran z avtomatsko za-
pornico, šteje potrdilo, ki ga voznik kot sporočilo prejme na 
mobilni telefon.

(9) Pravilnik, ki podrobneje določa izvajanje nadzora na 
javnih parkirnih površinah, sprejme župan.

(10) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena.

7. člen
(časovno omejeno parkiranje)

(1) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje lahko ča-
sovno omejeno, in sicer do dveh ur. Za časovno omejeno 
parkiranje se parkirnina ne plačuje.

(2) Dovoljeni čas parkiranja v območju časovno ome-
jenega parkiranja mora biti označen na dopolnili tabli pro-
metnega znaka, ki označuje parkirišče s časovno omejenim 
parkiranjem.

(3) Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, 
na katerih je parkiranje časovno omejeno, mora čas začetka 
parkiranja označiti s parkirno uro ali z listkom, na katerem je 
čitljivo napisan čas začetka parkiranja, ki ga voznik namesti na 
vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim 
steklom. Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik 
vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem parkirnem 
mestu ni dovoljeno.

(4) Določila tega člena veljajo tudi za vozila invalidov in 
pogodbenih uporabnikov vozil za oskrbovanje oskrbovancev 
na domu, katerih vozila so označena z veljavno parkirno karto 
upravičencev do njene uporabe, razen če je s prometno signa-
lizacijo drugače določeno.

(5) Določila tega člena veljajo tudi za električna vozila, 
razen če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.

(6) Določila tega člena ne veljajo za intervencijska vozila v 
času izvajanja dejavnosti, razen če je s prometno signalizacijo 
drugače določeno.

(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali 
lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim, 
četrtim in petim odstavkom tega člena.

8. člen
(določitev časovno omejenih območij parkiranja)

Območja kratkotrajnega parkiranja ter časovno omejitev 
določi Občinski svet Občine Žalec s sklepom, ki se objavi na 
spletni strani občine.
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9. člen
(izjemna uporaba parkirnih prostorov  

na javnih parkirnih površinah)
(1) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi, da se posa-

mezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe dostave otrok v 
vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.

(2) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi, da se posa-
mezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe voznikov z malimi 
otroki do drugega leta starosti.

(3) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prve-
ga odstavka tega člena je največ 15 minut.

(4) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega 
člena se parkirnina ne plača.

10. člen
(parkiranje invalidov)

Pristojni organ Občine Žalec določi parkirne prostore na 
javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov.

11. člen
(postajališča za avtotaksi vozila)

Pristojni organ Občine Žalec določi postajališča za avto-
taksi vozila.

12. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Pristojni organ Občine Žalec določi avtobusna posta-
jališča. Avtobusna postajališča na zbirnih mestnih in zbirnih 
krajevnih cestah morajo biti izven vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v 
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogoča-
jo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno 
postajališče vzpostavi na vozišču.

(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču 
mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije.

(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstav-
nik upravljavca ceste, policije, inšpekcije za ceste in pred-
stavnik Občine Žalec, imenuje pa jo župan. Pri delu komisije 
sodeluje tudi predstavnik krajevne skupnosti oziroma Mestne 
skupnosti Žalec.

13. člen
(dostavna mesta)

(1) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi dostavna 
mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opra-
vljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih 
ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.

(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena 
je dovoljeno parkiranje izključno le za čas, namenjen dostavi 
blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, 
vendar največ 30 minut.

(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo 
obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega 
odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov 
dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu 
dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način 
trajno ali začasno označeni na vozilu.

(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz dru-
gega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu 
v vozilu.

(5) Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo drugega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena.

14. člen
(dostava blaga)

(1) Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih in par-
kirnih površinah ne sme ovirati normalnega poteka prometa 

in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja. V primeru one-
snaženja javne prometne ali parkirne površine pri dostavi ali 
odvozu blaga je potrebno prometno oziroma parkirno površino 
temeljito očistiti.

(2) Občinska uprava lahko določi, da se v strnjenih sta-
novanjskih delih mesta dostava blaga lahko izvaja šele po 6. 
uri zjutraj.

(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določba-
mi tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 40 EUR.

15. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov)

(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov 
na javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Žalec 
ni dovoljeno, razen na parkirnih površinah, ki jih za ta namen 
določi pristojni organ Občine Žalec.

(2) Vozila navedena v prvem odstavku tega člena lahko, 
razen na označenih parkirnih površinah, izjemoma parkirajo na 
javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Žalec z 
dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ Občine Žalec.

(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali la-
stnik oziroma uporabnik tovornega vozila ali avtobusa, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena.

16. člen
(parkiranje bivalnih vozil, počitniških prikolic in kombiniranih 

vozil, prirejenih za kampiranje)
(1) Na javnih prometnih in parkirnih površinah je do-

voljeno parkiranje bivalnih vozil, počitniških prikolic, kom-
biniranih vozil, prirejenih za kampiranje, če ne presegajo 
velikosti parkirnega mesta, in sicer med 8. in 23. uro, izven 
tega časa pa le na posebej določenih in ustrezno označenih 
javnih parkirnih površinah.

(2) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni 
parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju bivalnih 
vozil, počitniških prikolic, kombiniranih vozil prirejenih za kam-
piranje, če ne presegajo velikosti parkirnega mesta.

(3) PZA je namenjen izključno parkiranju bivalnih vozil, če 
ne presegajo velikosti parkirnega mesta.

(4) Za parkiranje na PZA se plačuje parkirnina, ki jo določi 
župan s posebnim sklepom, ki se objavi na spletnih straneh 
Občine Žalec in upravljavca.

(5) Pri parkiranju in uporabi PZA ali počivališča za av-
todome morajo uporabniki upoštevati pravila ravnanja, ki so 
objavljena na vidnem mestu in veljajo za posamezen PZA ali 
počivališče za avtodome.

(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali 
lastnik oziroma uporabnik avtodoma ali prikolice, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

17. člen
(parkiranje vozil na električni pogon in zaračunavanje 

polnjenja vozil na električni pogon)
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni 

parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na 
električni pogon za čas polnjenja vozila.

(2) Pristojni organ na javnih parkirnih površinah na in 
ob vozišču občinske ceste omogoča polnjenje vozil na elek-
trični pogon z možnostjo DC polnjenja z enosmernim tokom 
(DC polnilnica), ter polnjenje vozil na električni pogon z iz-
meničnim tokom (AC polnilnica). Višino nadomestila porabe 
električne energije glede na tip polnilne postaje določi župan s 
posebnim sklepom.

(3) Vozniki vozil na električni pogon v času polnjenja 
vozila parkirajo na urejenih in označenih parkirnih prostorih iz 



Stran 4214 / Št. 102 / 22. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

prvega odstavka največ do tri ure. Voznik mora v vozilu na ele-
ktrični pogon označiti čas začetka polnjenja na notranji strani 
vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv 
z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(4) Voznik mora po preteku dovoljenega časa polnjenja 
vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta za na-
men polnjenja električnih vozil.

(5) Ponovna označitev časa pričetka polnjenja pred ozi-
roma po poteku dovoljenega časa polnjenja z namenom, da 
se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prire-
ja čas prihoda, ni dovoljena.

(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 
tega člena.

(8) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim 
odstavkom tega člena.

18. člen
(parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil)

(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna me-
sta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, 
mopedov in motornih koles.

(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štiri-
kolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih 
mestih ali na označenih parkirnih mestih za parkiranje oseb-
nih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano 
prometno signalizacijo. Za uporabo parkirnih mest iz tega 
odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lah-
kih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za 
druga motorna vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirni-
ne voznik zadrži do konca uporabe parkirnega mesta in ga 
na podlagi ustne odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu 
redarju.

(3) Prepovedano je prislanjati oziroma postavljati eno-
sledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil 
na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih 
cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.

(4) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega 
člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električ-
nih skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirnina ne 
plačuje.

(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega 
člena.

19. člen
(ustavitev in parkiranje)

(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, 
kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe Zakona 
o pravilih cestnega prometa, dodatno pa še:

1. na obračališču avtobusov;
2. na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske 

postaje ali do označenega priključka za vodovodno omrežje 
oziroma do drugih vodov gospodarske javne infrastrukture 
oziroma na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vo-
dovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za 
odpadke ipd.);

3. na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, tržni-
cah ter na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij.

(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali 
lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvo 
točko prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali 
lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugo 
in tretjo točko prvega odstavka.

III. ODSTRANJEVANJE NAPRAVILNO PARKIRANIH  
IN ZAPUŠČENIH VOZIL

20. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila)

Občinski redar odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki 
je parkirano v nasprotju z določbami veljavne cestno prometne 
zakonodaje in tega odloka.

21. člen
(vozilo za odvoz vozil)

Vozilo, s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in 
zapuščena vozila, je posebno tovorno vozilo z dvigalom, ki je 
prilagojeno za odvoz vozil – pajek.

22. člen
(odvoz vozila)

(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil 

zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila 
zaradi izvajanja odvoza vozil, je izvajalec dolžan poravnati 
nastalo škodo lastniku vozila.

23. člen
(hramba vozil)

(1) Vozila, ki jih pooblaščeni izvajalec odpelje na podlagi 
odredbe občinskega redarja, se shranjujejo na za to določeni 
lokaciji. Na lokaciji, ki je določena za shranjevanje odstranjenih 
vozil, skrbi pooblaščeni izvajalec za ustrezno zavarovanje teh 
vozil.

(2) Lokacija, določena za shranjevanje odstranjenih vozil, 
mora biti vidno označena z imenom podjetja pooblaščenega 
izvajalca ter navedbo pogojev za vrnitev odstranjenih vozil.

24. člen
(postopek odvoza vozil)

Na kraju samem, ko občinski redar odreja odstranitev 
vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa 
opisati splošno stanje vozila ter navesti vse morebitne poškod-
be na zunanjosti vozila.

25. člen
(izjema pred odvozom vozila)

(1) Občinski redar lahko v izjemnem primeru vozniku krši-
telju naloži znižano plačilo v višini 50 % predpisanega stroška 
odvoza vozila ter ustavi nadaljnji postopek odstranitve vozila.

(2) Za izjemen primer gre, če pride voznik kršitelj do svo-
jega vozila po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že odredila 
odstranitev vozila, le-to pa še ni bilo naloženo na pajka.

(3) Plačilo stroška odvoza vozila iz prvega odstavka tega 
člena mora kršitelj plačati takoj.

26. člen
(prevzem vozila)

(1) Odstranjeno vozilo se vrne lastniku na podlagi oseb-
nega identifikacijskega dokumenta ter listine, s katero dokazuje 
lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve 
in hrambe vozila.

(2) Če stroškov odstranitve in hrambe vozila voznik ne 
poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne vrne. Stroški od-
stranitve in hrambe vozila so določeni v ceniku.

27. člen
(rok hrambe vozila)

Odstranjeno vozilo, ki je bilo odpeljano, se hrani na lo-
kaciji, določeni za shranjevanje vozil, dokler lastnik vozila ne 
prevzame. Z zapuščenimi vozili se postopa skladno z veljavno 
cestno prometno zakonodajo.
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28. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)

(1) Na javni prometni in parkirni površini ali na drugi javni 
površini, ki ni namenjena prometu vozil, je prepovedano pu-
ščati zapuščena vozila, kot to določa veljavna cestno prometna 
zakonodaja.

(2) V primeru, ko pooblaščena uradna oseba najde za-
puščeno vozilo, ravna v skladu z veljavno cestno prometno 
zakonodajo, tako da na vozilo namesti pisno odredbo, s katero 
naloži odstranitev vozila v treh dneh od dneva izdaje odredbe.

(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na 
površini iz prvega odstavka tega člena, pooblaščena uradna 
oseba odredi odvoz vozila na za hrambo določen varovan 
prostor, istočasno pa se v primeru onesnaženja površine pod 
zapuščenim vozilom poda prijava ustrezni inšpekcijski službi. 
Vozilo odstrani pooblaščeni izvajalec. Stroški, povezani z od-
vozom, hrambo in razgradnjo vozila bremenijo lastnika vozila.

(4) V primeru, da lastnik ni znan, gredo stroški odvoza 
in hrambe vozila v breme proračuna Občine Žalec oziroma 
upravljavca. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči oziroma 
proda.

(5) Zapuščeno vozilo večje vrednosti se po poteku treh 
mesecev proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upra-
vljavec skladišča zapuščenih vozil.

(6) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda 
pisno mnenje.

(7) Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stro-
ške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek 
pripada lastniku vozila.

(8) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih la-
stnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh 
stroškov, nakaže na transakcijski račun Občine Žalec.

(9) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vo-
zilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno tržno 
vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila in predstavlja 
odpadek ter s tem nevarnost za ljudi ali okolje (deli vozila, 
vozilo je brez vitalnih delov, nepopolno, dotrajano ali poško-
dovano ter je njegova vrednost manjša od stroškov odvoza, 
hrambe in razgradnje), se vozilo, na podlagi odredbe, ki jo izda 
pooblaščena uradna oseba, da takoj v razgradnjo ali uniči kot 
kosovni odpadek.

(10) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se 
lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah 
oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji 
pooblaščene uradne osebe predstavlja nevarnost za onesna-
ževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.

(11) Z globo 120 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega 
vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena 
odstranitev v skladu z veljavno cestno prometno zakonodajo.

IV. INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI NADZOR

29. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega 
odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.

(2) V skladu s tem odlokom lahko občinski redar pri opra-
vljanju nadzora izdaja odredbe odredi odstranitev vozila, izreka 
globe in opozorila ter izvaja druge ukrepe in pooblastila, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(razveljavitev predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati 
določbe poglavja IV. Ureditev mirujočega prometa in poglavja V. 

Odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil Odlo-
ka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec 
(Uradni list RS, št. 52/12, 94/12, 24/14, 34/19).

31. člen
(smiselna uporaba)

Za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena oziroma 
so v zakonu urejena drugače, se uporablja zakon.

32. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0005/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1931. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja ŽA-1/5

Na podlagi 119. člena in druge alineje četrte točke 
289. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni 
seji dne 1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja ŽA-1/5

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt za del območja ŽA-1/5 (v nadaljevanju: občinski 
podrobni prostorski načrt ali OPPN).

Območje urejanja se nahaja v Občini Žalec, v Mestni 
skupnosti Žalec. Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon 
o urejanju prostora in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Žalec.

2. člen
(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

(1) Odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po-
goje za odstranitev obstoječega objekta, gradnjo novih objek-
tov, dozidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo objektov, ureditev 
utrjenih in zelenih površin, pogoje za celovito ureditev obstoje-
če in predvidene prometne, energetske, telekomunikacijske in 
komunalne infrastrukture.

(2) Razlog za pripravo OPPN predstavlja potreba po 
celoviti preureditvi območja za potrebe delovanja podjetja Hme-
zad exim d.d., ki je podjetje z dolgoletno tradicijo trgovanja s 
hmeljem. Območje urejanja se uredi za namen prevzema in 
skladiščenja hmelja, obdelavo in odpremo hmelja, predstavitve 
izdelkov ter gostinsko in poslovno dejavnost.

S predvideno ureditvijo se ne spreminja osnovna na-
membnost legalno zgrajenih objektov.
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3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Sestavni deli OPPN so:
I. Odlok o OPPN
II. Besedilo odloka
III. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela prostorskega 

načrta s prikazom lege prostorske ureditve
2. Območje podrobnega prostorskega načrta 

z obstoječim parcelnim stanjem M – 1:500
3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M – 1:500
3.2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji – karakteristični prerez označenega ob-
močja: prerez A-A M – 1:500

3.3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji – karakteristični prerez označenega ob-
močja: prerez B-B M – 1:500

3.4 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji – karakteristični prerez označenega ob-
močja: prerez C-C M – 1:500

3.5 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji – prikaz povezave na IDZ ureditev križi-
šča pri Mercatorju M – 1:500

4. Arhitektonska in zazidalna situacija M – 1:500
5.1 Prikaz ureditev poteka omrežij in priklju-

čevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo ter grajeno javno dobro (prikaz obstoječega 
stanja) M – 1:500

5.2 Prikaz ureditev poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo ter grajeno javno dobro (vodovodno omrežje, 
plinovod) M – 1:500

5.3 Prikaz ureditev poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo ter grajeno javno dobro (elektro omrežje) M – 1:500

5.4 Prikaz ureditev poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo ter grajeno javno dobro (kanalizacijsko 
omrežje) M – 1:500

5.5 Prikaz ureditev poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo ter grajeno javno dobro (telekomunikacijsko 
omrežje) M – 1:500

6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave  M – 1:500

7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo, 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom M – 1:500

8. Načrt parcelacije s prikazom površin, ki 
preidejo v javno dobro  M – 1:500

IV. Priloge
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
– Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri 

pripravi OPPN
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Geološko-geomehansko poročilo
– Projekt idejne zasnove – Javna prometna infrastruktura 

na območju OPPN za del območja ŽA-1/5

II. UREDITVENO OBMOČJE

4. člen
(obseg ureditvenega območja in opis)

(1) Območje urejanja se nahaja v Občini Žalec, v krajevni 
oziroma Mestni skupnosti Žalec.

Območje obdelave predmetnega OPPN so parcele 
št. 907/2, 907/3, 907/5, 907/6, *297, *835, 908/25, 908/24, 
908/23, 908/22, 908/7-del vse k.o. Žalec, ki so lastništvu pod-
jetja Hmezad Export-Import d.d. (skrajšano Hmezad exim d.d.), 
parcele št. 908/21, 908/20 obe k.o. Žalec, ki so v delnem lastni-
štvu podjetja Hmezad Export-Import d.d in delno predstavljajo 
javno dobro ter parcele št. 897/3-del, 897/4 – del, 897/1 – del, 
vse k.o. Žalec, ki so v lasti Občine Žalec.

