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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o davčnem obračunu akontacije
dohodnine in dohodnine od dohodka
iz dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12,
94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 –
ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H,
36/19 in 66/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o davčnem obračunu akontacije dohodnine
in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in
dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13,
83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18 in 80/19) se v
Prilogi 1 v točki V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI) v opisu zaporedne
številke 2 besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8

Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega
temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in
ZZUOOP ter iz naslova delno povrnjenega
izgubljenega dohodka po ZZUOOP

«.
V opisu zaporedne številke 6.27 se na koncu doda besedilo »in zmanjšanje odhodkov, ki so posledica preteklih prihodkov, ki so bili izvzeti iz davčne osnove (na primer odhodki iz
naslova vračila mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP
in ZZUOOP ter iz naslova vračila delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP)«.
V opisu zaporedne številke 15.11 se na koncu dodata
vejica in besedilo »in dodatna olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom
ZIUZEOP«.
V točki VI. IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ
DEJAVNOSTI (NORMIRANI) se v opisu zaporedne številke 2
besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:

»
2.8

Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega
temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in
ZZUOOP ter iz naslova delno povrnjenega
izgubljenega dohodka po ZZUOOP

«.

2. člen
V Prilogi 2 se v delu PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic, za deseto alinejo dodata novi enajsta in dvanajsta
alineja, ki se glasita:
»– ZIUZEOP: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20)
– ZZUOOP: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20)«.
V točki V. Metodologija izpolnjevanja obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki
ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in
dejanskih odhodkov, se v opisu zaporedne številke 2 besedilo
»2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8

Znesek prihodkov iz naslova mesečnega
temeljnega dohodka, ki so v skladu s šestim
odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim
odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz
obdavčitve, ter znesek prihodkov iz naslova
delno povrnjenega izgubljenega dohodka
(za čas trajanja karantene na domu ali
nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje
sile zaradi varstva otrok), ki so v skladu
s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP
izvzeti iz obdavčitve. Zaporedna številka
2.8 se izpolnjuje samo v primerih, kadar
je ob upoštevanju pravilne računovodske
obravnave mesečni temeljni dohodek in
delno povrnjen izgubljen dohodek vključen v
zaporedno št. 1 davčnega obračuna.

«.
V opisu zaporedne številke 6.27 se na koncu dodata pika
ter besedilo »Vpiše se tudi znesek zmanjšanja odhodkov, ki je
posledica v preteklih davčnih obdobjih izvzetih prihodkov (tako
se, na primer, zaporedna številka 6.27 za davčno leto 2020,
v katerem je bil prejet mesečni temeljni dohodek ali delno
povrnjen izgubljen dohodek, ne izpolnjuje, v naslednjih letih
pa samo v primerih, kadar je vračilo mesečnega temeljnega
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dohodka ali delno povrnjenega temeljnega dohodka računovodsko izkazano kot odhodek, torej vključeno v zaporedno
številko 5 davčnega obračuna, in je bil mesečni temeljni dohodek ali delno povrnjen izgubljen dohodek v letu prejema
izvzet iz davčno priznanih prihodkov (izpolnjena zaporedna
številka 2.8)).«.
V opisu zaporedne številke 15.11 se na koncu dodata pika
in besedilo, ki se glasi:
»V to vrstico se vpiše tudi znesek izplačil v denarju za
namen odprave posledic epidemije, izplačan na za ta namen
posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija (62.a člen
ZIUZEOP).«
V točki VI. Metodologija izpolnjevanja obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo
davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov, se v opisu zaporedne številke 2 besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8

Znesek prihodkov iz naslova mesečnega
temeljnega dohodka, ki so skladno s šestim
odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim
odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz
obdavčitve, ter znesek prihodkov iz naslova
delno povrnjenega izgubljenega dohodka
(za čas trajanja karantene na domu ali
nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje
sile zaradi varstva otrok), ki so v skladu
s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP
izvzeti iz obdavčitve. Zaporedna številka
2.8 se izpolnjuje samo v primerih, kadar
je ob upoštevanju pravilne računovodske
obravnave mesečni temeljni dohodek in
delno povrnjen izgubljen dohodek vključen v
zaporedno št. 1 davčnega obračuna.

«.

3. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga in
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-507/2020/21
Ljubljana, dne 26. oktobra 2020
EVA 2020-1611-0093
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

Skupaj

Skupaj
C. Izplačila po 62.a členu ZIUZEOP

Skupaj
B. izplačila po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2 za
namene iz drugega odstavka tega člena

1
2
A. izplačila za namene iz prvega odstavka 66. člena ZDoh-2,
razen izplačil za namene iz drugega odstavka tega člena

Olajšava za donacije

Znesek izplačil za
donacije v davčnem
obdobju

TABELA A – višina možnih olajšav za donacije

0,3 odstotka obdavčenega
prihodka davčnega obdobja
zavezanca

3

Kontrolni podatek

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE (66. člen ZDoh-2 in 62.a člen ZIUZEOP)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATKI POD ZAP. ŠT. 15.10 in 15.11 OBRAČUNA

Davčna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………

Znesek koriščenja olajšave (zap.
št. 15.10 obračuna)

4

Uveljavljanje olajšav

Zneski v eurih s centi

PRILOGA 10

Uradni list Republike Slovenije
Št.

160 / 6. 11. 2020 /
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Skupaj

______________________________
Kraj in datum

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

n: Obdobje, za katero se sestavlja obračun.

n

______________________________
Podpis zavezanca

Neizkoriščeni
del davčne
olajšave
7 = 5 –6

Št.

n-3
n-2
n-1

Skupaj možna
olajšava
5=2+3+4

Koriščenje davčne
olajšave v dav.
obdobju, za katerega
se sestavlja obračun
(n)
6

6798 /

Davčno
obdobje
1

Povečanje
Znesek možne
davčne olajšave
olajšave za
Sprememba
zaradi
donacije v
višine olajšave
nadaljevanja
davčnem
zaradi odločbe v
opravljanja
obdobju n
postopku nadzora
dejavnosti
2
3
4

Zneski v eurih s centi

TABELA B – koriščenje olajšave za donacije po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2 za namene iz drugega odstavka
tega člena ter koriščenje olajšave za donacije po 62.a členu ZIUZEOP oz. prenos neizkoriščenega dela davčnih olajšav
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 10
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE
(zap. št. 15.10, in 15.11 obračuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje,




V TABELI A in v stolpcih 1 do 7 TABELE B, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št.
15.10 in/ali 15.11 V. dela obračuna ali kadar ima zavezanec ostanek davčne olajšave po
petem odstavku 66. člena ZDoh-2 ali tretjem odstavku 62.a člena ZIUZEOP ali kadar je
zavezanec v davčnem obdobju, za katero predlaga obračun, izplačal donacije v skladu s
prvim in/ali drugim odstavkom 66. člena ZDoh-2 ali kadar je zavezanec izplačal donacije v
skladu z 62.a. členom ZIUZEOP.
V stolpcih 1 do 5 ter 7 TABELE B, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če ima
zavezanec ostanek davčne olajšave po petem odstavku 66. člena ZDoh-2 oziroma po 62.a
členu ZIUZEOP.