Območje OPPN je veliko ca. 22.447 m².
(2) Območje OPPN je na zahodu in severu omejeno z 

zazidanim zemljiščem. Na vzhodu meji na krajevno cesto Ce-
sta Josipa Širca (šifra odseka 490162) in nadalje na kmetijska 
zemljišča.

Območje OPPN je v celoti v varovalnem progovnem pasu 
železniške proge (regionalna železniška proga Celje–Velenje). 
Na južni strani je omejeno s progovnim pasom železniške 
proge.

5. člen
(ureditve izven območja OPPN)

Izven območja OPPN se predvidi:
– priključitev na plinovodno omrežje.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Na mestu odstranjenega starejšega industrijske-
ga objekta se predvidi nov objekt z nadstreškom (Objekt 
Hmezad 2), ki bo sestavljen iz: hladilnic hmelja (skladišče), 
prostorov za prevzem, pripravo hmelja za skladiščenje, promet 
in trgovino ter odpremo hmelja.

(2) Predvidena je nadzidava in rekonstrukcija obstoječega 
objekta (Objekt Hmezad 1).

Iz obstoječega objekta Hmezad 1 se prestavi obstoječe 
skladišče in glavni del priprave hmelja za skladiščenje, promet 
ter trgovino v nov predviden objekt Hmezad 2.

(3) Glavnemu objektu (Objekt Hmezad) se dozida dvigalo 
in zunanje stopnišče do obstoječe razgledne ploščadi, kjer se 
uredi gostinski lokal, s čimer se delu objekta spremeni na-
membnost iz industrijske v gostinsko namembnost.

V delu glavnega objekta Hmezad, kjer trenutno poteka 
priprava hmelja za skladiščenje, promet ter trgovino, se uredijo 
prostori namenjeni za poslovno dejavnost.

V objektu Hmezad se izvede novo notranje stopnišče s 
predhodno statično preveritvijo.

(4) Na severnem delu območja urejanja je predvidena 
gradnja novega objekta (objekt Hmezad 3).

(5) V vzhodnem delu območja urejanja se predvidi gostin-
ski lokal s spremljajočimi objekti in uredijo se zunanje površine 
za potrebe predstavitve in degustacije – ureditev površin z 
imenom »VRT PIVA«.

(6) Na južni strani območja urejanja je obstoječ industrij-
ski železniški tir, ki ni v uporabi in je predviden za odstranitev 
v celoti.

(7) Predvidi se celovita ureditev prometne in gospodarske 
infrastrukture. Prometna ureditev dopušča možnost kasnejše 
cestne navezave na sosednja območja.
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7. člen
(vrste dopustnih posegov)

Na območju OPPN so dopustne naslednje gradnje ozi-
roma druga dela:

(1) Gradnje
– gradnje novih objektov,
– dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih objektov,
– rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitev objektov,
– vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov.
(2) Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(3) Spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgra-

jenih objektov so možne za dejavnosti, ki so v skladu z na-
membnostjo enote urejanja in ob upoštevanju normativov za 
varstvo okolja.

(4) – vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve 
objektov gospodarske in energetske infrastrukture,

– vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve 
objektov in naprav prometnega omrežja,

– ureditev poti za pešce,
– ureditev kolesarskih stez,
– ureditev javne razsvetljave.

8. člen
(vrste dopustnih objektov)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov 
glede na namen:

(1) Stavbe
– nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede 

dopustnih dejavnosti, v delu stavbe je dopustna stanovanjska 
raba.

(2) Gradbeno inženirski objekti
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste 

in javne poti, nekategorizirane ceste, kolesarske steze …), 
mostovi, viadukti, predori in podhodi,

– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 
vodi,

– igrišča za športe na prostem (večnamenska igrišča za 
potrebe območja), otroška in druga javna igrišča, trgi, zelenice, 
peš poti.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti.

9. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejav-
nosti:

– trgovska in storitvena dejavnost promet in skladiščenje, 
poslovna dejavnost in upravna dejavnost, gostinstvo, intelektu-
alne dejavnosti, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in socialna 
varnost, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter 
druge dejavnosti,

– kot spremljajoča dejavnost je dopustno bivanje, tudi 
bivanje različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov 
in drugih socialnih skupin).

10. člen
(regulacijski elementi)

Pri posegih v prostor se upoštevajo regulacijski elementi, 
ki imajo naslednji pomen:

gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne 
smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade 
ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.

Gradbene meje so prikazane v grafičnem delu OPPN.

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Odstranitev objekta (območje pozidave Hmezad 2)
Obstoječ industrijski objekt na parceli št. *297 in 907/3 

k.o. Žalec se odstrani.

Bruto dimenzije objekta so 29,34 m x 70,37 m, etažnosti 
P+5.

Objekt je namenjen skladiščenju, sušenju in pakiranju 
hmelja.

(2) Nova gradnja objektov znotraj območja pozidave 
Hmezad 2

Znotraj območja za pozidavo Hmezad 2 je dopustno 
postaviti več objektov.

Dopustna etažnost objektov je do P+1. Višina objekta 
na južnem delu ne sme presegati višine 18,00 m. Proti severu 
objekt gradira tako, da najvišja dovoljena višina objekta znaša 
+13,00 m.

Južna fasada objekta Hmezad 2 na stiku z obstoječim 
objektom se členi na način tlorisne poglobitve v notranjost 
objekta po celotni višini in širini najmanj širine drevesa.

Območje za pozidavo Hmezad 2 je površine ca. 3065 m2.
Objekti znotraj tega območja bodo objekti namenjeni skla-

diščenju hmelja (hladilnice), prevzemu, obdelavi in odpremi 
hmelja. Dopustna je tudi drugačna namembnost, skladno s 
predmetnim odlokom.

Nad vhodom v kompleks Hmezad 2 je predvidena posta-
vitev nadstreška.

(3) Obstoječi objekt Hmezad 1
Objekt Hmezad 1 ostaja enakih horizontalnih dimenzij.
Objekt Hmezad 1 je bruto tlorisne velikosti 44,50 m x 

36,50 m, višinski gabarit objekta je P+2.
Za funkcionalno posodobitev objekta se izvede rekon-

strukcija in nadzidava objekta Hmezad-1.
Objekt se lahko nadzida, vendar višina objekta v vencu 

ne sme presegati višine 13,00 m. Sleme objekta ostaja na 
obstoječi višini, ki je ni dopustno povišati, lahko pa se zniža.

(4) Obstoječi objekt Hmezad
Objekt Hmezad ostaja enakih vertikalnih dimenzij.
Objekt Hmezad: bruto tlorisna velikost objekta je 88,40 m 

x 44,07 m, etažnost objekta je P+1-del in P+15-del.
Za funkcionalno posodobitev objekta se izvede rekon-

strukcija objekta Hmezad, sprememba namembnosti dela 
objekta in dozidava obstoječega objekta Hmezad.

Objektu se dozida dvigalo in stopnišče do obstoječe raz-
gledne ploščadi, kje se dopusti ureditev gostinskega lokala, s 
čimer se delu objekta spremeni namembnost iz industrijske v 
gostinsko namembnost.

V delu glavnega objekta Hmezad, kjer trenutno potekala 
predelava hmelja, se uredijo prostori namenjeni za poslovno 
dejavnost.

(5) Objekt Hmezad 3: bruto tlorisne velikosti 14,00 x 
14,00 m. Višinski gabarit objekta je do P+2, z možnostjo širitve 
in prestavitve v območju za pozidavo. Višina objekta v vencu 
ne sme presegati višine 10,00 m.

Namembnost objekta: upravna ali skladiščna stavba 
oziroma skladno z dopustno namembnostjo znotraj območja 
OPPN.

(6) Ureditev površin znotraj območja za pozidavo 
»VRT PIVA«

Velikost površin za ureditev znaša ca. 1986 m2, znotraj 
katerih je predviden gostinski objekt do etažnosti P+1. Do-
pustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za 
potrebe osnovnega objekta.

(7) Pri projektiranju novih objektov in gradnji je potrebno 
upoštevati geološko geotehnično poročilo in zagotoviti nadzor 
s strani geomehanika.

12. člen
(zunanja podoba objektov)

(1) Objekti območja za pozidavo Hmezad 2
Nosilna konstrukcija novih objektov znotraj pozidave 

Hmezad 2 bo iz betonskih prefabriciranih elementov. Streha 
objektov bo dvokapnica z nizkim naklonom (skrita z atiko), kar 
bo skladno z obstoječimi objekti v neposredni okolici.
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(2) Objekt območja za pozidavo Hmezad 3
Streha novega objekta območja za pozidavo Hmezad 3 

bo dvokapnica, krita z ne svetlečo kritino naravno opečne bar-
ve.

(3) Objekti območja za pozidavo »VRT PIVA«
Fasade objektov naj bodo v beli barvi ali v svetlih zemelj-

skih tonih, z možnostjo uporabe lesenih oblog.
(4) Kritina objektov bo ne svetleča, barva kritine naj bo 

skladna z obstoječimi objekti v neposredni okolici.
Osnovna oblika strehe se lahko dopolnjuje z drugimi 

oblikami strehe.
Dopustno je drugačno oblikovanje strehe, ki naj bo skla-

dno s prevladujočimi elementi v naselju.
Dopustna je uporaba drugačnih materialov in barv kritine, 

ki naj bodo skladna s prevladujočimi elementi naselja.
(5) Fasada objektov bo bele barve ali v barvi zemeljskih 

odtenkov oziroma naj bo skladna s prevladujočimi elementi v 
naselju.

(6) Zunanje stopnišče in dvigalo na najvišjem objektu 
Hmezad naj bosta oblikovana transparentno in oblikovno nev-
tralno tako, da bosta skladna z betonsko konstrukcijo objekta.

13. člen
(lega manj zahtevnih in zahtevnih objektov na zemljišču)

(1) Minimalni odmiki predvidenih objektov od parcelnih 
mej in sosednjih objektov so določeni z gradbeno mejo. Skrajni 
deli objekta se lahko postavijo na rob gradbene meje.

(2) Objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, 
da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje in raba 
objekta ter da so upoštevani varnostni pogoji.

Novi objekti morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljene-
ga dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih parcel najmanj 
4 m. Manjši odmiki od navedenega so dopustni ob soglasju 
lastnika sosednjega zemljišča.

(3) Zaradi načrtovane umestitve objektov v prostor, je 
potrebno za objekte, katerih odmik od sosednjega objekta je 
manjši od 8 m, zagotoviti ustrezne higiensko zdravstvene in 
požarno varnostne ukrepe.

14. člen
(dopustna izraba prostora)

(1) Faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med zazi-
dano površino in celotno površino parcele namenjene gradnji 
in za območje predmetnega OPPN znaša do 0,6.

(2) V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in 
enostavni objekti.

15. člen
(zunanja ureditev)

(1) Ureditev okolice objekta predstavlja: hortikulturne ure-
ditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev dre-
vesnih vrst, grmovnic ipd.) in parterne ureditve (tlakovanja, 
ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).

Okolica objektov in parkirišč naj bo čim bolj zazelenjena z 
listopadnimi drevesi, obstoječa drevesa na vzhodnem delu ob-
močja, kjer je predviden gostinski lokal z vrtom, naj se ohranijo 
v največji možni meri.

Na vsaka 4 parkirna mesta je potrebno zagotoviti eno 
drevo. Za obstoječa parkirna mesta se potrebno število dreves 
lahko nadomesti na prostih zelenih površinah.

(2) Površine, namenjene izključno peš prometu, so tla-
kovane z drobnimi tlakovci ali travnimi ploščami. Parkirišča so 
lahko tlakovana, asfaltirana ali izvedena s travnimi ploščami. 
Površine mešanega prometa (kolesarska steza s pešpotjo) se 
izvedejo v asfaltni izvedbi.

(4) Na obravnavanem območju je predvidena postavitev 
ograje. Višina ograje znaša maksimalno 1,80 m. Ograja mora 
biti transparentna. V območju preglednostnega trikotnika ne 
sme ovirati preglednosti.

Na jugozahodnem delu območja, kjer se interna dovozna 
cesta priključuje na dovozno pot, ki bo prešla v javno upra-
vljanje, mora ograja biti od roba dovozne poti odmaknjena za 
dolžino merodajnega vozila.

16. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na 
celotni parceli. Od parcelne meje morajo biti oddaljeni najmanj 
polovico višine objekta.

(2) Objekti so lahko lesene, zidane ali kovinske kon-
strukcije. Nezahtevni in enostavni objekti ter drugi spremljajoči 
objekti morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino 
glavnega objekta.

(3) Parkirne površine se lahko pokrijejo z nadstrešnico. 
Nadstrešnice ob objektih se lahko postavijo do parcelne meje, 
vendar morajo biti z vsemi svojimi deli (napušči, žlebovi …) v 
celoti znotraj zemljiške parcele.

(4) Medsosedske ograje za ograjevanje parcele, škarpe 
in podporni zidovi so lahko postavljene do posestne meje so-
sednjih parcel.

(5) Manjši odmiki od odmikov navedenih v predhodnih 
odstavkih tega člena so dovoljeni ob soglasju lastnika sose-
dnjega zemljišča.

(6) V območju OPPN ni dovoljeno postavljati šotorov kot 
nezahtevnih objektov.

17. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN 
in ureditve izven njega, ki so potrebne za izvedbo gospodarske 
javne infrastrukture.

(2) Celotno območje OPPN se nahaja v varovalnem pro-
govnem pasu železniške proge, del območja na južni strani pa 
tudi v progovnem pasu železniške proge.

(3) Izven območja OPPN na parceli št. 896/33 k.o. Žalec 
se izvede nov priklop na plinovod za potrebe priključitve nove-
ga gostinskega objekta in objekta Hmezad 3.

(4) Predvidena prometna ureditev znotraj območja ure-
janja omogoča prometno navezavo na sosednja območja s 
predvideni prostimi koridorji zemljišč.

(5) Del ureditvenega območja sega v robni del vplivnega 
območja spomenika Žalec – Mestno jedro (EŠD 892).

(6) Obravnavana gradnja ne bo predstavljala bistvene 
dodatne obremenitve na že vzpostavljeno komunalno in ener-
getsko infrastrukturo v širšem območju.

Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na 
varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito okoli-
ce. Prav tako ne bo vplivala na varnost nepremičnin v okolici.

Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala na izgled 
obstoječe kulturne krajine, zato so v OPPN natančno določeni 
pogoji za posege v predmetnem prostoru.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Do območja urejanja poteka obstoječ dostop in poteka 
na severovzhodni strani območja iz parcele št. 908/7 k.o. Žalec.

(2) Dostop do objektov se zagotovi s cesto A. Cesta A 
se navezuje na zbirno mestno cesto LC 490162 in poteka po 
obstoječem dostopu na območje ter se nadaljuje do predvidene 
ceste B.

(3) Cesta A predstavlja glavno dostopno pot do objektov. 
Merodajno vozilo za dimenzioniranje ceste A in uvoza k objektu 
»Hmezad« je vlačilec.



Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / 22. 7. 2020 / Stran 4219 

Cesta A je širine 6.00 m. Ob cesti poteka mešana površina 
za pešce in kolesarje širine 2.20 in 2.50 m. Na vzhodnem delu 
so predvidena pravokotna parkirišča dimenzij 2.50 x 5.00 m. Za 
parkirišči poteka hodnik za pešce širine 1.50 m.

(4) Pri projektiranju je upoštevan IDZ projekt ureditve 
križišča pri Mercatorju (posredovano s strani Občine Žalec). 
Priključek ceste A bo možno navezati na novo krožišče, kot je 
predvideno po IDZ projektu.

Pri prehodu za pešce in kolesarje na cesti A je predvi-
den prosti koridor za umestitev podhoda pod lokalno cesto 
LC 490162 (Ob železnici – nadvoz).

(5) Cesta B poteka vzdolž železniške proge št. 31, Celje–
Velenje. Skrajni rob voznega pasu je oddaljen 6.30 m od osi 
skrajnega tira. Vozišče je na strani proti železniški progi obrob-
ničen z betonskim robnikom 15/25 cm, višine 12 cm. Ob cesti 
se izven progovnega pasu (6.00 m) izvede varovalna ograja.

Na cesti B je predviden enosmerni promet vozil z največjo 
dovoljeno maso 7.5 tone. Merodajno vozilo za dimenzioniranje 
ceste B je dvoosno tovorno vozilo.

Cesta B je širine 3.50 m. Ob cesti poteka mešana po-
vršina za pešce in kolesarje širine 2.20 m. Pred izvozom na 
cesto »B« oziroma na javne prometne površine v smeri starega 
mestnega jedra je potrebno namestiti ustrezno prometno si-
gnalizacijo, ki bo prepovedovala vožnjo vozilom težjim od 7,5 t.

(6) Cesta B se na jugozahodu območja navezuje na 
obstoječo javno pot JP 992912. Navezava na obstoječo javno 
pot ni predmet tega projekta, se pa v sklopu OPPN zagotovi 
prosti koridor, na katerem bo možno izvesti navezavo na križ-
išče javnih občinskih cest JP 992912 (Hmeljarska ulica) in JP 
992912 (Vrečarjeva ulica).

(7) Ceste bodo obrobničene z betonskim robnikom 
15/25 cm, položenimi v beton C12/15. Mešane površine in 
hodniki za pešce se obrobniči z betonskim robnikom 8/20 cm, 
položenim v beton C12/15. Širina bankine ob vozišču je pred-
videna 0.75 m, ob hodniku za pešce pa 0.5 m.

(8) V primeru izgradnje podvoza pod cesto Cesta Josipa 
Širca (LC 490162), se dostop do območja OPPN uredi preko 
novih cestnih povezav.