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v eurih s centi.
TABELA A
Stolpec 1 – Olajšava za donacije
Pod točkama A in B se vpisujejo izplačila v denarju ali naravi rezidentom Slovenije in rezidentom
države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja
izven države članice EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti,
kot nepridobitnih dejavnosti. Vpisujejo se tudi izplačila v države članice Evropskega gospodarskega
prostora (EGP), ki hkrati niso države članice EU. Ne glede na navedeno pa se ne vpisujejo izplačila v
te države, če z njimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala spremljanje teh izplačil in so
na seznamu držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki ga objavi minister, pristojen za
finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pod točko A se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu s prvim odstavkom 66. člena ZDoh-2, to
so izplačila za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke, religiozne in druge splošnokoristne namene, razen
izplačil za kulturne namene in izplačil prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, ki se vpišejo pod točko B.
Pod točko B se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu s prvim in drugim odstavkom 66. člena
ZDoh-2 za namene iz drugega odstavka tega člena (0,3 odstotka + 0,2 odstotka obdavčenega
prihodka davčnega obdobja), to so izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom,
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te
namene. Navedena izplačila ne smejo biti zajeta že pod točko A. Skupna izplačila, zajeta pod točko A
in točko B, ne smejo presegati 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.
Pod točko C se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu z 62.a členom ZIUZEOP, to so izplačila za
namen odprave posledic epidemije, izplačana na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija. Možnost uveljavljanja
davčne olajšave za izplačila po tej točki ni omejena glede na obdavčen prihodek davčnega obdobja
zavezanca.
Stolpec 2 – Znesek izplačil za donacije v davčnem obdobju
Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplačal (v denarju in/ali v naravi) v davčnem obdobju za
določene skupine namenov.
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Stolpec 3 – Kontrolni podatek
Pod točko A se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 0,3 odstotka obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca.
Stolpec 4 – Uveljavljanje olajšav
Pod točko A se vpiše znesek koriščenja olajšave, ki je enak znesku pod zap. št. 15.10 V. dela
obračuna. Znesek ne sme biti večji od nižjega med zneskoma iz stolpcev 2 in 3 pod točko A.
TABELA B
Tabela B se izpolnjuje
 V stolpcih 1 do 7, v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko B Tabele A izkazan
znesek olajšave, ki se lahko v skladu s petim odstavkom 66. člena ZDoh-2 koristi v tekočem
davčnem obdobju (skupaj z zneskom iz stolpca 4 pod točko A tabele A za največ 0,5 odstotka
obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja) oziroma se lahko prenaša v naslednja tri
davčna obdobja, ter v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko C Tabela A izkazan
znesek olajšave, ki se lahko v skladu z 62.a členom ZIUZEOP koristi v tekočem davčnem
obdobju oziroma se lahko prenaša v naslednja tri davčna obdobja. Tabela se izpolnjuje tudi,
če ima zavezanec neizkoriščen del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja.
 V stolpcih 1 do 5 in 7, v primeru, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če ima
neizkoriščen del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. Vrstica n se ne
izpolnjuje.
Stolpec 1 – Davčno obdobje
Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL, pri čemer »n« pomeni davčno obdobje, za katero se
sestavlja obračun.
Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davčnem obdobju n
Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec
še ni izkoristil in jo ima možnost uveljavljati (podatki iz stolpca Neizkoriščen del davčne olajšave iz
Tabele B iz predhodnega davčnega obdobja). V vrstico n se vpiše vsota zneska iz stolpca 2 pod
točko B in točko C Tabele A.
Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odločbe v postopku nadzora
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu in
višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni
predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se
sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-3 do n-1 ter še niso bile vključene v
Prilogo 9, Tabelo B, obračuna, za pretekla obdobja.
Stolpec 4 – Povečanje davčne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
Če dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke četrtega odstavka in
devetega odstavka 51. člena ZDoh-2 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor če
odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z
neizkoriščenim delom davčne olajšave iz preteklih obdobij.
Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred
zneskom v stolpcu 3. Če je seštevek negativen, se vpiše 0.
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Stolpec 6 – Koriščenje davčne olajšave v dav. obdobju, za katerega se sestavlja obračun (n)
Vpiše se vsota zneskov koriščenja davčne olajšave po 66. členu ZDoh-2 in po 62.a členu ZIUZEOP.
Podatek lahko vpisujejo le zavezanci, ki izpolnjujejo V. del obračuna. Vpiše se znesek koriščenja
davčne olajšave iz posameznega davčnega obdobja. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave iz 66.
člena ZDoh-2 (tekoče in prenesene iz preteklih treh davčnih obdobij) v tekočem obdobju ne sme
preseči višine 0,5 odstotka obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja, če pa zavezanec
koristi tudi olajšavo za namene iz prvega odstavka 66. člena ZDoh-2 (zap. št. 15.10 V. dela obračuna),
skupni znesek olajšav za donacije ne sme presegati 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega
obdobja zavezanca.
Pri koriščenju olajšave po 62.a členu ZIUZEOP lahko zavezanci uveljavljajo zmanjšanje davčne
osnove davčnega obdobja za celoten znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije.
Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5. Skupni
znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.11 V. dela obračuna.
Stolpec 7 – Neizkoriščeni del davčne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6.
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Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih
derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo
ministrstvu

Na podlagi osmega odstavka 10. člena v zvezi z 9. točko
9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo izdaja

ODREDBO
o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov
in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa obvezno pošiljanje podatkov o drobnoprodajnih cenah naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih, in način pošiljanja teh podatkov.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(obveščanje o spremembah)
Podjetje ministrstvu nemudoma sporoči vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 007-320/2020/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-2130-0051
Zdravko Počivalšek
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

2. člen
(vrste podatkov)
(1) Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih
derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za
ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: podjetja), sporočijo vsako
spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov iz drugega
odstavka tega člena na vsakem bencinskem servisu v Republiki Sloveniji Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred uveljavitvijo cene na
prodajnem mestu.
(2) Podatki o drobnoprodajnih cenah iz prejšnjega odstavka se nanašajo na liter naftnih derivatov in se sporočijo
za:
a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
č) avtoplin.
3. člen
(način posredovanja podatkov)
(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen podjetja
vnesejo pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski obliki v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih
načinov:
– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na
spletni strani www.goriva.si.
4. člen
(imenovanje odgovorne osebe)
Podjetje ministrstvu sporoči kontaktne podatke ene ali
več odgovornih oseb za posredovanje podatkov.
5. člen
(prijava in uporaba spletne aplikacije)
(1) Za prijavo v spletno aplikacijo ministrstvo odgovorni
osebi podjetja dodeli uporabniško ime in geslo.
(2) Za uporabo spletne aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so dostopna v aplikaciji.
6. člen
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov)
Pri posredovanju podatkov v spletni aplikaciji ali preko
elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani
z uporabo kvalificiranega potrdila odgovorne osebe podjetja.

2787.

Odredba o določitvi povprečne cene toplote,
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za leto 2021

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20) v zvezi z 8. členom:
– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov,
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 104/08)
minister za okolje in prostor izdaja

ODREDBO
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,
za leto 2021
1. člen
Povprečna letna cena toplote oziroma povprečna prodajna vrednost toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za 1 MJ toplote za leto 2021 znaša 0,026 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-371/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-2550-0070
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije

SODNI SVET
2788.

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 47. seji 3. septembra 2020 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Bojana Pavlič, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v
Ljubljani, preneha sodniška funkcija 5. 10. 2020 iz razloga po
4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2789.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 51. seji 29. oktobra 2020 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednika Višjega sodišča v Celju
– podpredsednika Višjega sodišča v Celju
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici
– predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru
– predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti
– predsednika Okrajnega sodišča na Ptuju.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2790.

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi
pokojnin in drugih prejemkov
od 1. decembra 2020

Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20) in 6. člena Zakona o
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sek-

Št.

160 / 6. 11. 2020 /

Stran

6803

torju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni
list RS, št. 75/19 in 139/20) je Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. oktobra 2020
sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov
od 1. decembra 2020
1. člen
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz
prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega
odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu
ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. decembra 2020 uskladijo tako, da se povečajo
za 2,0 odstotka.
2. člen
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki
se uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
1. pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
2. prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku
107. člena ZPIZ-2,
3. vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena
ZPIZ-2,
4. pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov
(Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79,
1/82 – odl. US in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem
sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša
271,87 eura, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9.
1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa
543,73 eura,
5. dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz
republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in preživnine po Zakonu o preživninskem
varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
6. pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
7. pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo,
28/09 in 61/10 – ZSVarPre),
8. akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij
pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS,
št. 26/91-I),
9. deli pokojnine, priznani po 7. členu Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16),
10. dodatki, priznani po Zakonu o dodatku k pokojnini za
delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS,
št. 34/17) in
11. zagotovljena pokojnina iz četrtega odstavka 39. člena
ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena zagotovljena pokojnina znaša 566,88 eura.
3. člen
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen
Za odstotek, določen v 1. členu tega sklepa, se uskladijo
zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali
za mesec november 2020 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2020.
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Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec december 2020.

letu 2020, se od 1. decembra 2020 dalje odmeri največ v višini
2.135,91 eura.

KONČNA DOLOČBA

KONČNA DOLOČBA

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

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

Št. 9000-4/2020/19-3
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0050

Št. 9000-4/2020/19-3
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0051

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec
predsednik

2791.

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi,
najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero
nadomestil iz invalidskega zavarovanja
in najvišjem znesku nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2020

Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15,
23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20) je Svet Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
22. oktobra 2020 sprejel

SKLEP
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji
pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil
iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. decembra 2020
1. člen
Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene
pokojnine od 1. decembra 2020 znaša 912,78 eura oziroma
668,15 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka
390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 –
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19,
75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec
predsednik

2792.

Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15,
23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20) je Svet Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
22. oktobra 2020 sprejel

SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. decembra 2020
I
Od 1. decembra 2020 dalje znaša del vdovske pokojnine
za v tem letu uveljavljeno pravico največ 106,80 eura, skupno
izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v
istem obdobju, pa največ 2.135,91 eura.
KONČNA DOLOČBA
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2020/19-3-1
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0052

2. člen
Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene
pokojnine od 1. decembra 2020 znaša 3.651,12 eura oziroma
2.672,62 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka
390. člena ZPIZ-2.
3. člen
Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od
1. decembra 2020 znaša 246,45 eura.
4. člen
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2020, se od 1. decembra 2020 dalje
odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 533,98 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in
tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine od 1. decembra 2020

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec
predsednik

2793.

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Na podlagi 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni
list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98,
39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08,
107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.)

Uradni list Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Tomaž Gantar, minister za zdravje in
Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, in Zdravniška Zbornica Slovenije, ki jo zastopa
dr. Zdenka Čebašek-Travnik
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga
zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga
zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa
Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa
Damir Janeković,
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa
Perica Radonjič,
kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o
ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi
najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji
na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo
izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list
RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak
mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni
strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne
v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani
ministrstva, pristojnega za javno upravo.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-173/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-2611-0056
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Tomaž Gantar
minister
za zdravje

Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič
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Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
po pooblastilu
Marjan Meglič

Zdravniška zbornica
Slovenije
po pooblastilu
Krunoslav Pavlovič

Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
po pooblastilu
Mojca Šumer Korman
Sindikati v zdravstvu Slovenije –
PERGAM
Vladimir Lazić
SPUKC – Sindikat zdravstva
Slovenije
Damir Janeković
NI PODPISAL
SINCE 07 Sindikat centrov
za socialno delo
Perica Radonjič

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-26
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno
številko 21/10.

2794.

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr.,
39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP,
60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani javnih uslužbencev
skleneta

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja
cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi
Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16
in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu,
pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.
Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
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3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-146/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-2711-0112
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Tomaž Gantar
minister
za zdravje

FIDES – Sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL

Zdravniška zbornica
Slovenije
po pooblastilu
Krunoslav Pavlović

Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
po pooblastilu
Mojca Šumer Korman
Sindikati v zdravstvu Slovenije –
PERGAM
Vladimir Lazić
DENS – Sindikat
zobozdravnikov Slovenije
Alenka Krabonja
NI PODPISALA
Sindikat zdravnikov družinske
medicine PRAKTIK. UM
Igor Muževič
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-13/008-24
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno
številko 34/8.

2795.

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi

Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98,
39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11,
40/12, 46/13, 46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za zdravje Tomaž Gantar in
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Janez Cigler Kralj, in Zdravniška Zbornica Slovenije, ki jo zastopa, dr. Zdenka Čebašek Travnik
in

Uradni list Republike Slovenije
reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga
zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga
zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa
Vladimir Lazić
kot stranka na strani javnih uslužbencev skleneta

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list
RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je
bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah
podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in
drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za
pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno
upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega
stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil
podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-147/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-2711-0113
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Tomaž Gantar
minister
za zdravje

SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
po pooblastilu
Marjan Meglič

Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Irena Ilešič Čujovič

Uradni list Republike Slovenije
Zdravniška zbornica
Slovenije
po pooblastilu
Krunoslav Pavlović

SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
po pooblastilu
Mojca Šumer Korman
SINDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Vladimir Lazić

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo
št. 02047-4/2007-34 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi
za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod
zaporedno številko 25/8.

2796.

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Na podlagi 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 –
ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 –
ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17,
46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa ministrica za izobraževanje, znanost in šport
prof. dr. Simona Kustec,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in
raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan
Ravnikar,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga
zastopa dr. Tomaž Sajovic,
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Marko
Marinčič,
kot stranka na strani javnih uslužbencev, sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o
ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi
najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji
na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo
izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list
RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak
mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni
strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne
v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani
ministrstva, pristojnega za javno upravo.

Št.

160 / 6. 11. 2020 /

Stran

6807

3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.

KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-70/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-3330-0059
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost
in šport

SVIZ – SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE
Branimir Štrukelj
ZSSS – SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE –
VIR
Bojan Ravnikar
NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
dr. Marko Marinčič

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-22
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno
številko 33/9.

2797.

Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno
dejavnost

Na podlagi 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe
za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92
– popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 –
popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01
– popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15,
46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa ministrica za izobraževanje, znanost in šport
prof. dr. Simona Kustec,
in
reprezentativni sindikat javnega sektorja
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj, kot
stranka na strani javnih uslužbencev, skleneta

Stran

6808 /

Št.