(9) V območju urejanja je predvidena cestna razsvetljava. 
Namestitev cestne razsvetljave, ki bo prešla v občinsko last, je 
predvidena v površinah za kolesarje in pešce (mešan promet) 
na južni strani območja urejanja.

(10) Znotraj območja urejanja so predvidena tudi parki-
rišča za kolesa, polnilnice za električna vozila in polnilnica za 
električna kolesa.

(11) Odpadne padavinske vode z utrjenih površin cest, 
parkirišč in manipulacijskih površin ne smejo zatekati na ce-
stah, ali na njej zastajati, zato je v projektni dokumentaciji 
potrebno predvideti ustrezno odvodnjavanje asfaltnih in drugih 
utrjenih površin.

Investitor in izvajalci del morajo zagotoviti izvajanje del 
tako, da ne bo ogrožena varnost prometa na občinskih cestah 
v času gradnje.

19. člen
(oskrba z vodo)

(1) Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo je možna 
preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi NL DN 100 mm 
na zahodnem delu območja v cestnem telesu in preko vodo-
voda v izvedbi AC DN 300 mm, ki se nahaja na severnem delu 
območja.

Od obeh javnih vodovodov so že izvedeni odcepi za oskr-
bovanje obstoječih objektov.

(2) Za nove objekte obravnavanega območja se izgradi 
sekundarno vodovodno omrežje, ki bo tvorilo krožno zanko z 
odcepi za hišne priključke. Pri gradnji pod utrjenimi površinami 
je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine.

(3) Predvidena je prestavitev obstoječega vodovoda na 
mestih, kjer so predvideni novi objekti (objekt Hmezad 3 in 
objekti Hmezad 2).

(4) Za sekundarno vodovodno omrežja bo potrebno izde-
lati PZI dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v 
posameznih objektih glede na njihovo namembnost.

Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepo-
vratnega ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v 
sistemu javnega vodovoda, kar mora projektant upoštevati pri 
projektiranju interne vodovodne inštalacije.

Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
(5) Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati po-

žarno varnost z nadzemnimi hidranti. Na območju urejanja so 
štirje obstoječi nadzemni hidranti. Obstoječi hidrant na južnem 
delu območja se zaradi prestavitve vodovoda prestavi.

20. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju se nahaja kanal K 1002 
javne mešane kanalizacije v izvedbi BET DN 800 mm ter kanal 
K 1001 v izvedbi BET DN 1000 mm.

Obstoječi objekti so že priključeni na javno mešano kana-
lizacijo preko izvedenih odcepov za hišne priključke.

(2) Za nove objekte na obravnavanem območju bo po-
trebno izgraditi sekundarno kanalizacijsko omrežje z odcepi 
za hišne priključke. Priključitev je možna na oba javna fekalna 
kanala preko obstoječih revizijskih jaškov, ki se nahajajo na 
obravnavanem kanalu.

Fekalne vode se odvajajo v izgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.

Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo 
skladno z zakonodajo.

(3) Za sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno 
izdelati PZI projektno dokumentacijo za nove in obstoječe 
objekte ob upoštevanju obstoječe poselitve.

Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije 
mora znašati najmanj 3,0 m.

(4) Meteorne vode, ki nastajajo na strešinah obstoječih 
objektov in na manipulacijskih površinah se odvajajo v javno 
mešano kanalizacijo, kar se s predmetno ureditvijo ne spre-
minja.

Za zadrževanje meteornih voda objekta Hmezad 2 se 
pred iztokom v javno mešano kanalizacijo izvedejo cevni zadr-
ževalniki meteornih voda.

(5) Meteorne vode predvidenih objektov se vodijo v lo-
kalno ponikanje v podtalje, pri čemer morajo biti locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin.

Morebitne onesnažene meteorne vode iz novo urejenih 
površin, je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj ali 
maščob.

(6) Da bo odtok padavinskih voda z urbanih površin v po-
nikanje čim manjši, se padavinska voda v največji možni meri 
zadržuje z zatravitvami, travnimi ploščami, morebitnimi suhimi 
zadrževalniki in podobno.

(7) Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi na 
hišnih priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih 
zidov, ograj, drogov in podobno ter saditi dreves ali drugih 
trajnih nasadov.

(8) Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira 
po prometnih površinah (cestah). Pri projektiranju vodovoda 
in kanalizacije se predvidijo hišni vodovodni in kanalizacijski 
priključki z izvedbo do priključnega mesta predvidoma izven 
utrjenih površin.

21. člen
(elektro omrežje)

(1) V območju obstoječega objekta Hmezad se nahaja 
obstoječa transformatorska postaja TP Hmezad Žalec: tuja 
2723, katera je v lasti investitorja. Predmetna TP je prehodne-
ga značaja, Elektro Celje d.d. poslužuje del transformatorske 
postaje. V predmetni TP se nahaja obstoječe merilno mesto za 
celoten kompleks Hmezad.
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Nedopustno je kakršno koli zapiranje obstoječe TP ozi-
roma je potrebno zagotavljati stalni in nemoten dostop do 
predmetne TP.

(2) Zaradi priključitve novih objektov na elektro omrežje in 
trenutnega doseganja priključne moči, se za predmetno obmo-
čje predvideva 256 kW (2 x 128 kW) dodatne priključne moči.

Pred povečanjem priključne moči oziroma priključitve 
dodatnega odjema na obstoječe merilno mesto je potrebno 
obstoječo TP rekonstruirati v smislu zamenjave obstoječe SN in 
NN opreme (zamenjavo SN in NN stikalnih blokov ter ureditev 
obstoječega merilnega mesta).

(3) Čez predmetno območje potekajo obstoječi SN pod-
zemni električni energetski vodi v obeh smereh. Kakršnakoli 
gradnja stavb v varovalnem pasu SN podzemnih električnih 
vodov je nedopustna.

V območju predvidene ceste na južnem delu območja 
(čez parcelo št. 908/21 k.o. Žalec) potekajo obstoječi SN pod-
zemni električni energetski vodi, katere je potrebno upoštevati 
kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša mini-
malno 1 m od obstoječih SN podzemnih električnih energetskih 
vodov v obeh smereh.

(4) Vse SN podzemne el. en. vode je potrebno v območju 
utrjenih površin mehansko zaščititi in oceviti oziroma izvesti v 
kabelski kanalizaciji.

Predvidena je nova kabelska kanalizacija po trasi od toč-
ke A do točke B in točke C, kot je razvidno iz grafične priloge 
k OPPN št. 5.5.

(5) Pri načrtovanju zunanje ureditve je potrebno upošte-
vati, da je možna kakršna koli zasaditev dreves, grmičevja, žive 
meje ali podobno v minimalni oddaljenosti debla od trase nizko-
napetostnega električnega kabla 2,5 m s tem, da je električne 
kable potrebno položiti v mapitel cev FI 160 mm. Cev mora biti 
glede na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot 
se predvideva razrast koreninskega sistema drevesa.

(6) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbe-
nega dovoljenja za predmetni objekt si je potrebno od Elektra 
Celja d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upošteva-
ti veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične 
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo.

Dela v zvezi z rekonstrukcijo obstoječe TP, ki se navezuje 
na SN stikalni blok (prehodna TP – 2 vodni celici) bo izvajalo 
Elektro Celje d.d., za kar je investitor dolžan obvestiti Elektro 
Celje d.d. najmanj 90 dni pred pričetkom del.

Z Elektrom Celje d.d. je potrebno skleniti pogodbo o 
ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, 
nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo ze-
mljišče z nameravano gradnjo ali izvajanje drugih del. Pogodba 
se sklene pred izdajo mnenja k projektu.

Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti 
Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo 
vseh obstoječih SN in NN podzemnih elektroenergetskih vodov, 
ki potekajo na obravnavanem območju.

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih 
in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo 
investitorja predmetnih del. Pri delih v bližini vodov in naprav 
je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpi-
se. Zaradi tega je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in 
njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino 
tokovodnikov na razdaljo manjšo do 3 m.

22. člen
(ogrevanje)

Obstoječi objekti se ogrevajo na plin. Ogrevanje s plinom 
je predvideno tudi za novo ureditev.

Pri tem je potrebno v čim večji meri zagotoviti možnosti 
pasivnega ogrevanja in upoštevati pogoje za varčevanje z 
energijo, skladno z zakonodajo.

23. člen
(komunalni odpadki)

Na območju je urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Odvoz 
in zbiranje odpadkov za predvidene objekte, je potrebno urediti 
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu s veljav-
nim občinskim odlokom. Za objekte je predvideno zbirno mesto 
za odpadke, to je urejen prostor ob objektu, kamor se postavijo 
zabojniki za komunalne odpadke, ki je hkrati odjemno mesto, 
kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.

Zagotovljena mora biti transportna pot za vozila za odvoz 
odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta. Minimalna 
širina transportne poti naj bo 3 m.

Zbirno mesto mora ustrezati splošnim zahtevam glede 
funkcionalnih, estetskih, higiensko-tehničnih in požarno var-
stvenih pogojev. Zbirno mesto ne sme ovirati ali ogrožati pro-
meta na javnih površina in mora biti zasnovano po predpisih, 
ki zagotavljajo nemoten odvoz odpadkov.

24. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na in ob robu območja OPPN je zgrajeno distribucij-
sko plinovodno omrežje.

(2) Obstoječi priključni plinovod dimenzije PE90 na za-
hodni strani območja OPPN, ki vodi do objekta predvidenega 
za rušitev, se za potrebe novo zgrajenih predvidenih objektov 
območja Hmezad 3, rekonstruira.

(3) Izven območja OPPN na parceli št. 896/33 k.o. Žalec 
se izvede nov priklop na plinovod za potrebe priključitve nove-
ga gostinskega objekta in objekta Hmezad 3. Z novo priklju-
čitvijo na plinovod se naredi tudi nova plinovodna povezava 
do obstoječega plinovoda, ki se nahaja severno od objekta 
Hmezad 1.

(4) Pri urejanju prometnih površin, zniževanje kote terena 
nad plinovodom ni dovoljeno.

(5) Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno 
omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev po 
energetskem zakonu EZ-1.

(6) Energetski zakon EZ-1 določa varovalni pas distribu-
cijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški 
pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno 
od njegove osi.

Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na 
gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod koti 
od 30º do 90º, kar mora biti prikazano in obdelano v projektni 
dokumentaciji.

V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno 
sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.

Gradnjo in rekonstrukcijo plinovodnega omrežja lahko 
izvede le operater distribucijskega sistema ali od njega poo-
blaščeni izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega 
sistema.

Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem 
pasu obstoječih plinovodov in priključnih plinovodov, ki znaša 
5 m od osi plinovodov, obvezno upoštevati zahteve operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina in Energetski zakon 
EZ-1.

Operaterju distribucijskega sistema mora biti omogočen 
stalen dostop do distribucijskega omrežja.

Vsi izkopi v varovalnem pasu plinovodov in priključnih 
plinovodov morajo biti nadzorovani s strani sistemskega 
operaterja in v bližini plinovodnega omrežja obvezno opra-
vljeni ročno.

V bližini plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen 
strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje ma-
teriala nad njim.

Čez plinovod izven cestišča ni dovoljen transport za težka 
vozila brez dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja.

Predvideni odmiki predvidenih tras plinovoda od ostale 
komunalne infrastrukture naj bodo usklajeni s Pravilnikom o 
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tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plino-
vodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni 
Iist RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).

25. člen
(gradnja ob železniškem progovnem pasu)

(1) Območje OPPN je v celoti v varovalnem progovnem 
pasu železniške proge (regionalna železniška proga Celje–Ve-
lenje). Na južni strani je omejeno s progovnim pasom železni-
ške proge.

(2) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu 
železniške proge, je potrebno predhodno v skladu z navedenim 
zakonom in pravilniki pridobiti projektne pogoje in mnenje h 
projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške 
infrastrukture.

(3) Gradbene objekte in druge objekte in naprave, visoke 
do 3 m, je dovoljeno graditi oziroma postavljati v varovalnem 
progovnem pasu na oddaljenosti najmanj 8 m od skrajnega 
tira. Če teče železniška proga skozi naseljen kraj, pa na odda-
ljenosti najmanj 6 m od osi skrajnega tira. Objekte in naprave, 
visoke od 3 do 15 m, je dovoljeno graditi oziroma postavljati v 
varovalnem progovnem pasu na oddaljenosti najmanj 12 m.

(4) V oddaljenosti 6,12 m od osi skrajnega tira železniške 
proge je znotraj območja OPPN predvidena gradnja varovalne 
ograje.

(5) V oddaljenosti 6,3 m od osi skrajnega tira železniške 
proge je znotraj območja OPPN predvidena gradnja ceste 
širine 3,5 m in mešane površine za kolesarje in pešce (gradnja 
ceste je v javnem interesu in namenjena mešanemu prometu).

(6) V oddaljenosti 9,80 m od osi skrajnega tira železniške 
proge je znotraj območja OPPN predvidena gradnja mešane 
površine za kolesarje in pešce.

(7) V oddaljenosti več kot 14,67 m od osi skrajnega tira 
železniške proge je znotraj območja OPPN predvidena gradnja 
objekta Hmezad 2, ki ne bo presegal višine 18,00 m.

(8) Vse objekte, prometnice, komunalno infrastrukturo, 
zasaditev, itd. je potrebno projektirati skladno z zakonodajo.

(9) Izvedba ukrepov za zaščito pred prekomernim hru-
pom je obveznost investitorja novih posegov oziroma lastnikov 
objektov.

26. člen
(telekomunikacije)

(1)Telekom
Priključitev načrtovanih objektov na telekomunikacijsko 

omrežje je možno na tehnično določeni točki, ki jo definira 
upravljavec.

Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi 
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih 
vodov.

S priključitvijo novih objektov na javno TK omrežje Tele-
kom Slovenije d.d., se naj omogoči tudi sprejem HD televizij-
skih programov, radijskih programov, interneta, klasične in IP 
telefonije. Uporabijo se PVC cevi, premera 110 mm ali 125 mm 
in PEHD cevi, premera 50 mm ter jašek in stebriček na začetku 
gradbene cone, ki omogoča vgraditev prenosnega medija.

(2)Telemach
(1) V območju predvidenega urejanja se nahaja kabelsko 

komunikacijski sistem, ki je v lasti in upravljanju Telemach 
d.o.o.. Optični kabli, ki so v lasti družbe Telemach d.o.o. pred-
stavljajo vstopno točko za TK storitve.

(2) Pred pričetkom del je potrebno izvesti delno prestavi-
tev obstoječega omrežja KKS.

Za potrebe prestavitve se izvede cevna kabelska kana-
lizacija iz STIGMAFLEX 1 x fi 110 mm (z minimalno dopustno 
osno vertikalo in horizontalno oddaljenostjo od cevi in jaškov 

drugih komunalnih naprav). V asfaltnih površinah se cevi ob-
betonirajo. Po izvedbi cevne kabelske kanalizacije se vanj 
uvede optični kabel 144 vlaken, ki se v začetnem in končnem 
kabelskem jašku spoji z obstoječim kablom.

Na trasi prestavitve KKS vodov se predvidijo vmesni jaški 
(BC Φ80 cm z LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti).

(3) V projektu se obdelajo detajli morebitnih križanj, vzpo-
rednega poteka in zaščite drugih komunalnih naprav.

Investitor je v območju gradbenih posegov, kjer je ume-
ščeno omrežje KKS (kabelska kanalizacija z uvlečenimi op-
tičnimi kabli) dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in 
zaščito KKS omrežja v lasti Telemacha d.o.o.. Na mestih, kjer 
bo KKS omrežje Telemach d.o.o. oviralo gradnjo objektov, 
komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna njegova zaščita 
(obbetoniranje) in položitev rezervnih zaščitnih cevi po celotni 
dolžini pri prečkanju obstoječe trase ali prestavitev, katera se 
izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstav-
nika Telemach d.o.o..

Rezervni deli se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh 
straneh. Zemeljska dela v bližini obstoječega TK omrežja je po-
trebno izvajati ročno z obveznim pregledom stanja KKS vodov 
pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o.. 
Morebitno izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega 
KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali 
za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. 
potrjen izvajalec.

Pred pričetkom gradbenih del je obvezna prestavitev dela 
omrežja KKS, zakoličba (odkaz) trase kabla KKS v cevni KK 
in zaščita cevne KK KKS ter zakoličbo trase kabla (oz. KK), 
kar izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim 
pričetkom gradbenih del. Ustrezno naročilo na Telemach d.o.o. 
pošlje investitor ali njegov pooblaščenec.

Križanja s KKS komunalnimi vodi oziroma ob morebitni 
prestavitvi KKS vodov mora biti izvedeno tako, da je kot kri-
žanja 90º oziroma ne manj kot 45º. Vertikalni odmik med vodi 
pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oziroma 
vzporednem poteku je najmanjša horizontalna medsebojna 
razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s 
predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo teh-
ničnih rešitev.

Možnost priključitev na KKS omrežje je na tehnično do-
ločeni točki, ki jo definira Telemach d.o.o. oziroma je projektno 
opredeljena v IZP in DGD (PZI) na osnovi optimalno zasnova-
nih projektnih rešitev.

Dograditev kabelske kanalizacije do ožjega območja 
gradbenih posegov je izvedljiva z umestitvijo cevi ustreznega 
premera (Φ110 mm) z zaključkom v vmesnih revizijskih jaških 
KK KKS, na objektih pa z zaključkom v podometno vgrajenih 
omaricah ustreznih dimenzij. Notranje inštalacije v objektih 
morajo biti izvedene v smislu zvezdišča (zaključek inštalacijskih 
PVC cevi v vsaki poslovni ali stanovanjski enoti v omarici na 
fasadi).