160 / 6. 11. 2020

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS,
št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega
bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je
bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah
podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in
drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za
pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno
upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega
stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil
podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-3330-0058
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikat
javnega sektorja

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport

SVIZ – SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE
Branimir Štrukelj

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-17
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in
45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 36/7.

2798.

Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne
dejavnosti v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00,
52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13,
106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti,
in

Uradni list Republike Slovenije
reprezentativni sindikati javnega sektorja:
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa Mitja Šuštar,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Igor Dernovšek,
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa
Tom Zalaznik, in
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, ki ga zastopa Peter Kosmač,
kot stranka na strani javnih uslužbencev, sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega
motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika
o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16
– popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči
ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za
javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem
je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2020/1
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-3340-0013
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Dr. Vasko Simoniti
minister
za kulturo

GLOSA – SINDIKAT
KULTURE IN NARAVE
SLOVENIJE
Mitja Šuštar
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj

Uradni list Republike Slovenije
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Igor Dernovšek
SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV
RTV SLOVENIJE
Peter Kosmač
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-31
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 35/9.

2799.

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I,
53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94,
59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98,
39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 –
KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13,
95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19 in 97/20)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boštjan Koritnik, minister za javno
upravo, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti in mag. Andrej Šircelj, minister za
finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na
strani javnih uslužbencev,
sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo
lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem
odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja
cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi
Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16
in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu,
pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.
Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.

Št.

160 / 6. 11. 2020 /

Stran

6809

3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena
objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-736/2020/3
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-3130-0045
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Boštjan Koritnik
minister
za javno upravo

SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj

Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk

Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Nataša Ajdič
SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Ravnikar
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Rok Cvetko
NI PODPISAL
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Irena Ilešič Čujovič
FIDES, SINDIKAT
ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
po pooblastilu
Marjan Meglič
KONFEDERACIJA
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen

Stran

6810 /

Št.

160 / 6. 11. 2020

Uradni list Republike Slovenije

SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
po pooblastilu
David Švarc

SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Aleš Rotar
NI PODPISAL

NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic

SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
mag. Kristjan Mlekuš
NI PODPISAL

SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač

DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISALA

SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir Domjan
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
po pooblastilu
Mojca Šumer Korman
SINDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Vladimir Lazić

SINDIR-SINDIKAT
DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV
SLOVENIJE
Anton Obrehtl
SORS – SINDIKAT
OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Matjaž Frangež
NI PODPISAL

SVAS-SINDIKAT VLADNE
AGENCIJE SLOVENIJE
Stanislav Luzar

SINDIKAT JAVNIH
USLUŽBENCEV SLOVENIJE
Tanja Popit

SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV
STATISTIČNEGA URADA RS
Laura Šuštar Kožuh
NI PODPISALA

SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL

PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL

SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
po pooblastilu
Nataša Kůs
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Mojca Završnik
NI PODPISALA
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Igor Dernovšek
SINDIKAT DELAVCEV
V PRAVOSODJU
Tomaž Virnik
NI PODPISAL
SINDIKAT CENTROV ZA
SOCIALNO DELO – SINCE 07
– KSS PERGAM
Perica Radonjič
SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik
NI PODPISAL

KNSS NEODVISNOST
Evelin Vesenjak
ZVEZA DELAVSKIH
SINDIKATOV SLOVENIJE –
SOLIDARNOST
Albert Pavlič
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
po pooblastilu
Jakob Počivavšek
SINDIKAT VOJAKOV
SLOVENIJE
Gvido Novak
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA
SLOVENSKIH SINDIKATOV
Gvido Novak
NI PODPISAL
SPUKC – SINDIKAT
ZDRAVSTVA SLOVENIJE
Damir Janekovič
NI PODPISAL
SINDIKAT FINANČNO
RAČUNOVODSKIH
USLUŽBENCEV PLAČNE
SKUPINE J
Jožefa Frangeš
NI PODPISALA
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KONFEDERACIJA
SINDIKATOV SLOVENIJEPERGAM
Jakob Počivavšek
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV
ŠPORTNE
INFRASTRUKTURE
Karmen Rotman
NI PODPISALA
SINDIKAT MENEDŽERJEV V
KULTURI IN UMETNOSTI
Tina Kosi
NI PODPISALA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-60 o
tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 22/16.

2800.

Uradni podatki o številu okuženih
po statističnih regijah

Na podlagi 2.a člena Odloka o začasnih ukrepih za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 143/20)
Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja

URADNE PODATKE
o številu okuženih po statističnih regijah
I
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah v
obdobju od 23. 10. 2020 do 5. 11. 2020 so naslednji:
14-dnevna incidenca /
Statistična regija
100 000 prebivalcev
1.948 Gorenjska
1.400 Pomurska
1.222 Osrednjeslovenska
1.158 Savinjska
1.148 Koroška
929 Podravska
907 Jugovzhodna Slovenija
810 Zasavska
696 Goriška
660 Primorsko-notranjska
655 Posavska
486 Obalno-kraška
II
Ti uradni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 0070-150/2020
Ljubljana, dne 6. novembra 2020
EVA 2020-2711-0115
Nacionalni inštitut
za javno zdravje
po pooblastilu št. 020-7/2020-1
z dne 5. 5. 2020
Tanja Amon
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Sistemska obratovalna navodila
za distribucijski sistem toplote za geografsko
območje Občine Vransko