Dovodna cevna KK KKS do vsakega posameznega 
objekta mora biti izvedena v sistemu zvezdišča s PVC cevmi 
premera Φ 50 mm. Zvezdišče mora biti projektirano tako, da 
so dovodne cevi z glavnimi linijami povezane preko revizijskih 
jaškov (BC Φ 80 cm z LTŽ pokrovi ustrezne nosilnosti).

Možnost izvedbe cevne KK do objektov je ob drugih 
TK vodih z ločenimi revizijskimi jaški.

Umestitev cevi in revizijskih jaškov je tehnično izvedljiva v 
času izvajanja gradbenih del za komunalno ureditev prostora. 
Dopuščena mora biti možnost sodelovanja izvedbe povezav 
cevne KK tako, da je le ta integralno povezana z obstoječim 
omrežjem.

Na območju obstoječe kabelske kanalizacije KKS je po-
trebne za morebitne gradbene posege (izgradnja dovodov 
komunalne infrastrukture) upoštevati projektne pogoje, ki so 
usklajeni z ostalimi komunalnimi upravljavci.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

27. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na zahodni in deloma na severni strani, kjer je predvidena 
ureditev parkirnih površin in gradnja objekta Hmezad 3, sega 
ureditveno območje v robni del vplivnega območja spomenika 
Žalec – Mestno jedro (EŠD 892). Zaradi neposredne bližine 
starega mestnega jedra in vpliva načrtovane ureditve na vedu-
to, je pri projektiranju potrebno upoštevati pogoje za posege v 
predmetnem prostoru.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

28. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo pred hrupom
Zagotoviti je potrebno ukrepe, da zakonsko opredeljene 

vrednosti hrupa ne bodo presežene. Pri posameznih virih pre-
komernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi 
izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

Ob pričetku obratovanja novih poslovnih objektov se iz-
vede meritev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih. V pri-
meru, da se izkažejo prekoračene mejne vrednosti kazalcev 
hrupa v okolju pri najbližjih stanovanjskih objektih, mora lastnik 
objekta, ki je vir hrupa, zagotoviti pasivne protihrupne ukrepe 
za izpostavljene stanovanjske objekte (izvedba protihrupnih fa-
sad in oken). Potrebnost izvedbe ukrepov se določi na podlagi 
meritev hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih.

(2) Varstvo zraka
Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti je 

potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja 
varstva zraka tako, da ne bodo presežene posamezne vre-
dnosti, ki so opredeljene v predpisih, ki urejajo področje emisij 
snovi v zrak.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri 

gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– preprečevanje prašenja, vlaženje sipkih materialov in 

nezaščitenih površin.
(3) Varstvo voda
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati pred-

pise s področja varstva voda in lokalne predpise. Nameravan 
poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete podzemnih voda 
in vodotokov.

Predviden poseg se ne nahaja na območju vodovarstve-
nega pasu vodnih virov ali znotraj ogroženega območja.

Na območju predvidenega OPPN ne obstaja nevarnost 
razlitja nevarnih snovi.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin 
je potrebno načrtovati v skladu z zakonodajo in sicer tako, 
da bo v čim manjši meri zmanjšan odtok padavinskih voda z 
urbanih površin.

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na pod-
lagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.

(4) Ravnanje z odpadki
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je 

urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna 
organizacija. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo in občinske predpise, ki urejajo ravnanje 
s komunalnimi odpadki.

(5) Varovanje tal
Vodotesno mora biti izvedena kanalizacija in priključki. 

Pri ravnanju v času gradnje je potrebno upoštevati predpise iz 
področja varstva okolja.

Ohranjati je treba naravne prvine v prostoru in se s posegi 
prilagajati reliefnim značilnostim prostora. Investitor je v času 
gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred 
uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno 
začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo. Rodovitni del tal se 
namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin ali pa upo-
raba zemljine pri zunanjih ureditvah. Po končanih zemeljskih 
delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi 
deli na razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti 
tako, da se prizadene čim manjše površine tal.

29. člen
(varovanje narave)

(1) Na območju obravnavanega OPPN ni naravnih vre-
dnot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost.

(2) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja 
in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev 
zelenic in za zasaditev z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO  
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

30. člen
(ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na predelu z naravnimi 

omejitvami kot so poplavnost in visoka podtalnica.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na predelu z naravnimi 

omejitvami kot je erozivnost in plazljivo ogroženo območje.
(3) Območje se nahaja na območju VII. stopnje potresne 

ogroženosti po EMS lestvici. Pri projektiranju se upošteva 
potresna varnost skladno z zakonodajo. Upošteva se podatek 
projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,150 g.

(4) Na območju predvidenega OPPN ne obstaja nevar-
nost razlitja nevarnih snovi.

(5) Požar
Za območje OPPN je pri načrtovanju potrebno smiselno 

upoštevati določila Zakona o požarni varnosti in Pravilnika o 
požarni varnosti, ki določata, da je pri načrtovanju posameznih 
objektov potrebno upoštevati zlasti:

– potrebni odmiki med objekti ter potrebne protipožarne 
ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte,

– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površi-
ne za intervencijska vozila,

– ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka požara zaradi 
uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.

(6) Graditev objektov
– pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za 

varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov,
– zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in 

grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje 
parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte,

– ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med 
posameznimi stavbami morajo biti projektirane in grajene tako, 
da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte,

– vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, na-
peljave, naprave, oprema in sistemi morajo izpolnjevati zahteve 
za varnost pred požarom v skladu s predpisi iz prejšnjega od-
stavka, predpisi o gradbenih proizvodih in predpisi o tehničnih 
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti,

– sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elek-
trično energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi 
o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po pred-
hodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take 
energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala,
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– poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, 
morajo biti označene in urejene v skladu s predpisi,

– zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za gaše-
nje in reševanje v stavbi,

– ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna 
varnost objektov ne sme zmanjšati.

(7) Intervencijske poti in površine
Zemljišče v območju OPPN je v primeru požara dostopna 

po predvidenih dovoznih poteh. Intervencijske poti so prikazane 
na grafični prilogi št. 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z var-
stvom pred požarom.

(8) Hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda iz ob-

stoječega hidrantnega omrežja in voda iz obstoječega vodnja-
ka. Znotraj območja OPPN se na parcelah št. 908/24, št. 907/2, 
št. 907/3, št. 908/2 vse k.o. Žalec nahajajo štirje hidranti, ki z 
doseganjem radija 80 m pokrivajo celotno območje OPPN.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

31. člen
(načrt parcelacije)

Na območju OPPN se izvede parcelacija zemljišč za 
potrebe predaje zemljišč v javno dobro.

Površine so opredeljene v grafični prilogi.

32. člen
(javno dobro)

(1) Na območju obravnavanega OPPN je zemljišče, ki že 
predstavlja javno dobro. Parcela št. 908/21 k.o. Žalec pred-
stavlja v deležu 2/5 javno dobro, parcela št. 908/21 k.o. Žalec 
predstavlja v deležu 3/10 javno dobro.

(2) Enosmerna cesta B s kolesarsko stezo (omejitev hitro-
sti na 30 km/h) in peš potjo na južni strani območja OPPN ter 
dovozna cesta A s peš potjo na vzhodni strani območja OPPN 
se po parcelaciji predajo v javno dobro (razvidne iz grafične 
priloge OPPN št. 8).

(3) Enosmerna cesta B z ostalo prometno ureditvijo na 
južni strani območja OPPN je javna cesta.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

33. člen
(etapnost gradnje)

Ureditve, načrtovane s predmetnim OPPN, se lahko iz-
vajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna skladno s po-
trebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Etape morajo 
biti funkcionalno zaključene celote, ki se lahko tudi združujejo.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

34. člen
(odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikoval-
skih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju pridobijo tehnične re-
šitve, ki so primernejše s tehnološkega, okoljevarstvenega ali 
oblikovalskega vidika.

(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo spre-
minjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in 

delovnih pogojev na območju OPPN oziroma na sosednjih 
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo.

(3) Dopustna odstopanja tlorisnih in višinskih gabaritov 
načrtovanih objektov so dovoljena le navzdol.

(4) Mešano površino za pešce in kolesarje je dopustno 
umestiti na južno stran enosmerne ceste B, ob zagotavljanju 
ustreznih odmikov v skladu z zakonodajo.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV,  
LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

35. člen
(obveznost investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan 
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje 
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in 
upoštevati pogoje tega odloka.

(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je po-
trebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno zemljo, 
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.

(3) Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti nemoteno 
delovanje in vzdrževanje obstoječih komunalnih vodov.

(4) Izvedba ukrepov za zaščito pred prekomernim hru-
pom je obveznost investitorja novih posegov oziroma lastnikov 
objektov, ki predstavljajo vir hrupa.

(5) Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za kateri 
koli objekt je pisni dogovor o prenosu lastništva zemljišč, na 
katerih je predvidena gradnja ceste A in ceste B, na Občino 
Žalec.

(6) Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za gostinski 
objekt je potrebno zgraditi cesto A, ki je predvidena vzhodno 
od gostinskega lokala.

XII. KONČNE DOLOČBE

36. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)

OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom 
odloči Občina Žalec. Merila in pogoji za enoto urejanja prosto-
ra, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove 
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, 
da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor 
iz tega odloka.

37. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine 
Žalec in Upravni enoti Žalec, oddelek za okolje in prostor.

38. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

39. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505-0002/2019
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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1932. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
občinskega prostorskega načrta Občine Žalec 
– SD OPN 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 273. člena Za-
kona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) 
ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 
in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 
1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega 

prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1

1 UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega  

prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve 

Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 64/13, 91/13 – tehnični popravek in 92/13 – obvezna raz-
laga). Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Žalec – v nadaljevanju SD OPN 1 in ga objavila v Uradnem 
listu RS, št. 16/17.

(2) SD OPN 1 je izdelal Razvojni center PLANIRA-
NJE d.o.o. Celje pod št. projekta 11/17.

2. člen
(vsebina in oblika SD OPN 1)

(1) Tekstualni del SD OPN 1 obsega spremembe in do-
polnitve strateškega in izvedbenega dela OPN.

(2) SD OPN 1 vsebujejo tekstualni del (odlok) in grafični 
del.

(3) SD OPN 1 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(4) Grafični del SD OPN 1 obsega spremembe in dopolni-

tve izvedbenega dela in vsebuje naslednje karte:

Številka Karta Merilo

1 Pregledna karta občine z razdelitvijo 
na liste

M 1:50 000

2 Pregledna karta občine s prikazom 
osnovne namenske rabe in 
ključnih omrežij gospodarske javne 
infrastrukture

M 1:50 000

3 Prikaz območij enot urejanja 
prostora, osnovne oziroma 
podrobnejše namenske rabe 
prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev za karte z oznakami:
– št. 6 – G25-6,
– št. 10 – G25-15,
– št. 12 – G25-17,
– št. 16 – G25-26,
– št. 17 – G25-27,
– št. 18 – G25-28,
– št. 21 – G25-37 in
– št. 26 – G25-47.

M1:5 000

Številka Karta Merilo

4 Prikaz območij enot urejanja 
prostora in gospodarske javne 
infrastrukture za karte z oznakami:
– št. 6 – G25-6,
– št. 10 – G25-15,
– št. 12 – G25-17,
– št. 16 – G25-26,
– št. 17 – G25-27,
– št. 18 – G25-28,
– št. 21 – G25-37 in
– št. 26 – G25-47.

M1:5 000

3. člen
(obvezne priloge SD OPN)

Priloge SD OPN 1 so:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
– Prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.

2 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
TEKSTUALNEGA DELA

4. člen
(železniško omrežje)

Za drugim odstavkom 17. člena se doda nov tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»Pri načrtovanju gradenj nadvozov in nadhodov čez že-
lezniško progo je treba upoštevati, da naj bo višina spodnjega 
roba nadvoza ali nadhoda minimalno 6200 mm nad zgornjim 
robom tirnice.«

5. člen
(vodni viri)

(1) V celoti se nadomesti prvi odstavek 22. člena tako, 
da se glasi:

»Na območju OŽ so z odloki zavarovana vodovarstvena 
območja vodnih virov:

– Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodo-
nosnikov za območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16),

– Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine 
Laško (Uradni list RS, št. 38/99).«

(2) V celoti se briše tretji odstavek 22. člena.

6. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

Za četrtim odstavkom 23. člena se doda nov peti odsta-
vek, ki se glasi:

»Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode se na 
območju Občine Žalec izvaja v skladu z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
območje Občine Žalec.«

7. člen
(elektrika)

(1) Za štirinajsto alinejo prvega odstavka 26. člena se 
doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:

»– DV 110 kV Podlog–(Podlog DES)–Žalec.«
(2) V prvi alineji četrtega odstavka 26. člena se črta be-

sedilo »le teh« in doda besedilo, ki se glasi »nizko napetostnih 
in srednje napetostnih vodov,«.
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8. člen
(plinovodno omrežje)

(1) V tretji alineji prvega odstavka 27. člena se briše be-
sedilo »v fazi izgradnje«.

(2) Za štirinajsto alinejo prvega odstavka 27. člena se 
doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:

»– načrtovani prenosni plinovod M7 Vič – Podlog.«

9. člen
(obnovljivi viri)

V celoti se nadomesti drugi odstavek 28. člena odloka 
tako, da se glasi:

»Na področju ogrevanja objektov in sanitarne vode se bo, 
kljub obvezni uporabi ekološko sprejemljivih goriv (zemeljski 
plin in lesna biomasa izven strnjenih naselij), spodbuja uporaba 
obnovljivih virov ogrevanja (sončna elektrarna, geotermalno 
ogrevanje ipd). Usmerja se v izgradnjo nizko energijskih stavb, 
pasivnih stavb, sanacijo sistemov ogrevanja, namestitev toplo-
tnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne vode in namesti-
tev fotonapetostnih sistemov za pridobivanje električne energije 
iz sonca ter za ogrevanje sanitarne vode.«

10. člen
(zasnova razvoja naselja Žalec)

(1) Na koncu četrtega odstavka 48. člena se doda nova 
četrta alineja, ki se glasi:

»– vzhodno od Ceste ob železnici se ob predvidenem 
javnem parkirišču za avtobuse in osebna vozila uredijo zelene 
površine; športne površine in otroško igrišče.«

(2) V drugi alineji osmega odstavka 48. člena se briše 
besedilo:

»Širitev za centralne dejavnosti se predvidi na vzhodni 
strani mesta v podaljšku obstoječih območij centralnih dejav-
nosti.«

(3) Na koncu osmega odstavka 48. člena se dodata novi 
peta in šesta alineja, ki se glasita:

»– zelene površine se uredi na vzhodnem robu naselja.
– prometne površine s podrobnejšo namensko rabo osta-

le prometne površine za namen ureditve javnega parkirišča se 
locira na vzhodnem robu naselja.«

11. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

V celoti se nadomesti prvi odstavek 61. člena tako, da 
se glasi:

»Na območju OŽ se upošteva območje izključne ter ome-
jene in nadzorovane rabe prostora z varnostnim območjem 
Zaloška Gorica, območje izključne in možne izključne rabe 
Mrzlica ter območji omejene in nadzorovane rabe prostora z 
antenskimi stebri ali stolpi.«

12. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

Na koncu šestega odstavka 62. člena se doda besedilo, 
ki se glasi:

»Vodne površine, kjer je voda trajno ali občasno priso-
tna se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne 
kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru 
upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe 
celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi 
priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s 
področja voda.«

13. člen
(namenska raba prostora)

Dopolni se preglednica v četrtem odstavku 65. člena tako, 
da se za namensko rabo PŽ vrine nova vrstica, ki se glasi:

»
OBMOČJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

PO Ostale prometne površine

«

14. člen
(dopustna izraba prostora)

Nadomesti se drugi odstavek 67. člena tako, da se glasi:
»V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in 

enostavni objekti.«

15. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Na koncu petega odstavka 73. člena se doda besedilo:
»V varovalnem pasu avtoceste skladno z Zakonom o 

cestah ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov 
ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.«

(2) Za prvo alinejo sedmega odstavka 73. člena se doda 
nova alineja, ki se glasi:

»– staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot 
nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, 
obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore 
za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) 
na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti 
oziroma zakupu:

a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco de-
janske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške 
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali

b. najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,«

16. člen
(odmiki)

(1) Za drugo alinejo petega odstavka 75. člena odloka se 
vrine nova alineja, ki se glasi:

»– ob obstoječi avtocesti je za vse posege treba zagotoviti 
odmik minimalno 10 m od roba cestnega sveta obojestransko 
za bodočo širitev avtoceste,«.