Na podlagi 297. 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 toplote (Uradni list RS, št. 47/15 in 9/16) in soglasja
Agencije za energijo št. 73-37/2016-11/26 z dne 28. 9. 2020,
družba ENERGETIKA PROJEKT d.o.o., komunalno podjetje
izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA
NAVODILA
za distribucijski sistem toplote za geografsko
območje Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje distribucijskega
sistema za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem); za geografsko območje Občine Vransko, na
katerem izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote
ENERGETIKA PROJEKT d.o.o., komunalno podjetje (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote).
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce
toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) in uporabnike sistema ter tiste pravne in fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo,
gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu
ali na drugih soodvisnih objektih.
(3) Ta akt določa predvsem:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe
s toploto;
– pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski
sistem;
– splošne pogoje za dobavo in odjem toplote;
– tarifni sistem in tarifne elemente za dobavo toplote.
(4) Ta akt se uporablja za distribucijski sistem na geografskem območju, navedenem v prvem odstavku tega člena, za
katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
2. člen
(uporaba podatkov in informacij)
(1) Distributer toplote mora predhodno ustrezno seznaniti
uporabnike in odjemalce z namenom obdelave pridobljenih
osebnih podatkov.
(2) Distributer toplote je dolžan varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od odjemalca, razen če predpisi
zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali
drugim organom.
(3) Pridobljene osebne podatke odjemalcev je dolžan distributer toplote uporabljati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
(4) Osebne podatke odjemalca distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so
se zbirali ali nadalje obdelovali.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
1. celotni stroški za toploto so stroški za toploto, dobavljeno iz distribucijskega sistema, ki so izkazani z računi oziroma s
specifikacijo stroškov za dobavljeno toploto za odjemno mesto.
Stroški zajemajo fiksne in variabilne stroške ter stroške meritev;
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2. črpališča so objekti in naprave, ki omogočajo transport
ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
3. daljinsko ogrevanje je distribucija toplote iz centralnih
proizvodnih virov po omrežju do odjemalcev v več zgradbah
ali lokacijah;
4. delilnik stroškov toplote (v nadaljnjem besedilu: delilnik)
je naprava za indikacijo ali merjenje porabe toplote, ki omogoča
določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za
pripravo sanitarne tople vode posameznih delov stavbe. Delilniki po tem aktu so delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih,
ter merilniki toplote in vodomeri za toplo vodo v posameznih
delih stavbe;
5. distribucija toplote je prenos toplote po distribucijskem
sistemu in vključuje tudi dobavo toplote odjemalcem;
6. distribucijski sistem je sistem naprav in napeljav, ki ni
povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi in ki
omogoča prenos toplote po omrežju od enega ali več virov do
končnih odjemalcev v več stavbah ali lokacijah;
7. distributer toplote je izvajalec dejavnosti izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem
območju Občine Vransko;
8. glavna toplotna postaja (v nadaljnjem besedilu: primarna postaja) je postaja, pri kateri je ogrevalni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen s prenosnikom toplote
od ogrevnega medija na sekundarni strani;
9. glavni vod je vod v distribucijskem sistemu, ki s toploto
oskrbuje več kot eno stavbo in na katerega so vezani priključki;
10. gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto
za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo toplote
za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti;
11. hišna postaja je del toplotne postaje, ki je namenjen
prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca;
12. industrijski odjemalec je odjemalec, ki kot svojo glavno dejavnost opravlja dejavnosti, ki po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) spadajo v področji kategorije B Rudarstvo ali
kategorije C Predelovalne dejavnosti;
13. interne toplotne naprave so naprave, ki omogočajo
izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo
in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja (npr. radiatorsko,
konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne
vode) ter tehnološke in druge namene;
14. investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči
graditev ali sam izvaja graditev naprav in napeljav distribucijskega sistema, toplotne postaje ali stavbe, ki bo oskrbovana s
toploto iz distribucijskega sistema;
15. merilna naprava je merilnik toplote na odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina predane oziroma prevzete
toplote, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
16. merilno mesto je mesto v priključni postaji, kjer je nameščena merilna naprava. Izjemoma so merilne naprave v obstoječih toplotnih postajah lahko nameščene tudi v hišni postaji;
17. nadzor je kvalitativni nadzor pooblaščene osebe distributerja toplote nad izvajanjem del na distribucijskem sistemu,
toplotnih postajah in internih toplotnih napravah;
18. nesorazmerni stroški priključitve na distribucijski sistem pomenijo stroške gradnje distribucijskega voda do točke
v sistemu, kjer je priključitev možna, ali stroške, ki so potrebni
za ojačitev obstoječega sistema, ali kombinacijo obojega, pri
čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja odjema iz sistema na novem distribucijskem vodu oziroma
obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi
omogočal normalno amortizacijo naložbe;
19. obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč
na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od
priključne moči. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob
nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
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20. obračunsko obdobje je obdobje, za katerega se izvaja obračun stroškov za toploto in traja za vse odjemalce en
mesec;
21. odčitovalno obdobje je obdobje, v katerem se izvaja
odčitavanje merilnih naprav in je za vse odjemalce mesečno;
22. odjemalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki odjema
toploto za lastno rabo in je lastnik nepremičnine, na katero ali
za katero je nameščeno odjemno mesto. Odjemalec je lahko
tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
23. odjemno mesto je točka v toplotni postaji, v kateri se
izvajajo meritve ali na drug način ugotavlja odjemalcu predane
količine toplote;
24. ogrevni medij je medij v distribucijskem sistemu, s
katerim se prenaša toplota;
25. poslovni in ostali odjemalec je odjemalec, ki ni gospodinjski ali industrijski odjemalec;
26. priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in
odjemno mesto ali prevzemno mesto. Priključek se začne na
priključnem mestu na distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom uporabnika;
27. priključitev je izvedba fizične povezave priključka na
obstoječi distribucijski sistem;
28. priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo strojnih
instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, v skladu
s tem aktom in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o
priključitvi stavb na distribucijski sistem;
29. priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec prevzema pogodbeno količino toplote. Na eno priključno
postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
30. priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na
distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek
uporabnika;
31. priključno mesto uporabnika je točka na koncu priključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (v nadaljnjem besedilu: V1 in V2), kjer je oziroma bo priključena toplotna
postaja uporabnika;
32. primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem
so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za
katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
33. proizvodni viri so naprave, ki pretvarjajo primarno
energijo goriv v toploto;
34. razdelilnik stroškov dobavljene toplote je preglednica
deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev
stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne
naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev (lastnikov
posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;
35. sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega
omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevnega medija v prenosniku toplote;
36. skupno odjemno mesto je točka v toplotni postaji, v
kateri se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja predane
količine toplote več odjemalcem oziroma stavbam;
37. soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja je soglasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom, ki
ureja graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov;
38. soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na
distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote skladno
z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno
prečiščeno besedilo in 65/20, v nadaljnjem besedilu: EZ-1);
39. sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe
delovanja toplotnih naprav ali obračuna toplote;
40. tarifna skupina je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke toplote;
41. tehnične zahteve so zahteve distributerja toplote, ki
so pretežno tehnične narave in jih je potrebno upoštevati pri
načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in drugih delih na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah.
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Tehnične zahteve pripravi distributer toplote in jih javno objavi
na spletni strani;
42. temperaturni primanjkljaj je vsota dnevnih razlik med
temperaturo zraka v ogrevanem prostoru (20 °C) in povprečno
dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem se upoštevajo le
dnevi v času ogrevalne sezone, ko je bila povprečna dnevna
zunanja temperatura zraka nižja ali enaka 12 °C, po podatkih
organa, ki je zadolžen za izvajanje meteoroloških meritev;
43. toplota je izraz za energijo v obliki toplote ne glede
na ogrevni medij;
44. toplotna postaja je vezni člen med distribucijskim sistemom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s
svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne
naprave;
45. uporabnik je proizvajalec toplote, ki dobavlja toploto
v distribucijski sistem, ali odjemalec, ki odjema toploto iz distribucijskega sistema;
46. varovalni pas distribucijskega sistema je območje
širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov
distribucijskega sistema;
47. vod je cevovod, po katerem se prenaša ogrevni medij;
48. zapisnik o nastavljeni obračunski moči je zapis, ki ga
sestavi pooblaščena oseba distributerja toplote ob nastavitvi
obračunske moči v toplotni postaji.
(2) Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, imajo enak
pomen, kot ga določa EZ-1.
II. DISTRIBUCIJSKI SISTEM
4. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)
(1) Distribucijski sistem je sistem objektov, naprav, distribucijskih vodov in črpališč za prenos toplote po omrežju
od prevzemnih mest iz proizvodnih virov do odjemnih mest v
toplotnih postajah. Sestavni del distribucijskega sistema so tudi
priključki, vključno z glavnima zapornima ventiloma V1 (dovodni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu uporabnika.
(2) Proizvodni vir toplote, ki je v lasti in upravljanju distributerja toplote, kot distributerja z lastno proizvodnjo, ni del
distribucijskega sistema.
(3) Sestavni del distribucijskega sistema so tudi stvarne in
druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov,
naprav in omrežij.
(4) Distribucijski sistem toplote za geografsko območje
Občine Vransko se sestoji iz:
– toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja z ogrevalnim medijem toplo vodo, ki prevzema toploto v glavni toplotni
postaji in jo preko toplovodnega omrežja distribuira do posameznega ali več odjemalcev. Nazivni tlak toplovodnega omrežja je
8 bar in nazivna temperatura 90 °C;
– črpališča, ki so objekti in naprave, ki omogočajo transport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
– glavne toplotne postaje (primarne postaje) v distribucijskem sistemu;
– sistema za nadzor in upravljanje distribucijskega sistema. S tem sistemom distributer toplote upravlja in nadzoruje
delovanje distribucijskega sistema.
5. člen
(razvoj distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote ima izključno pravico, da izdeluje
oziroma potrjuje tehnične rešitve za nadaljnji razvoj distribucijskega sistema, skladno z odlokom lokalne skupnosti, ki ureja
izvajanje dejavnosti izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote, na podlagi analize izvajanja distribucije toplote, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih
parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega sistema,
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zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket
ter drugih podatkov.
(2) Pri načrtovanju vlaganj in investicij v distribucijski
sistem in pri izdajanju soglasij za priključitev mora distributer
toplote ekonomsko-tehnično optimizirati proces načrtovanja
naložb ob upoštevanju energetske učinkovitosti, stroškov kapitala, stroškov vzdrževanja in stroškov obratovanja.
6. člen
(spremembe na distribucijskem sistemu)
Distributer toplote ima zaradi zagotovitve varnega, zanesljivega in učinkovitega delovanja distribucijskega sistema
pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih
napravah ter podati tehnične zahteve, katere se morajo upoštevati pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju
distribucijskega sistema in naprav odjemalca.
7. člen
(pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega sistema)
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem sistemu in toplotnih postajah se
mora upoštevati določbe predpisov, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema in toplotnih
postaj. Pri tem se mora zaradi poenotenja opreme, dimenzij
cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, drugih elementov distribucijskega sistema
in toplotnih postaj upoštevati tudi tehnične zahteve distributerja
toplote.
8. člen
(naprave distributerja toplote)
(1) Naprave distributerja toplote so:
1. distribucijski vodi do priključnega mesta priključka;
2. priključki vključno z glavnima zapornima ventiloma V1
(dovodni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu upora
uporabnika;
3. objekti in naprave za nadzor in upravljanje distribucijskega sistema;
4. črpališča;
5. glavne toplotne postaje na distribucijskem sistemu;
6. merilne naprave.
(2) Če distributer toplote ni lastnik dela naprav iz prejšnjega odstavka, ima z lastnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi
katere mu je omogočeno, da učinkovito opravlja svoje naloge
po EZ-1 in tem aktu.
9. člen
(toplotne naprave odjemalca)
(1) Naprave v lasti odjemalca so:
– toplotne postaje;
– interne toplotne naprave;
– interni merilniki in delilniki toplotne energije namenjeni
interni razdelitvi stroškov ogrevanja v primeru skupnih odjemnih
mest.
(2) Stroški gradnje in vzdrževanja naprav v lasti odjemalca so obveznost odjemalca.
10. člen
(obvezen nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo
distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih
naprav odjemalca)
(1) Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega
obratovanja distribucijskega sistema ima distributer toplote naslednje obveznosti nadzora nad projekti in gradnjo ter montažo
distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih
naprav:
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1. izvajanje nadzora nad projektno dokumentacijo v okviru izdajanje pogojev in soglasij za priključitev na distribucijski
sistem;
2. potrjevanje skladnosti gradnje s projekti za izvedbo in
nadzor vnosa sprememb med gradnjo v projekt za izvedbo;
3. potrjevanje, da so dograjeni, ali spremenjeni distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje, ki jih je izvedel investitor
geodetsko posneti in posnetek oddan distributerju toplote;
4. usklajevanje rokov fizične priključitve novih distribucijskih vodov in priključkov na obstoječ distribucijski sistem;
5. usklajevanje rokov polnitve distribucijskih vodov, priključkov in toplotnih postaj z ogrevnim medijem;
6. usklajevanje rokov začetka odjema toplote;
7. skrb, da so projekti izvedenih del, oziroma dopolnjeni
projekti za izvedbo dostavljeni v arhiv distributerja toplote;
8. potrjevanje, da so pred vključitvijo v distribucijski sistem
distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje zgrajeni tako, da
je zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
sistema;
9. nadzor nad posegi tretjih oseb v varovalni pas distribucijskega sistema, da se le ti izvajajo skladno z izdanimi pogoji
in soglasji distributerja toplote.
(2) Med gradnjo morajo biti distribucijski vodi, priključki
in toplotne postaje geodetsko posneti in po končani gradnji
posnetek posredovan distributerju toplote v obliki, skladni z
določbami pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke
podatkov o dejanski rabi prostora ter tehničnimi zahtevami distributerja toplote glede vodenja zbirnega katastra energetske
infrastrukture.
11. člen
(obveznosti odjemalca za obratovanje njegovih
toplotnih naprav)
(1) Odjemalec ima za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje njegovih toplotnih naprav naslednje obveznosti:
1. s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za normalno
obratovanje in redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav tako,
da je zagotovljeno zanesljivo, varno in energetsko učinkovito
obratovanje distribucijskega sistema;
2. s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, da so njegove
naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na
način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah
v distribucijskem sistem in da pretoki na odjemnem mestu in
povratna temperatura iz njegovih naprav ne presega vrednosti
določenih v projektni dokumentaciji toplotne postaje in internih
toplotnih naprav;
3. ne spreminjati mejnih vrednosti nastavitev moči, pretoka in temperature v toplotni postaji;
4. brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spreminjati svojih toplotnih naprav;
5. skrbeti, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru
in dostopna delavcem in pooblaščenim predstavnikom distributerja toplote;
6. skrbeti, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav;
7. vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer je toplotna postaja tako, da so distributerju
toplote zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne
prostore;
8. sproti obveščati distributerja toplote o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu;
9. obvestiti distributerja toplote o zaznavi okvare merilne
naprave;
10. z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne motiti drugih odjemalcev ali distributerja toplote;
11. v toplotni postaji omogočiti distributerju toplote priključitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj in
drugih naprav za upravljanje toplotne postaje;
12. omogočati distributerju toplote izvajanje nujnih vzdrževalnih del na priključku zaradi zagotavljanja nemotenega
obratovanja distribucijskega sistema.
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(2) Odjemalec odgovarja za škodo distributerja toplote,
ki je nastala zaradi posegov odjemalca na njegovih toplotnih
napravah.
(3) Distributer toplote s priključitvijo objektov, naprav in
napeljav odjemalcev na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje in delovanje teh objektov, naprav in napeljav.
(4) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške električne energije za delovanje toplotne postaje, merilnih naprav
in naprav za daljinski prenos podatkov.
(5) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške vode
iz vodovodnega omrežja za pripravo tople sanitarne vode in za
polnjenje internih toplotnih naprav.
12. člen
(evidenca infrastrukture za distribucijo toplote)
Distributer toplote vodi kataster infrastrukture za distribucijo toplote, v katerem so podatki o tehničnih značilnostih in
lokaciji infrastrukture za distribucijo toplote.
III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega sistema
13. člen
(obveznosti distributerja)
(1) Distributer toplote mora zagotavljati varno, zanesljivo
in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema in skrbeti za
uravnotežene obratovalne razmere z naslednjimi aktivnostmi:
1. načrtovanjem in zagotavljanjem zadostnih kapacitet
proizvodnih virov za zanesljivo oskrbo distribucijskega sistema
s toploto in energenti tako, da lahko zadosti potrebam odjemalcev toplote pri projektni zunanji temperaturi;
2. načrtovanjem razvoja in gradnjo distribucijskega sistema za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
sistema, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop
odjemalcev do distribucijskega sistema;
3. načrtovanjem obratovanja distribucijskega sistema;
4. izvajanjem rednih tekočih in investicijskih ter izrednih
vzdrževalnih del;
5. izvajanjem sistemske kontrole z namenom odkrivanja
poškodb in načrtovanja izvajanja rednih vzdrževalnih del in
posodobitev distribucijskega sistema;
6. izvajanjem nadzora nad obratovanjem distribucijskega
sistema;
7. zaščito distribucijskega sistema pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi iz okolice;
8. varovanjem distribucijskega sistema z izvajanjem nadzora nad aktivnostmi tretjih oseb v njegovem varovalnem pasu;
9. izvajanjem nadzora nad učinkovitostjo obratovanja toplotnih postaj in internih toplotnih naprav in o načinih za izboljšanje stanja obratovanja njihovih naprav obveščati odjemalce;
10. izvajanjem meritev prevzetih in dobavljenih količin
toplote;
11. zagotavljanjem predpisanih meroslovnih zahtev za
merilne naprave na odjemnih mestih, skladno z zakonom, ki
ureja področje meroslovja.
(2) Aktivnosti za zagotovitev varnega, zanesljivega in
učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
(3) Distributer toplote je dolžan za posege na svojih napravah na nepremičninah oziroma premičninah, ki so v lasti
odjemalca, le-temu povrniti s posegom povzročeno škodo, v
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skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti, v kolikor
vzpostavitev v prvotno stanje s posegom prizadete premičnine
ali nepremičnine ni mogoča.
14. člen
(obveznost odjemalca pri zagotavljanju dostopa)
(1) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote
neoviran dostop do naprav in napeljav, ki so v upravljanju distributerja toplote, kot tudi do toplotne postaje in internih toplotnih
naprav, po predhodni najavi in na način, ki distributerju toplote
omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
1. odčitavanje, kontrola, vzdrževanje in menjava merilnih
naprav;
2. izvajanje nadzora in vzdrževalnih del na napravah, ki
so v lasti ali v upravljanju distributerja toplote;
3. izvajanje nadzora nad delovanjem in stanjem priključka
in toplotne postaje;
4. izvedba nujnega popravila v primeru puščanja priključka;
5. izvajanje nadzora, upravljanja in vzdrževanja glavnih
zapornih ventilov V1 in V2;
6. izvedba odklopa toplotne postaje zaradi neporavnanih
obveznosti do distributerja toplote skladno s 308. členom EZ-1;
7. pregled internih toplotnih naprav odjemalca, ki nastopajo kot obračunski element med odjemalcem in distributerjem
toplote, v kolikor distributer toplote na podlagi tehničnih parametrov odjema toplote utemeljeno sumi o spremembi odjemalčeve obračunske moči.
(2) Odjemalec mora zagotoviti distributerju toplote prost
dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih
se izvajajo dela, oziroma v prostore, v katerih so nameščene
toplotne naprave, ki niso v lasti distributerja toplote, ter mu
omogočiti izvajanje vseh potrebnih del, kadar je to potrebno
v skladu pristojnostmi distributerja toplote, določenih v EZ-1
in v tem aktu.
(3) Odjemalec, ki zaradi motenj na distribucijskem sistemu, višje sile in drugih okoliščin ne more izvrševati pravic
dostopa do distribucijskega sistema, je ob nastopu takih razmer
dolžan o tem takoj obvestiti distributerja.
15. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere v distribucijskem sistemu.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere
v distribucijskem sistemu, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijski sistem in predane iz njega, morajo biti na vseh
prevzemnih in odjemnih mestih nameščene zakonsko ustrezne
merilne naprave.
16. člen
(sistemska kontrola)
Distributer toplote izvaja sistemsko kontrolo distribucijskega sistema z namenom nadzora nad delovanjem distribucijskega sistema, merilnih in ostalih naprav, odkrivanja poškodb
in načrtovanja izvajanja rednih vzdrževalnih del in posodobitev
distribucijskega sistema v naslednjih časovnih razporedih:
– pregled vročevodnih jaškov: enkrat letno;
– pregled zaporne armature: enkrat letno;
– pregled distribucijskega sistema: enkrat letno;
– pregled merilnih naprav: skladno z zakonodajo, ki ureja
področje meroslovja;
– daljinska kontrola obratovalnih parametrov distribucijskega sistema: večkrat dnevno.
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2. Varovanje distribucijskega sistema