(2) Sedma alineja petega odstavka 75. člena se nadome-
sti z besedilom:

»– med voziščem javne ceste in uvozom na parkirišče ali 
v garažo oziroma med voziščem javne ceste in ograjo oziroma 
dvoriščnimi vrati ali zapornico, ki zapira pot vozilom do parkirnih 
ali garažnih mest, je ob občinskih cestah, ki so kategorizirane 
kot lokalne ceste potrebno zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, 
na katerem se lahko vozilo ustavi dokler ni omogočen dostop 
do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje. Ob občinskih 
cestah, ki so kategorizirane kot javne poti ali nekategoriziranih 
cestah, se po presoji strokovnih služb Občine Žalec lahko ta 
odmik tudi zmanjša,«

(3) Za osmim odstavkom 75. člena odloka se doda nov 
deveti odstavek, ki se glasi:

»Pri umeščanju objektov v prostor se upošteva odmik 
od vodnega zemljišča, ki ob vodotoku Savinja znaša 15 m 
oziroma zunaj naselja 40 m, ob ostalih vodotokih in stoječih 
vodah pa 5 m.«

17. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega 

javnega dobra)
Za šestim odstavkom 83. člena odloka se doda nov sedmi 

odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infra-

strukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj 
vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, 
naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od 
zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odse-
kih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, 
da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.«
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18. člen
(varovana območja gospodarske javne infrastrukture)
(1) V tretjem odstavku 84. člena se v zadnji vrstici pregle-

dnice nadomesti število »80« s številom »54,5«.
(2) Spremeni se peti odstavek 84. člena odloka tako, da 

se glasi:
»Varovalni pas plinovodnega omrežja zemeljskega plina 

znaša, merjeno od njegove osi na vsako stran:

Vrsta plinovodnega omrežja Širina varovalnega 
pasu (m)

Prenosni plinovod 65

Distribucijski sistem zemeljskega plina 5

V varovalnem pasu plinovodnega omrežja se smejo gra-
diti drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki bi 
lahko vplivala na varnost obratovanja omrežja, le ob določenih 
pogojih in na določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov 
tega omrežja glede na njihovo vrsto in namen.«

19. člen
(železniško omrežje)

Spremeni se besedilo 86. člena odloka tako, da se glasi:
»Na območju površin železnic je dopustno vzdrževanje in 

rekonstrukcija javne železniške infrastrukture (npr. zavarovanje 
postaj s signalno varnostnimi napravami, avtomatizacija nivoj-
skih prehodov ipd.).«

20. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

Na koncu šestega odstavka 90. člena se doda besedilo:
»Padavinske vode z objektov in pripadajočih površin ne 

smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje avtoceste. 
Zaradi novih ureditev se ne sme poslabšati ali ogroziti obstoje-
čega sistema odvodnjavanja avtoceste.«

21. člen
(ogrevanje in obnovljivi viri energije)

Spremeni se prvi odstavek 94. člena odloka tako, da se 
glasi:

»Ogrevanje objektov se lahko predvidi z individualnimi ku-
rišči, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko sprejemlji-
vih goriv, kot sta zemeljski plin in lesna biomasa izven strnjenih 
naselij, s katerimi se ne bo dodatno onesnaževalo okolja.«

22. člen
(urejanje voda)

Spremeni se drugi odstavek 104. člena tako, da se glasi:
»Pri umeščanju objektov v prostor se upošteva odmik od 

vodnega zemljišča, ki ob vodotoku Savinja znaša 15 m oziroma 
zunaj naselja 40 m, ob ostalih vodotokih in stoječih vodah pa 
5 m. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati 
v prostor, razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah. Za 
vsako gradnjo na vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno 
pridobiti vodno soglasje.«

23. člen
(obramba in zaščita)

(1) Za tretjim odstavkom 110. člena se doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi:

»V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe 
z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo in 
nadzidavo višine nad 18 m nad terenom pridobiti projektne 
pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«

(2) Četrti odstavek 110. člena postane peti, peti odstavek 
postane šesti in šesti odstavek postane sedmi.

(3) V novem šestem odstavku se nadomesti število 
»5000« s številom »10000«.

24. člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

Za 111. členom se doda nov 111.a člen, ki se glasi:

»111.a člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno 
upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri nji-
hovem obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.

(2) Vse nove pomembne vire onesnaževanja zraka se 
umesti v gospodarske cone.

(3) Za objekte se za način ogrevanja prednostno načrtuje 
uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in 
električne energije. Zagotovi se racionalna raba energije in 
izboljšanje toplotne izolacije objektov. Objekti se priključijo na 
plinovodno in daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče. Individu-
alna kurišča na lesno biomaso se dopusti na območjih, kjer ni 
zagotovljenih drugih virov energije.

(4) S primernimi oddaljenostmi virov vonjav kot so kom-
postarne, bioplinarne se zagotovi, da je zunanji rob območja 
od stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovin-
skih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, 
zdravstvo in šport ter športne rekreacijskih površin oddaljen 
najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju. Za 
nove objekte namenjene za intenzivno rejo živali (farme), ki 
so viri vonjav in širitvi takih objektov pa je s strokovno študijo 
treba preveriti vplivno območje in jih umestiti v primerno odda-
ljenost od zgoraj navedenih območij, pri reji in skladiščenju ter 
prevozu gnoja pa je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, 
ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.«

25. člen
(varstvo pred hrupom)

112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varstvo pred hrupom v OŽ je opredeljeno na podlagi 

posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske 
rabe prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, 
in sicer:

– I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine 
na mirnih območjih na prostem, ki potrebujejo povečano var-
stvo pred hrupom;

– II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine 
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten 
noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;

– III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine 
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z 
vidika hrupa manj moteči posegi v okolje;

– IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe 
na površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopu-
sten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja 
hrupa.

(2) Na stavbnih zemljiščih se v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa III. stopnja varstva 
pred hrupom. Izjeme so:

– a) II. stopnja varstva pred hrupom:
– stanovanjske površine na območju EUP ŽA-1/6 (raba 

SSv) in ŠE-1/2 (na območju rabe SSe),
– na območju družbene infrastrukture površine za zdra-

vstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
– stanovanjske površine za posebne namene (SB),
– na posebnem območju, ki je namenjeno površini za 

turizem (BT);
– b) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih po-

vršinah:
– na območju proizvodnih dejavnosti (IP, IG in IK),
– na območju površin drugih dejavnosti (BD),
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– na območju prometne infrastrukture (P),
– na območju komunikacijske infrastrukture vse povr-

šine (T),
– na območju energetske infrastrukture vse površine (E),
– na območju okoljske infrastrukture vse površine (O),
– območja drugih zemljišč.

(3) Novogradnje in nove dejavnosti, spremembe na-
membnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov je treba locirati 
tako, da ravni hrupa ne presegajo mejnih vrednosti, določenih 
z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na 
namensko rabo prostora iz drugega odstavka tega člena.

(4) Vse nove proizvodne ali industrijske vire hrupa se 
umesti v gospodarske cone.

(5) V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so 
mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene 
ni dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori.

(6) Med izvajanjem gradbenih del je potrebno upoštevati:
– mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki veljajo za gradbišča 

skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
– zagotovi se uporaba delovnih naprav in gradbenih stro-

jev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup 
gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le meha-
nizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti 
z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES 
izjavo o skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se upo-
rabljajo na prostem),

– hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času 
med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer,

– lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na ob-
močje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s 
hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala 
ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri izpostavljenih 
stanovanjskih objektih.

(7) Na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na sta-
novanjske objekte naj bodo locirane servisne in skladiščne 
dejavnosti, predvsem obrtnega značaja. Zagotovijo se aktivni 
in pasivni protihrupni ukrepi, kot so:

– obratovanje dejavnosti ob navedenem mejnem robu naj 
poteka le v dnevnem času,

– za vse protihrupne ukrepe naj se v sklopu dokumenta-
cije za gradbeno dovoljenje zagotovi tudi izdelava posebnega 
načrta protihrupne zaščite,

– zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov naj bodo ori-
entirani stran od stanovanjskih objektov,

– izvedba ustrezno urejenih protihrupnih nasipov na me-
jah stanovanjskih in proizvodnih površin,

– smiselno se umešča vire hrupa (naprave, parkirišča, 
manipulacijske površine, ventilacijski in klimatski sistemi ...),

– izvedba protihrupnih fasad in oken na izpostavljenih 
stanovanjskih objektih s strani investitorjev na novih proizvo-
dnih območjih,

– potrebnost izvedbe ukrepov se določi na podlagi meri-
tev hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih in na podlagi 
modelske ocene predvidene ravni hrupa.

(8) Pri prvih naslednjih spremembah OPN se izvede štu-
dija hrupa, na podlagi katere se območja podrobnejše namen-
ske rabe razvrstijo v stopnje varstva pred hrupom v skladu s 
predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(9) Uporaba zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki 
se izvajajo na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti 
ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe, je pogojena z 
zahtevami veljavnih predpisov.

(10) Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora or-
ganizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno 
obremenitev okolja s hrupom. Pridobitev dovoljenja za čez-
merno obremenitev s hrupom za čas trajanja javnega shoda 
in prireditve se izda na osnovi strokovne ocene obremenitve 
okolja s hrupom za čas trajanja javnega shoda ali prireditve.«

26. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Tretji odstavek 113. člena se spremeni tako, da se 
glasi:

»Glede na občutljivost posameznega območja naravnega 
ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih 
povzročajo viri sevanja, sta skladno z Uredbo o EMS določeni 
I. in II. stopnja varstva pred sevanjem:

– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, 
ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je 
območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, 
namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko obmo-
čje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega 
programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, 
območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih 
površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati 
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim de-
javnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, 
storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, na-
menjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, 
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj mo-
teč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno 
industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, 
transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga ob-
močja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje.

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na povr-
šinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali 
železniškemu prometu.«

(2) Za četrtim odstavkom 113. člena se doda nov peti 
odstavek, ki se glasi:

»Minimalni potrebni odmiki od virov EMS v katere ni do-
voljeno umeščati objektov z varovanimi prostori, ki so odvisni 
od nazivne napetosti in tipa (oblike) daljnovoda, ter znašajo 
na višini 1 m od tal za 400 kV daljnovode 42–46 m, 220 kV 
18–24 m in 110 kV 11–14 m.«

27. člen
(svetlobno onesnaženje)

Za prvim odstavkom 114. člena se dodajo novi drugi, tretji 
in četrti odstavek, ki se glasijo:

»(2) Osvetlitev, ki jo povzročajo umetni viri svetlobe na 
prostem, na oknih varovanih prostorov ne sme presegati mej-
nih vrednosti določenih v predpisih, ki urejajo svetlobno one-
snaženje.

(3) Vsa obstoječa svetila, na prostem in porabo električ-
ne energije je treba uskladiti s predpisi, ki urejajo svetlobno 
onesnaženje.

(4) Poraba električne energije namenjena za javno raz-
svetljavo ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebi-
valca, skladno s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaženje.«

28. člen
(osončenje)

Na koncu 115. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»V teh prostorih je potrebno zagotoviti naravno osončenje 

v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– na dan 21. 12. – najmanj 1 uro,
– na dan 21. 3. in na dan 21. 9. – najmanj 3 ure.«

29. člen
(kakovostno bivalno okolje)

Za 115. členom se doda nov 115.a člen, ki se glasi:

»115.a člen
(kakovostno bivalno okolje)

(1) Za večino prebivalstva se zagotovi oskrba s kakovo-
stno pitno vodo.
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(2) Na območju poselitve se zagotavlja ustrezen delež 
površin namenjenih za šport in rekreacijo, zelene površine, po-
vršine za urbano vrtnarjenje, pridelavo lokalne zdrave pridelane 
hrane in spodbuja zdrav življenjski slog bivanja.

(3) Zagotovi se kolesarske povezave med naselji.«

30. člen
(spremljanje stanja okolja za varovanje zdravja ljudi)
Za 115.a členom se doda nov 115.b člen, ki se glasi:

»115.b člen
(spremljanje stanja okolja za varovanje zdravja ljudi)
(1) Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja 

okolja za kazalce, navedene v okoljskem poročilu, in sicer:

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje izvajanja

TLA IN RELIEF

Sprememba reliefnih 
značilnosti in stabilnosti tal

Spremljanje stanja se zagotavlja za območje 
sanacije kamnoloma Liboje. Spremlja se stanje 
zasaditve in sicer stanje termofilnosti rastišča,  
in negativnih pojavov zaradi morebitnega posedanja 
materiala. Površine, kjer zasaditev ne bi uspela,  
je potrebno sproti spopolniti. V kolikor se na površini 
pojavijo nezaželjene grmovne in drevesne vrste,  
je potrebno pristopiti k odstranjevanju le teh. 

Koncesionar Spremljanje stanja  
se izvaja za čas 
sanacije. Po izvedbi 
sanacije z zasaditvijo 
je potrebno spremljati 
stanje zasaditve največ 
10 let po njeni izvedbi.

POVRŠINSKE VODE

Stopnja poplavne in erozijske 
ogroženosti

Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana 
ter s tem morebitnega poseganja v posamezne 
razrede poplavne nevarnosti. 

Občina Žalec + 
DRSV

Obdobje izvajanja 
plana.

NARAVA

Razširjenost prisotnih 
zavarovanih/ogroženih 
živalskih in rastlinskih vrst  
in območja habitatnih tipov 
na vplivnem območju plana

Spremljanje stanja se zagotavlja za območje 
sanacije kamnoloma Liboje.
Spremlja se stanje zasaditve, in sicer stanje 
termofilnosti rastišča ter negativnih pojavov zaradi 
morebitnega posedanja materiala. Površine, kjer 
zasaditev ne bi uspela, je potrebno sproti spopolniti. 
V kolikor se na površini pojavijo nezaželjene 
grmovne in drevesne vrste, je potrebno pristopiti  
k odstranjevanju le teh.

Koncesionar Po izvedbi sanacije  
z zasaditvijo  
je potrebno spremljati 
stanje zasaditve vsaj 
10 let po njeni izvedbi.

Prisotnost in stanje vrst  
in habitatnih tipov na 
območjih notranjih con 
Natura 2000 območij, 
zavarovanih območij  
in EPO na vplivnem območju 
SD OPN.

Spremljanje stanja je enako kot  
za zavarovane/ogrožene vrste.

Koncesionar Po izvedbi sanacije  
z zasaditvijo je 
potrebno spremljati 
stanje zasaditve vsaj 
10 let po njeni izvedbi.

ZRAK

Število proizvodnih površin 
(I) ter površin nadzemnega 
pridobivalnega prostora (LN) 
na območju naselij

Spremlja naj se stanje glede ureditve območja  
ŽA-1/9 in ŽA-1/12 in sicer glede ukinitve 
stanovanjske dejavnosti. Spremljanje stanja naj  
se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob 
naslednjih spremembah plana. 

Občina Žalec Spremljanje stanja naj 
se vrši preko izvajanja 
plana, stanje naj  
se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 

Povprečni dnevni letni 
promet (PDLP) v naseljih

PLDP po državnih cestah v naseljih spremlja DRSI  
v okviru štetja prometa na letni ravni. Na lokalnih 
cestah naj občina spremlja PLDP v primeru širitve 
večjih poselitvenih območij. 

DRSI na državnih 
cestah, Občina 
Žalec na lokalnih 
cestah

Po državnih cestah  
1x letno, po lokalnih 
cestah se spremljanje 
stanja vrši po potrebi, 
1x letno.
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Oddaljenost virov vonjav  
od stanovanjskih površin, 
območij centralnih 
dejavnosti, območij 
namenjenih za turizem  
in območij zelenih površin

Občina naj preko izvajanja OPN spremlja število 
obstoječih večjih virov vonjav. 

Občina Žalec Spremljanje stanja  
se izvaja ob vsakih 
spremembah OPN. 

HRUP

Prometna obremenjenost 
cest in železnic

Kazalec naj se spremlja preko izvajanja OPN, in 
sicer v primeru širitve (večjih) poselitvenih območij. 
Spremlja naj se po potrebi 1x letno.

Občina Žalec Spremlja  
naj se po potrebi  
1x letno.

Sprememba stopnje varstva 
pred hrupom

Spremlja naj se stanje glede ureditve območja  
ŽA-1/9 in ŽA-1/12, in sicer glede ukinitve 
stanovanjske dejavnosti. Spremljanje stanja naj  
se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob 
naslednjih spremembah plana. 

Občina Žalec Spremljanje stanja naj 
se vrši preko izvajanja 
plana, stanje naj  
se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 

Stiki med območji II. in  
IV. stopnje varstva  
pred hrupom glede  
na namensko rabo

Občina Žalec naj kazalec vrednotenja spremlja 
preko opredeljevanja namenske rabe glede  
na opredeljena območja stopnje varstva pred 
hrupom.

Občina Žalec Spremljanje stanja naj 
se vrši preko izvajanja 
plana, stanje naj  
se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 

Površina oziroma delež 
površin območij PNRP,  
kjer je predpisana II., III.  
in IV. SVPH na območju 
poselitve

Občina Žalec naj kazalec vrednotenja spremlja 
preko opredeljevanja namenske rabe glede  
na opredeljena območja stopnje varstva  
pred hrupom.

Občina Žalec Spremljanje stanja naj 
se vrši preko izvajanja 
plana, stanje naj  
se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 

OSKRBA S PITNO VODO

Sprememba namenske rabe 
znotraj VVO

Občina kazalec vrednotenja spremlja preko 
opredeljevanja namenske rabe znotraj VVO  
ob vsakršnih spremembah OPN. 

Občina Žalec Spremljanje stanja  
naj se vrši preko 
izvajanja plana, stanje 
naj se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 

Delež prebivalcev,  
ki se oskrbuje z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo  
iz javnega vodovoda oziroma 
iz lastnih zajetij

Kazalnik naj se redno spremlja v okviru izvajanja 
OPN.

Občina Žalec Spremljanje stanja  
naj se vrši po potrebi 
1x letno.

Delež prebivalstva, ki odvaja 
odpadno komunalno vodo  
na malo čistilno napravo  
in na javni kanalizacijski 
sistem

Kazalnik naj se redno spremlja v okviru izvajanja 
OPN.

Občina Žalec Spremljanje stanja  
naj se vrši po potrebi 
1x letno.

SVETLOBNO 
ONESNAŽENJE

Letna poraba elektrike 
vseh svetilk, ki so na 
območju občine vgrajene v 
razsvetljavo občinskih cest  
in javnih površin  
na prebivalca

Spremljanje in poročanju na MOP, obveščanje 
javnosti

Občina Žalec Spremljanje stanja  
naj se vrši preko 
izvajanja plana, stanje 
naj se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 

KAKOVOSTNO BIVALNO 
OKOLJE

Delež površin namenjenih  
za šport in rekreacijo, zelene 
površine, površine za urbano 
vrtnarjenje, pridelavo lokalne 
zdrave pridelane hrane  
ter dolžina kolesarskih  
in pešpoti v občini

Spremljanje in poročanju na MOP, obveščanje 
javnosti.

Občina Žalec Spremljanje stanja  
naj se vrši preko 
izvajanja plana, stanje 
naj se preveri  
ob naslednjih 
spremembah plana. 
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(2) Trend gibanja kazalcev stanja okolja mora Občina 
predstaviti MOP v roku 5-ih let po sprejemu OPN, priporočljivo 
je, da jih tudi lokalni javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.

(3) Pritožbe prebivalcev zaradi vplivov iz okolja sprejema-
jo pristojni inšpektorati.«

(veljavni prostorski izvedbeni akti)
Spremeni se drugi odstavek 121. člena tako, da se glasi:
»IPA, ki po sprejetju OPN in SD OPN 1 ostanejo v veljavi, 

so:
Lokacijski načrti:
– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Lo-

čica pri Vranskem (Uradni list RS, št. 26/94, 45/95)
– Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 kV Pod-

log–Mozirje, odsek Podlog–Letuš (Uradni list RS, št. 61/92 in 
34/98)

– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek 
Celje zahodna povezovalna cesta in oskrbni center Lopata 
(Uradni list RS, št. 114/00)

Državni prostorski načrti:
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni 

plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane (Uradni 
list RS, št. 41/10)

– Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstruk-
cijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog (Uradni list RS, 
št. 50/16)

Zazidalni načrti:
– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v 

Žalcu in soseske Frenga v Žalcu (Uradni list RS, št. 92/04 – 
uradno prečiščeno besedilo)

– (Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. 
v Žalcu (UV 16 – 208/68, 11/69, 23/70, in Uradni list SRS, 
št. 42/72, 10/82) združene spremembe Frenga (Uradni list RS, 
št. 20/98)

– Odlok o zazidalnem načrtu soseske Frenga v Žalcu 
(UV 11 – 160/69, 23-274/70 in Uradni list SRS št. 42/72, 10/82) 
združene spremembe V (Uradni list RS, št. 20/98)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalne načrta 
stanovanjske soseske V. in soseske Frenga Žalec (Uradni list 
RS, št. 20/98, 95/99, 37/01, 82/04)

– Odlok o I. fazi zazidalnega načrta Škafarjev hrib (Uradni 
list SRS, št. 13/81, 25/83, 34/87, Uradni list RS, št. 63/01)

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja 
»FERRALIT« Žalec (Uradni list SRS, št. 9/81, Uradni list RS, 
št. 1/92, 7/97, 94/09, 24/14)

– Odlok o zazidalnem načrtu soseske Godomlja v Žalcu 
(Uradni list RS, št. 63/01)

– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu 
(Uradni list RS, št. 78/03, 2/17)

– Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva-
-Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85, Uradni list RS, št. 88/01, 
92/13) – ostane v veljavi samo za območje EUP LO-3

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Ju-
teks (Uradni list RS, št. 61/92, 5/03, 13/13) – ostane v veljavi 
samo za območje EUP LO-4/1

– Odlok o I. fazi zazidalnega načrta industrijskega obmo-
čja industrije gradbenega materiala NIVO v Žalcu (Uradni list 
SRS, št. 30/79)

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone keramične 
industrije Liboje (Uradni list SRS, št. 1/87)

– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Libo-
je–sever (Uradni list RS, št. 15/08)

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SI-
GMA Zabukovica (Uradni list SRS, št. 47/87)

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP 
Šempeter (Uradni list SRS, št. 47/86, Uradni list RS, št. 4/91, 
104/05)

– Odlok o zazidalnem načrtu »Industrijske cone Aero« 
Šempeter (Uradni list SRS, št. 22/88)

– Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejav-
nosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02)

– Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, 
št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93, 56/14)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidal-
nem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (Uradni list RS, 
št. 30/09)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – 
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
(Uradni list RS, št. 10/11, 2/17, 38/17, 27/18)

– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v 
Arji vasi (Uradni list RS, št. 112/03)

– Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia (Uradni 
list RS, št. 120/05)

– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, 
št. 31/84, Uradni list RS, št. 76/94, 108/00, 50/18)

– Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika 
Pirešica (Uradni list RS, št. 7/98)

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Gra-
dnja Žalec v Latkovi vasi (Uradni list SRS, št. 14/84)

Ureditveni načrti:
– Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega me-

stnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, 
št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08, 90/11, 11/17, 37/18)

– Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih od-
padkov Ložnica (Uradni list RS, št. 88/01)

– Odlok o ureditvenem načrtu Petrovče (Uradni list SRS, 
št. 33/89, 31/15)

– Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Velika Pirešica 
(Uradni list RS, št. 86/04)

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje asfaltne baze in 
upravnega kompleksa Velika Pirešica (Uradni list RS, št. 61/92, 
94/09)

– Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih 
izdelkov v Zavrhu pri Galiciji (Uradni list RS, št. 7/04)

Občinski lokacijski načrti:
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi 

(Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče 

(Uradni list RS, št. 56/07)
Občinski podrobni prostorski načrti:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

(OPPN) TPC Žalec (Uradni list RS, št. 29/08)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Šempeter ob Strugi (Uradni list RS, št. 32/08)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sta-

novanjska soseska Petrovče vzhod (Uradni list RS, št. 81/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

naselje Dobrtešnica Šempeter (Uradni list RS, št. 110/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

severnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 81/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, 
št. 24/14)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempe-
tru (Uradni list RS, št. 37/10, 24/14)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09, 
31/15)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10, 90/11)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje LO-7 (Uradni list RS, št. 31/15, 101/15)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje LO-4/4 (Uradni list RS, št. 48/15)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
širitev območja NIVO – PGM Žalec (Uradni list RS, št. 56/14)
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– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Vrbje VR-1/3 (Uradni list RS, št. 31/15)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko 
Liboje (Uradni list RS, št. 51/14)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
PG-4 Pongrac (Uradni list RS, št. 92/13)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Zaloške gorice ZŠ-1 (Uradni list RS, št. 47/16)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
halo za obiranje in sušenje hmelja (Uradni list RS, št. 63/13)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
ST-1 (za F-1) (Uradni list RS, št. 32/16)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
HR-4 (Uradni list RS, št. 47/16)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 17/14)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Žalec ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 35/17)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 v Žalcu (Uradni list 
RS, št. 79/17)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje PO-3/2 (Uradni list RS, št. 68/17, 10/19)

– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje LO-4/3 (Uradni list RS, št. 34/19)

– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje LO-6 (Uradni list RS, št. 67/19).

Prostorski ureditveni pogoji:
– ne glede na določbo 96. člena ZPNačrt, ostanejo določ-

be Odloka o PUP za sanacijo degradiranega prostora v Občini 
Žalec (Uradni list RS, št. 45/94) v veljavi.«

31. člen
(prenehanje veljavnosti obvezne razlage)

Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:

»122.a člen
(prenehanje veljavnosti obvezne razlage)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Obvezna 
razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 92/13).«

32. člen
(spremembe in dopolnitve Priloge 1)

(1) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe se v preglednici za namensko rabo SS v drugi 
alineji šeste točke za besedilom »nestanovanjske stavbe:« doda 
besedilo, ki se glasi »garaže in druge samostojne stavbe.«

(2) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe se v preglednici za namenske rabe K1 in K2 v 
šesti točki pod naslovom stavbe doda prva alineja, ki se glasi:

»– nestanovanjske kmetijske stavbe, od tega samo stav-
be za rastlinsko pridelavo po CC-SI 12711 (od tega samo 
grajeni rastlinjak do maksimalne zazidane površine 150 m2)«.

(3) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe se v preglednici za namenske rabe K1 in K2 v 
sedmi točki doda druga alineja, ki se glasi:

»– rastlinjaki, ki so kot celota dani na trg kot proizvod lah-
ko presegajo velikost nezahtevnih objektov kot je opredeljeno 
v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov«.

(4) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe se za preglednico za namensko rabo PŽ doda 
nova preglednica, ki se glasi:

»

PO

1. Podrobnejša namenska raba
OSTALE PROMETNE POVRŠINE

2. Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba

3. Tipologija zazidave:
/

4. Faktor zazidanosti:
/

5.  Dopustne dejavnosti:
– promet in skladiščenje, intelektualne dejavnosti (uprave podjetij),

6. Dopustni objekti
Stavbe:
– nestanovanjske stavbe, vezane na osnovno rabo,
Gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

7. Nezahtevni in enostavni objekti
– v prilogi 3

8. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
– opredeljeni v splošnih PIP za cestno omrežje.

«

33. člen
(spremembe in dopolnitve Priloge 2)

(1) Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja 
EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se dopolni z na-
slednjimi EUP: 
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Oznaka 
EUP

Način 
urejanja

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1)

Podrobnejši PIP/
veljavni IPA/
PIP na območjih predvidenih OPPN

AR-1/4 PIP CD – predvidena je gradnja gasilskega s spremljajočo namembnostjo (bivanje, poslovni 
prostor, večnamenska dvorana)
– objekt se umesti v jugovzhodnem delu območja, objekt mora upoštevati 
tradicionalne (tlorisne in višinske) gabarite z dvokapnico, materiale, oblikovanje  
in barvo fasade ter zunanjo ureditev, skladno z vaškim prostorom
– severno od objekta se uredijo dovozne, parkirne in manipulativne površine, južni 
rob se intenzivno ozeleni
– zahodni del območja se uredi kot travnato igrišče in bo služilo za urjenje gasilcev 
in za gasilske tekme
– naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje

Omilitveni ukrepi za segment površinske vode:
– na parceli št. 1190/3 k.o. Levec se izvede nadvišanje terena na koto 251.0 m nmv. 
Pri tem je potrebno urediti ustrezni naklon brežin nasutja
– na severni strani platoja mora biti na stiku s sosednjo parcelo izveden meteorni 
jarek
– gradnja je dovoljena ob pogoju, ki velja na EUP OP-7, ki se opredeli kot območje 
zaščite kmetijskih površin – razlivne površine, ki so v prikazu stanja prostora 
opredeljene kot poplavno ogrožena območja in kjer gradnja objektov ni dopustna 
(na teh območjih pogoji iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) zaradi zaščite obstoječih razlivnih 
površin ne veljajo)

Omilitveni ukrepi za segment kulturna dediščina:
pri gradnji objekta je potrebno upoštevati tradicionalne tlorisne in višinske gabarite  
z dvokapnico. Pri gradnji morajo biti uporabljeni materiali in barva fasade, ki so 
skladni z vaškim prostorom. Oblikovanje in zunanja ureditev objekta morajo biti 
načrtovani na način, da bodo skladni z vaškim prostorom

DR-1/4 OPPN IK – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 17/14)
– objekte se umesti v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Dejavnosti v 
obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega, so 
na območju razreda preostale nevarnosti dovoljene le, kadar ugotovitve presoje 
vplivov na okolje, po predpisih o varstvu okolja, niso ocenjene kot uničujoče 
ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z 
okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po 
predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven

LI-10 PIP PO – na celotnem območju je predvidena ureditev manipulacijskih površin za potrebe 
parkiranja tovornih vozil, predvideva parkirni prostor za ca 10 tovornih vozil, plato 
se asfaltira.
– predvidena je izgradnja oziroma postavitev objektov za potrebe opravljanja 
dejavnosti (upravni prostori, garderoba, sanitarije, servisni in skladiščni prostori).
– objekti so manjših volumnov, etažnosti P ali P+1, objekti so med seboj oblikovno 
usklajeni, enotno usmerjeni, območje se ogradi z žično ograjo, lahko z zidanimi, 
lesenimi ali kovinskimi stebrički z vmesnimi žičnimi polnili ali zasaditvijo živice, 
ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Ob lokalni cesti izvedba ograje ne sme 
ovirati preglednosti.
– ob vodotoku se ohrani obstoječo obvodno vegetacijo. Pas med lokalno cesto  
in ograjo se zatravi, zasadi z manjšimi drevesi kot drevored. Med načrtovanimi 
objekti naj se uredi manjše zelenice z zasaditvami z okrasnimi grmovnicami.
– pri nadaljnjem projektiranju je potrebno v situaciji prometne ureditve z zavijalnimi 
krivuljami za merodajno vozilo (sedlasti vlačilec) dokazati ustreznost predlagane 
prometne ureditve preko cestnega priključka za uvoz in izvoz iz parkirišča,  
pri čemer vzvratno vključevanje na občinsko cesto ni dovoljeno. Zavijalni radiji, 
parkirna mesta in posamezni prometni pasovi morajo biti prikazani in kotirani. 
Prikazati je potrebno parkirna mesta.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3807
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– v kolikor se ugotovi, da prometna ureditev in odvijanje prometa ne more biti 
urejeno na način preko enega samega uvozno-izvoznega priključka, je potrebno 
preučiti možnost, da se promet na priključku odvija enosmerno, preko uvoznega  
in izvoznega priključka na občinsko cesto. Rešitev, ki bo izbrana mora omogočati 
čakanje na uvoz pred vrati, odvijanje prometa na parkirišču in obračanje  
na parcelah v lasti investitorja.
– v zasnovi morajo biti prikazani in kotirani vsi odmiki parkirišča od parcelnih 
mej in od roba asfalta občinske ceste. Kotirati je potrebno tudi odmike, ki morajo 
zagotavljati morebitno razširitev občinske ceste in zadostno preglednost na cestnih 
priključkih. V zasnovi je potrebno prikazati morebitno ograjo kotirati odmike od roba 
asfalta občinske ceste.
– vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno  
z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah, 
načrtovani izven priobalnega zemljišča, razen v posebnih primerih, ki jih določa 
37. člen Zakona o vodah.
– vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje 
voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka 
za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.

Omilitveni ukrepi za segment tla in relief:
– rodovitni sloj tal mora biti shranjen na način, de se zagotavlja ohranjanje njegove 
plodnosti. Sloja se ne sme prekrivati z nerodovitnimi tlemi ali mešati s kamenjem

Omilitveni ukrepi za segment površinske vode:
– ob vodotoku je potrebno ohranjati obstoječo obvodno vegetacijo s čimer  
se prepreči možnost pojavljanja erozije bregov
– Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, parkirišča, ceste …)  
je potrebno prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. Padavinske vode iz utrjenih površin  
se očisti na lovilcih olj.
– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti  
na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda  
z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih 
voda pred iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, travne plošče 
in podobno)
– izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo biti načrtovani 
tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane 
pod naklonom brežin vodotoka. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno 
zavarovana pred vodno erozijo.
– za vse posege je treba pridobiti mnenje/soglasje organa, pristojnega  
za upravljanje z vodami.
– neposredno odvajanje odpadnih voda v vodotok je prepovedano
– območja za začasno odlaganje odpadkov je treba predvideti izven vodnega  
in priobalnega zemljišča.
– pri umeščanju objektov je treba upoštevati 5 m odmik od meje vodnega zemljišča
– nasipavanje površin ob vodotoku je dovoljeno le ob predhodni preveritvi  
s hidrološko-hidravlično študijo in oceno vpliva posega na stanje površinskih voda 
(z nasipavanjem se odvzema volumen na razlivni površini, ki lahko vpliva na vodni 
režim gor in dolvodno in vpliva na hidromorfološke razmere vodnega telesa)
– odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti 
usklajeno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod  
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
– postavitev ograje znotraj priobalnega zemljišča je prepovedano

Omilitveni ukrepi za segment narava:
– padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, parkirišča, ceste …)  
je potrebno prioritetno ponikati preko peskolovov in lovilcev olj. Pri tem morajo 
ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin
– zpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo biti načrtovani 
tako, da se prepreči možnost nastanka erozije. Na območju izpustov mora biti 
struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo
– ob vodotoku je potrebno ohranjati obstoječo obvodno vegetacijo s čimer  
se prepreči možnost pojavljanja erozije bregov in s tem kaljenja vode in 
preoblikovanja bregov
– raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu se izvaja na način,  
da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato naj se z ustrezno urejenim 
odvodnjavanjem prepreči erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma 
naj se zbirajo v usedalniku in se jih nato kontrolirano odvaja v vodotok Bistrico
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– svetilke lahko sevajo le toplo svetlobo (do 2700 K). Svetilke, ki sevajo 
ultravijolično in modro svetlobo niso dovoljene. Svetloba iz svetil ne sme sevati 
preko vodoravnice
– na območjih kjer svetloba ne rabi svetiti neprestano, naj se uporabljajo svetlobna 
tipala. V kolikor je možno in če to dopuščajo predpisi iz varnosti, se morajo svetilke 
izklopiti med 23 h in 5 h

MA-1/1 OPPN CD – urejanje skladno z IPA – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 v Žalcu (Uradni list RS, št. 79/17)

MA-1/2 OPPN, 
DPN

CD – urejanje skladno z IPA:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala 
Pirešica MA-1 v Žalcu (Uradni list RS, št. 79/17)
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku 
Rogaška Slatina–Trojane (Uradni list RS, št. 41/10)

PD-1/1 OPPN IK – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 17/14)

VR-1/4 PIP K1 – ni podrobnejših PIP

VR-3/5 OLN PC, IG, BT – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje  
ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)

ŽA-1/26 PIP PO, ZS – vzhodno od Ceste ob železnici se uredi javno parkirišče za avtobuse in osebna 
vozila, v južnem delu pa športne površine in otroško igrišče, vse kot objekti za šport 
in gospodarsko javno infrastrukturo v javni rabi
– v sklopu ureditve je predviden podhod pod Cesto ob železnici za dostop  
do območja Hmezad
– med prometnimi površinami se uredijo zelenice z drevoredi v čim večji možni meri

DPN-17 DPN Urejanje skladno z veljavnim IPA:
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV 
Šoštanj–Podlog (Uradni list RS, št. 50/16)
Za območje namenske rabe E veljajo tudi PIP določeni za EUP ZL-1.
Za območje namenske rabe IK veljajo tudi PIP določeni za EUP ZL-4.