4. Nadzor nad obratovanjem distribucijskega sistem

17. člen

20. člen

(soglasje distributerja za posege v prostor v varovalnem pasu
distribucijskega sistema)

(obveznost nadzora distribucijskega sistema
s strani distributerja toplote)

(1) V varovalnem pasu ima distributer toplote pravico
nadzorovati dejavnosti in posege ter pravico dostopa do distribucijskega sistema.
(2) Za zagotovitev varnosti distribucijskega sistema ter
varnosti objektov, naprav in premoženja ter zdravja in življenja
ljudi in živali v območju distribucijskega sistema, izdaja distributer toplote smernice in mnenja na prostorske akte, skladno
s predpisi o prostorskem načrtovanju, projektne pogoje k nameravanim posegom tretjih oseb v varovalni pas pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in
soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi, ki urejajo
graditev objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
distribucijski sistem.
(3) Pri pripravi smernic in projektnih pogojev distributer
toplote določi tudi morebitne posebne varnostne ukrepe v varovalnem pasu distribucijskega sistema.
(4) Distributer toplote odloči o zahtevi za izdajo soglasja
za nameravane posege v območje varovalnega pasu na podlagi predložene projektne dokumentacije, upoštevajoč določbe
tehničnih predpisov in varnega ter zanesljivega obratovanja in
vzdrževanja distribucijskega sistema.
(5) Za posege tretjih oseb v varovalni pas, za katere po
zakonodaji ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, distributer
toplote na podlagi vloge investitorja in na podlagi predloženih
izvedbenih rešitev, usklajenih z veljavnimi predpisi in izdanimi
pogoji s strani distributerja toplote, izda soglasje za izvedbo
nameravanih del.