DPN-18,
DPN-19

DPN Urejanje skladno z veljavnim IPA:
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV 
Šoštanj–Podlog (Uradni list RS, št. 50/16)

OP-7 PIP K1, VC – območje se opredeli kot območje zaščite kmetijskih površin – razlivne površine, ki 
so v prikazu stanja prostora opredeljene kot poplavno ogrožena območja
– gradnja objektov ni dopustna, (na teh območjih pogoji iz Uredbe o pogojih  
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 
št. 89/08) zaradi zaščite obstoječih razlivnih površin ne veljajo)
– na območju sprememba namenske rabe prostora ni dopustna
– dovoljeni so naslednji posegi v prostor:

– rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih
– gradnja javne komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, 
dostopov do objektov in melioracije (na kmetijskih zemljiščih je treba 
upoštevati tudi določila 70.–73. člena Odloka) v skladu z mnenjem pristojnega 
mnenjedajalca s področja upravljanja z vodami,
– vodnogospodarske ureditve (na kmetijskih zemljiščih je treba upoštevati tudi 
določila 70.–73. člena Odloka)
– objekti in ukrepi, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem

(2) Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja 
EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se za naslednje 
EUP spremeni tako, da se celotno besedilo za posamezno 
EUP po novem glasi: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3807
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Oznaka 
EUP

Način 
urejanja

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1)

Podrobnejši PIP/
veljavni IPA/
PIP na območjih predvidenih OPPN

AR-4 ZN IG, CD, PC, G, 
K1

– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni 
list RS, št. 78/03, 30/09, 10/11, 2/17, 38/17, 27/18)
– za območje širitve, ki sega izven meje IPA se izdela spremembe in dopolnitve IPA
– pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA je potrebno upoštevati, da so ureditve v 
7 m pasu od roba cestnega sveta avtoceste začasne in da mora investitor ali lastnik 
izvedenih ureditev ob širitvi avtoceste območje parkirišča prilagoditi na način,  
da bo širitev avtoceste mogoča, za vse posege je treba zagotoviti odmik minimalno 
10 m od roba cestnega sveta obojestransko za bodočo širitev avtoceste

Omilitveni ukrepi za segment tla in relief:
– rodovitni sloj tal mora biti shranjen na način, de se zagotavlja ohranjanje njegove 
plodnosti. Sloja se ne sme prekrivati z nerodovitnimi tlemi ali mešati s kamenjem

GO-1 PIP SS, SK, CDi, ZK, 
ZD, PC, VC

– poudarek naj bo na krepitvi in sanaciji jedra naselja, kjer je za posege v prostor 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda  
za varstvo kulturne dediščine
– ohranja se gručasta zasnova kmečko stanovanjske pozidave, novogradnje naj  
se prilagodijo tradicionalni strukturi
– dopusti se faktor izrabe do 0,6, ob pogoju da je zagotovljeno parkiranje in obračanje 
vozil znotraj gradbene parcele.

Omilitveni ukrepi:
– načrtovana ureditev naj upošteva 25 metrski odmik stanovanjskih objektov  
od regionalne ceste.

GO-7/2 PIP SS – predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave  
z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (zaokrožitve  
in sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)
– varuje naj se jugovzhodni rob naselja
– ohranja se razpotegnjena obcestna zasnova naselja
– novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega 
stavbarstva

Omilitveni ukrep:
– v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov  
v vodotoke ali njihovo bližino ter v jame
– travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo
– ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini
– ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame)

HR-4 OPPN SP – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
HR-4 (Uradni list RS, št. 47/16)

LE-1/1 ZN SS, CD, ZS, PC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list 
SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 76/94, 108/00, 50/18)

Omilitveni ukrepi:
– gradnja objektov znotraj vira pitne vode mora biti izvedena skladno Pravilnikom  
o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Pravilnik za posege 
v II. vodovarstveno območje določa, da so posegi dovoljeni, če so za gradnjo objektov  
ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa 
(analiza tveganja za vodni vir). Objekti morajo biti priključeni na komunalno omrežje,  
ki se zaključi na čistilni napravi
– urediti ustrezno zaščito varovanih objektov z izvedbo protihrupnih ukrepov (ograja) 
glede na trenutno obremenitev okolja s hrupom pri najbližjih stanovanjskih objektih.

LE-1/2 ZN CD – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list 
SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 76/94, 108/00, 50/18)

LE-3 OPPN IK – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za halo za obiranje in sušenje hmelja (Uradni list RS, št. 63/13)

LI-2/1 OPPN IG, PC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Liko Liboje (Uradni list RS, št. 51/14)



Stran 4236 / Št. 102 / 22. 7. 2020 Uradni list Republike Slovenije

LI-8 OPPNp LN, IP, PC, G, K1, 
K2, VC

– do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenimi upravnimi dovoljenji
– skladno z novo rudarsko tehnično rešitvijo se širitev kamnoloma v smeri jugozahod 
ne predvideva, s čimer se zmanjšajo posegi v zavarovana območja narave, pridobivalni 
prostor se umakne dlje od varovanih gozdov in se omogoči ohranitev večjih gozdnih 
površin
– predvidena je poglobitev sedanjega osnovnega platoja iz kote 375 mnv na koto  
cca 320 mnv in eksplotacija nad koto 372 do cca 600 mnv
– razvoj kamnoloma do končnega stanja oziroma do zaključene biološke sanacije  
je predvidena po fazah in po principu »od vrha navzdol«. Faznost se podrobneje 
opredeli v OPPN, izvajanje del po zaporedju faz omogoča ureditev dvojnega delovišča 
in sicer pod in nad koto 372 mnv. Ob hkratnem izvajanju tehnične in biološke sanacije 
kamnoloma nad koto 372 mnv je možno tudi izvajanje pridobivanja pod koto 372 mnv
– sanacija se sestoji iz tehnične in biološke sanacije oziroma rekultivacije. Izvajanje 
sanacije je predvideno sočasno z izkoriščanjem tako, da sanacija z določenim 
zamikom sledi eksploataciji. Biološka sanacija oziroma rekultivacija predvideva 
pripravo tal za ozelenitev in zasaditev avtohtonih grmovnic in dreves. Površina teras  
je predvidena za pogozditev, površina osnovnega platoja pa za zatravitev

Omilitveni ukrepi za segment tla in relief:
– v obstoječem delu kamnoloma je po končanem izkoriščanju mineralnih surovin 
potrebno, skladno z načrtom sanacije pridobivalnega prostora, izvesti sanacijske 
ukrepe
– ureditev novega območja pridobivalnega prostora kamnoloma, ki je predvidena na 
površinah v vzhodnem delu, mora upoštevati geološko sestavo ter morfologijo terena. 
Za zmanjšanje možnosti erozije pridobivalni prostor oblikovati tako, da ne bo prihajalo 
do nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega robu ter matične podlage
– pri izvedbi kamnoloma bo potrebno predvideti ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno 
odvodnjavanje brežin in odprtih površin. Nekontrolirano odtekanje vode je potrebno 
reševati sproti, ko se bo pojavilo. Raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu 
se izvaja na način, da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato naj se 
z ustrezno urejenim odvodnjavanjem prepreči erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne 
vode iz kamnoloma se preko usedalnika in lovilca olj kontrolirano odvaja v potok 
Libojska Bistrica
– med shranjevanjem rodovitnega sloja tal lahko prihaja do erozijskega odnašanja, 
zato se priporoča pokrivanje humusnega kupa
– rodovitni sloj tal mora biti shranjen na način, de se zagotavlja ohranjanje njegove 
plodnosti. Sloja se ne sme prekrivati z nerodovitnimi tlemi ali mešati s kamenjem

Omilitveni ukrepi za segment vode:
– za vse je posege treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami
– v času izkoriščanja mineralnih surovin je treba zagotoviti odvajanje odpadnih voda  
v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. Odvajanje odpadnih voda  
in oddajanje toplote v površinske vode in odvzem toplote iz površinskih voda  
je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi  
s področja varstva okolja
– odstranjevanje gozdne vegetacije lahko vpliva na vodni režim bližnjega vodotoka 
Bistrica. Z ustrezno strokovno podlago je treba zagotoviti, da se vodni režim vodotoka 
Bistrica s širitvijo kamnoloma ne poslabša
– zagotoviti je treba, da se s posegom ne poslabša razmer za vir pitne vode  
na zemljišču s parc. št. 773/1 k.o. Liboje, kjer je pridobljena vodna pravica  
št. 35526-25004/2004
– do zaključka sanacije kamnoloma je treba vzpostaviti monitoring stanja voda  
v vodotoku Bistrica, s katerim se bo spremljalo vpliv na kakovost in količino vode. 
Program monitoringa in način poročanja je treba uskladiti z Agencijo RS za okolje  
in Direkcijo RS za vode

Omilitveni ukrepi za segment narava:
– v času gnezditvenega obdobja kvalifikacijskih vrst, tj. od začetka januarja do konca 
julija, naj se ne izvajata posek in spravilo lesa na predvidenem območju novega 
pridobivalnega prostora na južnem in vzhodnem delu območja
– odvečno zemljino in humus ter ostalo jalovino, naj se odlaga na površinah znotraj 
obstoječega kamnoloma, se ustrezno zavaruje da ne bo prišlo do izpiranja ter  
se uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma
– območja kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj  
se izvajajo samo v času dnevne svetlobe
– odstranitev vegetacije in humusne plasti se izvede v obsegu, ki je nujno potrebna  
le za izdelavo etaže na kateri se bo izvajalo odkopavanje mineralne surovine
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– morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjega 
pobočja, zemljišče se prekrije z zemljo, ozeleni in zasadi z avtohtonimi drevesnimi  
in grmovnimi vrstami. Sajenje neavtohtonih grmovnih in drevesnih vrst na območju  
ni dovoljeno. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša
– sanacija brežine naj vključuje tehnične rešitve, ki bodo ogroženim vrstam ptic 
omogočale gnezdenje. V fazi priprave Načrta sanacije naj bo zato vključen strokovnjak 
– ornitolog
– za sanacijo kamnoloma se uporabi zemljina, humus in ostala jalovina, kije bila  
v postopku širitve kamnoloma odstranjena in ustrezno deponirana ter varovana  
na območju kamnoloma. V primeru, da bi bilo potrebno za ustrezno in uspešnejšo 
ozelenitev etažnih površin dodatno zemljino in humus pripeljati z območja, ki je bil 
pridobljen izven območja kamnoloma, je potrebno zagotoviti, da material  
ni kontaminiran z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami
– hrupnejša dela v postopku sanacije, naj se, v času gnezditvenega obdobja 
kvalifikacijskih vrst. tj. od januarja do konca julija, ne izvajajo več dni hkrati
– miniranje naj se izvaja na način, da se povzročajo čim manjši tresljaji oziroma 
vibracije v okolici kamnoloma
– padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, parkirišča, ceste …)  
je potrebno prioritetno ponikati preko peskolovov in lovilcev olj. Pri tem morajo 
ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin
– izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo biti načrtovani 
tako, da se prepreči možnost nastanka erozije. Na območju izpustov mora biti struga 
ustrezno zavarovana pred vodno erozijo
– ob vodotoku je potrebno ohranjati obstoječo obvodno vegetacijo s čimer se prepreči 
možnost pojavljanja erozije bregov in s tem kaljenja vode in preoblikovanja bregov
– raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu se izvaja na način, da ne bo prišlo 
do onesnaževanja površinskih voda, zato naj se z ustrezno urejenim odvodnjavanjem 
prepreči erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma naj se zbirajo  
v usedalniku in se jih nato kontrolirano odvaja v vodotok Bistrico
– odlaganje materiala se izvaja na način, da ne bo prišlo do mešanja horizontov

LO-3 ZN IG – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone 
Minerva-Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85, Uradni list RS, št. 88/01, 92/13)

LO-4/1 ZN IG, K2 – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja 
Juteks (Uradni list RS, št. 61/92, 5/03, 13/13)

LO-4/3 OPPN IG, CD, SS – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje LO-4/3 (Uradni list RS, št. 34/19)

Omilitveni ukrepi:
– ob pričetku obratovanja novih proizvodnih območij se izvede ponovne meritev hrupa 
pri najbližjih stanovanjskih objektih. V primeru, da se izkažejo prekoračene mejne 
vrednosti kazalcev hrupa v okolju pri najbližjih stanovanjskih objektih, mora upravljavec 
objekta, ki je vir hrupa, zagotoviti pasivne protihrupne ukrepe za izpostavljene 
stanovanjske objekte v bližini proizvodnih območij (izvedba protihrupnih fasad in oken 
na izpostavljenih stanovanjskih objektih). Potrebnost izvedbe ukrepov se določi  
na podlagi meritev hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih

LO-4/4 OPPN CD – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje LO-4/4 (Uradni list RS, št. 48/15)

LO-6 OPPN ZS, SS, PC, VC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje LO-6 (Uradni list RS, št. 67/19)

LO-7 OPPN IK – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje LO-7 (Uradni list RS, št. 31/15, 101/15)

PE-1/1 UN SSe, CD, CDi, 
PC, PŽ

– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu Petrovče (Uradni list 
SRS, št. 33/89, 31/15)
– osrednji del območja se nahaja na območju naselbinske dediščine Petrovče – vaško 
jedro – varuje se naselbinska zasnova (struktura objektov, razmerje med pozidanim 
in odprtim prostorom, komunikacijska mreža, parcelacija), podoba naselja v prostoru 
(gabariti naselja, masa in oblika streh, kritina, vedute na naselje), katerim se morajo 
prilagoditi predvideni posegi. Vsi posegi se izvajajo v skladu s pogoji spomeniško 
varstvene službe
– pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav
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– za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za raziskave nepremične arheološke 
kulturne dediščine in njeno odstranitev pa tudi soglasje Ministrstva, pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine

PE-1/3 ZN CD, IG, ZP, PŽ – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list 
SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93, 56/14)

PE-1/7 PIP SSe, PC, K1 – ni podrobnejših PIP

PG-4 OPPN SS – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
PG-4 Pongrac (Uradni list RS, št. 92/13)

PO-3/2 OPPN SS – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje PO-3/2 (Uradni list RS, št. 68/17, 10/19)

Omilitveni ukrep:
– pri urejanju prostora se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
zavarovanih območij narave, ki izhajajo iz varstvenih režimov in razvojnih usmeritev 
navedenih v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS, 
št. 77/89)
– v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v 
vodotoke ali njihovo bližino ter v jame
– travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo
– ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini
– ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame)
– zagotovijo se zelene površine, obvezno na območju vrtač
– na območju evidentiranih vrtač gradnja ni mogoča, območja vrtač se geodetsko 
posnamejo in opredelijo v OPPN
– območje se primerno komunalno in prometno uredi
– podrobnejša določila urejanja pod pogoji pristojne enote Zavoda za varstvo narave

ST-1 OPPNp,
delno 
OPPN

SS, PC – delno urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu ST-1 (za F-1) (Uradni list RS, št. 32/16) v obsegu meje OPPN

ZUNAJ MEJE OPPN:
– do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 119. členom odloka
– predvidi se zgostitev obstoječe pretežno stanovanjske pozidave z manjšimi širitvami 
(zaokrožitve in sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)
– naselje naj se omejuje na vzhodnem in zahodnem robu
– prostostoječa pozidava, vzpostavitev gručaste zasnove naselja
– novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega 
stavbarstva z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine 
in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve
– upoštevati je potrebno tudi vse posebne PIP, ki veljajo za EUP-PK Ponikovski kras

Omilitveni ukrep:
– pri urejanju prostora se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
zavarovanih območij narave, ki izhajajo iz varstvenih režimov in razvojnih usmeritev 
navedenih v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS, 
št. 77/89)
– v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v 
vodotoke ali njihovo bližino ter v jame
– travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo
– ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini
– ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame)
– zagotovijo se zelene površine, obvezno na območju vrtač
– na območju evidentiranih vrtač gradnja ni mogoča, območja vrtač se geodetsko 
posnamejo in opredelijo v OPPN
– podrobnejša določila urejanja pod pogoji pristojne enote Zavoda za varstvo narave
– območje se primerno komunalno in prometno uredi

ŠE-1/2 OPPN SSe, CD, ZS, PC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, 
št. 37/10, 24/14)

ŠE-1/9 OPPN CU – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 24/14)
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VR-1/3 OPPN SS, K2 – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje Vrbje VR-1/3 (Uradni list RS, št. 31/15)

VR-3/1 LN IG, BT, PC, VC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje  
ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)

VR-3/2 LN BT, PC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje  
ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)
– dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko 
škodljivo vplivajo na človekovo zdravje, so prepovedane. Dovoljene so le kadar 
ugotovitve presoje vplivov na okolje, po predpisih o varstvu okolja, niso ocenjene kot 
uničujoče ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu 
z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po 
predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. Za vse posege na tem območju 
je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami

VR-3/3 LN BT, IG, PC, VC – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje  
ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17) 

VR-3/4 LN BT – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje  
ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)

ZA-1/5 PIP SS – predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo obstoječega stavbnega fonda (pretežni del naselja predstavlja sanacija 
razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje)
– predvidena gradnja naj se usmeri zunaj območja aktivnih plazov
– ohrani naj se zeleni pas na vzhodnem in zahodnem robu območja, na stiku  
z obstoječim naseljem (lokacija aktivnih plazov)
– naselje je razloženo po hribu, vzpostavi naj se strnjeni vzorec, prilagojen konfiguraciji 
terena
– možno sodobno oblikovanje objektov, upoštevajo naj se osnovne značilnosti 
avtohtonega stavbarstva
– pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena, 
izdelati geološko geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena ter določiti 
potrebne omilitvene ukrepe

ZŠ-1 OPPN IG – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje Zaloške gorice ZŠ-1 (Uradni list RS, št. 47/16)

ŽA-1/1 UN CU, CD, CDi, 
SSe, ZP, ZK, PC, 
PŽ

– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega 
mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 
32/08, 90/11, 11/17, 37/18)
– osrednji del območja se nahaja na območju naselbinske dediščine Žalec – mesto 
jedro – varuje se zgodovinski značaj in primarna urbanistična zasnova ter stavbno tkivo
– pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav
– za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za raziskave nepremične arheološke 
kulturne dediščine in njeno odstranitev pa tudi soglasje Ministrstva, pristojnega  
za varstvo kulturne dediščine 

ŽA-1/7 OPPN SSe, SSv, SB, 
CD, PC

– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09, 31/15)

ŽA-1/8 ZN IG – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja 
»FERRALIT« Žalec (Uradni list SRS, št. 9/81, Uradni list RS, št. 1/92, 7/97, 94/09, 
24/14)

ŽA-1/9 ZN IG – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v 
Žalcu (Uradni list RS, št. 78/03, 2/17)

Omilitveni ukrepi za segment zrak:
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti  
v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se zmanjša njihova neposredna 
izpostavljenost proizvodnih dejavnostim in ukine objekte varovanih stanovanjih znotraj 
proizvodnih površin. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih 
stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih 
prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno
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 Omilitveni ukrepi za segment hrup:
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti  
v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se tem prebivalcem poveča SVPH 
glede na s planom predlagano podrobnejšo namensko rabo. Obstoječe objekte 
varovanih stanovanjih znotraj proizvodnih površin se ukine oziroma se jim opredeli 
nestanovanjska raba. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih 
stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih 
prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno

ŽA-1/12 OPPN IG – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje Žalec ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 35/17)

Omilitveni ukrepi za segment zrak:
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti  
v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se zmanjša njihova neposredna 
izpostavljenost proizvodnih dejavnostim in ukine objekte varovanih stanovanjih znotraj 
proizvodnih površin. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih 
stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih 
prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno

Omilitveni ukrepi za segment hrup:
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti 
v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se tem prebivalcem poveča SVPH 
glede na s planom predlagano podrobnejšo namensko rabo. Obstoječe objekte 
varovanih stanovanjih znotraj proizvodnih površin se ukine oziroma se jim opredeli 
nestanovanjska raba. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih 
stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih 
prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno

ŽA-1/19 OPPNp IG – do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi v prostor
– objekti za obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti
– enostavni volumni enotnih barv, materialov z ravnimi strehami oziroma v minimalnem 
naklonu usklajeno z arhitekturo objektov in celotnim konceptom območja

ŽA-1/25 PIP PC – območje je namenjeno prometnim ureditvam – gradnji krožišča z navezavami  
na obstoječe cestno omrežje, prostor ob cesti se uredi kot zelenica z zasaditvami 
drevoredov
– v sklopu ureditve je predviden podhod pod Cesto ob železnici za dostop do območja 
Hmezad

ŽA-2/2 OPPN IG – urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za širitev območja NIVO – PGM Žalec (Uradni list RS, št. 56/14)

34. člen
(spremembe in dopolnitve Priloge 3)

(1) V preglednici v Prilogi 3: Vrste dopustnih gradenj 
nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah 
podrobnejše namenske rabe prostora, se za stolpcem z na-
mensko rabo PŽ vrine nov stolpec z namensko rabo PO, za 
katerega veljajo ista določila kot za namensko rabo IG.

(2) Besedilo sedme točke Opombe, se na koncu dopolni 
z vejico in besedilom:

»v varovalnem pasu avtoceste skladno z Zakonom o ce-
stah ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov 
ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.«  

(3) Za prvo alinejo točke 10 Opombe, se vrine nova ali-
neja, ki se glasi:

»– staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot 
nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, 
obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore 
za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) 
na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti 
oziroma zakupu:

a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco de-
janske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške 
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali

b. najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,«
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(4) Besedilo 13. točke opombe, se na koncu dopolni z 
besedilom »le ob rekonstrukciji ceste«.

3 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(vpogled in hramba)

SD OPN 1 so v času uradnih ur na vpogled na sedežu 
Občine Žalec. Arhivski izvod se hrani tudi na Upravni enoti 
Žalec in ministrstvu, pristojnem za urejanje prostora.

36. člen
(veljavnost)

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

Št. 350-03-001/2017 
Žalec, dne 1. julija 2020 

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
I. Osnovna šola Žalec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /
ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 
1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda  
I. Osnovna šola Žalec

1. člen
14. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda I. osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 49/98, 6/00, 
37/01, 56/08, 37/10 in 67/16) se dopolni z novima tretjim in 
četrtim odstavkom, ki se glasita:

»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od 
oddaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja šola, je 
prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik pre-
moženja.

(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko 
stvarno premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in 
vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«

Sedanji tretji odstavek 14. člena postane peti odstavek.

2. člen
Na koncu prvega odstavka 17. člena se namesto pike 

doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upra-
vljanje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer šola na-
stopa v pravnem prometu v imenu in za račun ustanovite-
lja.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1934. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Griže

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /
ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 
1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi  

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Griže

1. člen
14. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 63/01 – UPB, 
56/08, 37/10, 67/16 in 70/16 – popr.) se dopolni z novim tretjim 
in četrtim odstavkom, ki se glasita:

»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od od-
daje stvarnega premoženja, s katerim upravlja šola, je prihodek 
proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja.

(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvar-
no premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrže-
vanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«

Sedanji tretji odstavek 14. člena postane peti odstavek.

2. člen
Na koncu prvega odstavka 17. člena se namesto pike 

doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upravlja-
nje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer šola nastopa v 
pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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1935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /
ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 
1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče

1. člen
14. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 63/01 – 
UPB, 65/02, 56/08, 37/10, 67/16 in 70/16 – popr.) se dopolni 
z novim tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasita:

»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od 
oddaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja šola, je 
prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik pre-
moženja.

(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko 
stvarno premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in 
vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«

Sedanji tretji odstavek 14. člena postane peti odstavek.

2. člen
Na koncu prvega odstavka 17. člena se namesto pike 

doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upravlja-
nje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer šola nastopa v 
pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /
ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 
1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

1. člen
13. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Šempeter v Savinjski dolini (Uradni list RS, št. 37/01, 
56/08, 37/10, 67/16 in 70/16 – popr.) se dopolni z novim tretjim 
in četrtim odstavkom, ki se glasita:

»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od od-
daje stvarnega premoženja, s katerim upravlja šola, je prihodek 
proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja.

(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvar-
no premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrže-
vanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«

Sedanji tretji odstavek 13. člena postane peti odstavek.

2. člen
Na koncu prvega odstavka 16. člena se namesto pike 

doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upravlja-
nje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer šola nastopa v 
pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 
za kulturo, šport in turizem Žalec«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 20. člena 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občin-
ski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 1. julija 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
šport in turizem Žalec«

1. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah v določenih se-

gmentih delno spreminja in dopolnjuje veljavni Odlok o ustano-
vitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« 
(Uradni list RS, št. 41/04, 31/09 in 44/09) (v nadaljevanju: 
odlok).

2. člen
(1) V drugi odstavek 7. člena odloka se smiselno umestijo 

naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– G/46.340 trgovina na debelo s pijačami
– G/46.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, 

pijačami, tobačnimi izdelki
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– G/47.110 trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili

– I/56.101 restavracije in gostilne
– N/77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških 

naprav v najem in zakup
– N/77.400 dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine 

v zakup, razen avtorsko zaščitenih del.
(2) Za tretjim odstavkom 7. člena odloka se doda nov 

četrti odstavek, ki se glasi:
»Dejavnost zavoda je tudi izdajanje lokalnega časopisa. 

Zavod izdaja lokalni časopis skladno z zakonom o medijih. Od-
govornega urednika lokalnega časopisa imenuje in razrešuje 
direktor, s soglasjem Sveta zavoda, in sicer ob upoštevanju 
Zakona o medijih in Pravilnika o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest.«.

(3) Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek, pri 
katerem se na koncu namesto pike doda vejico in določbo v na-
slednji vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem 
ustanovitelja, kjer zavod nastopa v pravnem prometu v imenu 
in za račun ustanovitelja.«.

(4) Doda se nov šesti odstavek v naslednji vsebini: »Na-
jemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja 
zavod, je prihodek proračuna občine ustanoviteljice, ki je la-
stnica premoženja.«.

(5) Doda se nov sedmi odstavek v naslednji vsebini: 
»Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan 
ravnati v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.«

3. člen
Celotna vsebina 8. člena odloka se nadomesti z določbo 

v naslednji vsebini: »Zavod je organiziran enovito.«.

3.a člen
Za prvim odstavkom 9. člena odloka se doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»(2) Organa zavoda sta tudi strokovni vodja in pomočnik 

direktorja. Njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti se določijo 
v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest 
zavoda.«.

4. člen
Prvi odstavek 11. člena se nadomesti z določbo v nasle-

dnji vsebini: 
»Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda na podlagi jav-

nega razpisa po predhodno pridobljenem soglasju občinskega 
sveta občine ustanoviteljice.«.

5. člen
Celotna vsebina 12. člena odloka se nadomesti z določbo 

v naslednji vsebini: 
»Med začasno odsotnostjo direktorja lahko direktorja na-

domešča strokovni vodja ali eden od pomočnikov direktorja, in 
sicer v skladu s pisnim pooblastilom direktorja.«.

6. člen
V prvem odstavku 13. člena odloka se:
– v tretji alineji pred vejico doda besedno zvezo »s finanč-

nim načrtom«;
– peta alineja nadomesti tako, da glasi: »– sprejema 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,«;
– enajsta alineja črta.
V drugem odstavku 13. člena se beseda »enajste« nado-

mesti z besedo »desete«.

7. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se:
– v prvi alineji besedna zveza »druge ustrezne« nadome-

sti z besedo »humanistične«;
– v drugi alineji beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«.

8. člen
V drugem in tretjem odstavku 16. člena odloka se bese-

dna zveza »Občinski svet Občine Žalec« nadomesti z besedno 
zvezo »Svet zavoda«.

9. člen
V 17. členu odloka se besedna zveza »Občinski svet 

Občine Žalec« nadomesti z besedno zvezo »Svet zavoda«.

10. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da glasi: »Zaradi 

različnih dejavnosti zavoda in lažje organizacije dela lahko 
direktor zavoda s soglasjem sveta zavoda imenuje strokovnega 
vodjo za splošne in ekonomske zadeve ter najmanj enega in 
največ tri pomočnike direktorja za posamezno dejavnost za čas 
mandata petih let.«.

11. člen
Besedilo prvega odstavka 19. člena odloka se spremeni 

tako, da glasi: »Svet zavoda sestavlja 5 članov. Enega člana 
izvolijo javni uslužbenci izmed vseh zaposlenih javnih usluž-
bencev v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah, tri člane 
imenuje občina ustanoviteljica, enega člana zainteresirane 
javnosti oziroma uporabnikov storitev zavoda pa na podlagi 
javnega poziva imenuje župan občine ustanoviteljice.«.

12. člen
V 20. členu odloka se:
– besedilo pete alineje nadomesti z besedilom v naslednji 

vsebini: »– imenuje in razrešuje direktorja ob predhodno prido-
bljenem soglasju občine ustanoviteljice;«

– doda se nova, šesta alineja, ki glasi: »– daje soglasje 
k imenovanju in razrešitvi strokovnega vodje in pomočnikov 
direktorja;«

– v šesti alineji, ki s spremembo postane sedma alineja, 
se besedilo »k zavodski kolektivni pogodbi ter« črta.

13. člen
Celotna vsebina prvega odstavka 24. člena odloka se 

nadomesti z določbo v naslednji vsebini: »Zavod ima Strokov-
ni svet, ki šteje 7 članov. Na predlog direktorja strokovni svet 
imenuje svet zavoda. Mandat članov strokovnega sveta traja 5 
let in so lahko ponovno imenovani. Podrobnejšo sestavo, način 
imenovanja članov določa statut zavoda.«.

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z določbo v 
naslednji vsebini: »Strokovni svet obravnava vprašanja s po-
dročja strokovnega dela za dejavnosti zavoda in daje direktorju 
mnenja, predloge in pobude za delovanje in razvoj zavoda.«.

Sedanji tretji odstavek se črta.

14. člen
Črtajo se 25., 26. in 27. člen odloka.

15. člen
V prvem odstavku 36. člena se pred sedanjo prvo alinejo 

doda nova alineja v naslednji vsebini: »– statut zavoda,«.
Doda se nov četrti odstavek 36. člena, ki glasi: 
»Na statut iz prvega odstavka tega člena poda soglasje 

občinski svet občine ustanoviteljice.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ne glede na določbe 11. in 13. člena tega odloka, svet 

zavoda, strokovni sveti in direktor zavoda nadaljujejo svoje 
delo do izteka mandata, za katerega so bili imenovani pred 
uveljavitvijo tega odloka.
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Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji se s tem 
odlokom uskladi najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega 
odloka.

Statut in drugi splošni akti zavoda se uskladijo s tem od-
lokom do konca leta 2020.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse do-
ločbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
šport in turizem Žalec (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09 in 44/09), 
ki so predmet tega odloka, vse ostale določbe pa ostanejo v 
veljavi.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0017/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1938. Sklep o financiranju političnih strank v letu 
2021 in 2022

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o politič-
nih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) je Občinski svet Občine Žalec 
na seji dne 1. julija 2020 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v letu  

2021 in 2022

I.
Politične stranke, ki so kandidirale kandidate na lokalnih 

volitvah 18. novembra 2018 so:

Št. Politična stranka Število 
glasov

1. SOCIALNI DEMOKRATI, SD 2178

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 
SDS 1715

Št. Politična stranka Število 
glasov

3. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS 888

4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 727

5. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 526

6. STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC 450

7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI, NSi 391

8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 263

9. DOBRA DRŽAVA, DD 189

II.
Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi 

tretjega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah upra-
vičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so:

Št. Politična stranka Število 
glasov

1. SOCIALNI DEMOKRATI, SD 2178

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 
SDS 1715

3. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS 888

4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 727

5. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 526

6. STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC 450

7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI, NSi 391

8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 263

9. DOBRA DRŽAVA, DD 189

III.
Sredstva ne smejo presegati 0,6 sredstev, ki jih ima Obči-

na Žalec opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin 
in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog za posamezno leto.

IV.
Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna obči-

ne za leto 2021 in leto 2022:

Politična stranka število 
glasov

višina v 
EUR

Mesečno
EUR

Letno
EUR

SOCIALNI DEMOKRATI, SD 2178 0,406 884,27 10.611,24

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS 1715 0,406 696,29 8.355,48

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 
DeSUS

888 0,406 360,53 4.326,36

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 727 0,406 295,16 3.541,92

STRANKA ALENKE BRATUŠEK 526 0,406 213,56 2.562,72

STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC 450 0,406 182,70 2.192,40
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Politična stranka število 
glasov

višina v 
EUR

Mesečno
EUR

Letno
EUR

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi 391 0,406 158,75 1.905,00

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 263 0,406 106,78 1.281,36

DOBRA DRŽAVA, DD 189 0,406 76,73 920,76

SKUPAJ 7327 0,406 2.974,77 35.697,24

V.
Sredstva za delovanje političnih strank po tem sklepu se 

zagotovijo v proračunih za leto 2021 in leto 2022 in se politični 
stranki nakazujejo mesečno na njen žiro račun.

VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0041/2020
Žalec, dne 1. julija 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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DRŽAVNI ZBOR
1914. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pla-

čilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega 
denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A) 4143

1915. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zavarovalništvu (ZZavar-1B) 4146

MINISTRSTVA
1916. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o izvrševanju zakona o matičnem registru 4151
1917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o licencah za opravljanje prevozov v cestnem pro-
metu 4152

1918. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest 
državnih tožilcev 4157

1919. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 4158

SODNI SVET
1920. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 4158
1921. Odločba o prenehanju sodniške službe 4158

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1922. Sistemska obratovalna navodila za distribucijske 
sisteme zemeljskega plina za geografska obmo-
čja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri 
Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer 4158

OBČINE
ŠKOFLJICA

1923. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ško-
fljica za leto 2019 4182

1924. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Škofljica 4182

1925. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini 
Škofljica 4196

1926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 4203

1927. Sklep o ukinitvi javnega dobra 4204

TOLMIN
1928. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje 

stanovanjskih naložb v Občini Tolmin 4205

ŽALEC
1929. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ža-

lec 4209
1930. Odlok o parkiranju v Občini Žalec 4211

1931. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za del območja ŽA-1/5 4215

1932. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 4224

1933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. 
Osnovna šola Žalec 4241

1934. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže 4241

1935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče 4242

1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini 4242

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
šport in turizem Žalec« 4242

1938. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2021 in 
2022 4244

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/20

VSEBINA
8. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repu-

blike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov 
za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi 
Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno 
inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani 
pod pokroviteljstvom Unesca (MSZNCUI) 9

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slo-
venijo ter Organizacijo Združenih narodov za izo-
braževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preobli-
kovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične 
informacijske sisteme in informacijske sisteme o 
raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v 
center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca 
in o njegovem delovanju (MSIZUM) 14

10. Zakon o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Kon-
vencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb 
iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 
(MKDP-A) 19

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

11. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Republiko Slovenijo in UNOPS glede podpore pri 
dobavi zdravila Avigan, sklenjen z izmenjavo not 
24. aprila 2020 in 15. maja 2020 27

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  
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