(1) Distributer toplote mora organizirati nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, redno pregledovati varovalne pasove in skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere.
(2) Nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema se izvaja z vizualnim nadzorom in s pomočjo
procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske
opreme. Potrebno je zagotoviti:
1. nadzor nad prevzemom toplote v distribucijski sistem;
2. distribucijo toplote ter vodenje distribucijskega sistema;
3. nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
sistema, napovedovanje odjema toplote in meritve prevzetih
količin toplote;
4. nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem sistemu;
5. nadzor nad predajo in izvajanje meritev odjema toplote
odjemalcem na odjemnih mestih;
7. ugotavljanje in javljanje motenj na distribucijskem sistemu in neuravnoteženih obratovalnih razmer;
8. simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer
v distribucijskem omrežju.
(3) Izvajanje nadzora nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno
z internimi operativnimi tehnološkimi navodili.

18. člen
(posegi v varovalni pas distribucijskega sistema
brez soglasja distributerja)
Če tretja oseba ni pridobila soglasja za poseg v varovalni
pas skladno s prejšnjim členom, distributer toplote nemudoma
zahteva prepoved izvajanja del v varovalnem pasu in obvesti
pristojne državne organe.
3. Kakovost ogrevnega medija
19. člen
(kakovost ogrevnega medija)
(1) Distributer toplote mora zagotavljati napajanje distribucijskega sistema le z ustrezno kemično pripravljeno vodo. Kakovost ogrevnega medija se ugotavlja na prevzemnem mestu
proizvajalca toplote. Prevzeta toplota je ustrezne kakovosti, če
izmerjeni parametri na prevzemnem mestu ustrezajo parametrom določenim v naslednjem odstavku in kot so podrobneje
opredeljeni v pogodbi o prevzemu toplote.
(2) Kemične in fizikalne lastnosti ogrevnega medija, ki
vstopa v distribucijski sistem, morajo ustrezati vsaj naslednjim
vrednostim:
1. Ogrevni medij v vročevodnem sistemu:
– prevodnost pri 25 °C: < 30 µS/cm;
– prevodnost po kationskem filtru pri 25 °C: < 10 µS/cm;
– pH pri 25 °C: 9,5–10;
– kisik: < 0,02 mg/l;
– klorid (Cl): < 1,0 mg/l;
– skupno železo (Fe): < 0,05 mg/l.
(3) Distributer toplote lahko sprejme v distribucijski sistem
le ogrevni medij z lastnostmi, ki ustrezajo območju vrednosti
navedenim v prejšnjem odstavku.

21. člen
(služba stalne pripravljenosti)
Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega
obratovanja distribucijskega sistema distributer toplote organizira službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad
delovanjem distribucijskega sistema in je sposobna izvesti
nujne ukrepe za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma
motenj na distribucijskem sistemu in organizacijo potrebnih
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
22. člen
(nadzor nad priključkom in toplotno postajo)
(1) Distributer toplote ima pravico in dolžnost izvajanja
nadzora nad delovanjem priključka in toplotne postaje zaradi
zagotavljanja varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor vključuje
kontrolo stanja priključka, ventilov V1, V2 in elementov toplotne
postaje ter kontrolo vstopnih in izstopnih parametrov na odjemnem mestu.
(2) Zaradi varnosti izvajanja del in zagotavljanja nemotenega obratovanja distribucijskega sistema, ima samo distributer toplote pravico nadzora, upravljanja in vzdrževanja glavnih
zapornih ventilov V1 in V2. Stroške prve vgradnje ventilov V1 in
V2 krije odjemalec, stroške njunega vzdrževanja in zamenjave
pa krije distributer toplote.
(3) V primeru večjih netesnosti ali poškodb za glavnimi
zapornimi ventili V1 in V2 oziroma na primarni strani toplotne
postaje lahko ventile zapre tudi pooblaščeni vzdrževalec oskrbovane stavbe ali pa intervencijske službe – gasilci.
(4) V primeru začasne ali dolgotrajne prekinitve dobave
toplote distributer toplote izvede ločitev toplotne postaje in
internih toplotnih naprav od distribucijskega sistema z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih ventilov V1 in V2 in z
vzpostavitvijo kontroliranega minimalnega obtoka ogrevnega
medija preko kratke vezi za preprečitev nastanka škode na
distribucijskem sistemu.
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5. Zagotavljanje zanesljive oskrbe
23. člen
(zagotavljanje zanesljive oskrbe)
Distributer toplote je dolžan zagotavljati zanesljivo oskrbo
s toploto in dela na distribucijskem sistemu in prekinitve distribucije toplote izvajati skladno z določbami EZ-1 in tega akta.
6. Vzdrževanje distribucijskega sistema
24. člen
(obveznost distributerja za vzdrževanje
distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote vzdržuje distribucijski sistem, ki
ga upravlja tako, da posebno skrbnost namenja varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja distribucijskega sistema
tako, da izvaja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo tekoča
in investicijska vzdrževalna dela ter izredna (nepredvidena)
vzdrževalna dela.
(2) Distributer toplote pripravi letni načrt rednih vzdrževalnih del.
(3) Distributer toplote je dolžan redno vzdrževati objekte
in naprave distribucijskega sistema, ki so v njegovem upravljanju tako, da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in
obratovalna usposobljenost in varnost delovanja v času dobe
koristnosti distribucijskega sistema (redno tekoče vzdrževanje).
Načrt rednih tekočih vzdrževalnih del zajema popravila na
osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo povečanja življenjske dobe,
vrednosti ali zmogljivosti osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo
zmogljivosti v predvideni dobi koristnosti.
(4) Distributer toplote je dolžan izvesti posodobitve distribucijskega sistema, ki je v njegovem upravljanju, s tem, da
ga občasno obnovi, zamenja iztrošene sestavne dele oziroma
spremeni njegovo konstrukcijo in s tem podaljša dobo obratovanja oziroma izboljša značilnosti obratovanja distribucijskega
sistema (redno investicijsko vzdrževanje). Načrt rednih investicijskih vzdrževalnih del zajema zamenjavo ali preureditve
oziroma obnovo obstoječih osnovnih sredstev, ki pomenijo povečano zmogljivost ali podaljšanje predvidene dobe koristnosti
distribucijskega sistema.
25. člen
(pravice in obveznosti pri rednih vzdrževalnih delih
na distribucijskem sistemu)
(1) Distributer toplote sme začasno odklopiti odjemalca
zaradi rednega vzdrževanja, pregledov ali remontov, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitve distribucijskega sistema.
(2) Redna dela je distributer toplote dolžan opraviti v času,
ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki čim manj
prizadene odjemalce.
(3) Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplote,
ki je posledica izvedbe rednih del, distributer toplote ni odškodninsko odgovoren. Redna dela se ne smejo izvajati v času, ko
je pričakovati večjo porabo toplote.
26. člen
(pravice in obveznosti pri izrednih nepredvidenih delih
na distribucijskem sistemu)
(1) V primeru motenj ali okvar na distribucijskem sistemu,
vključno s priključkom do glavnih zapornih ventilov V1 in V2,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko distributer
toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplote.
(3) Zaradi izrednih del z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega sistema, distri-
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buter toplote odjemalcem ne odgovarja za morebitno nastalo
škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije toplote.
(4) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem sistemu, nosi vse stroške potrebnih izrednih nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo po splošnih
pravilih obligacijskega prava.
27. člen
(dela na distribucijskem sistemu na podlagi zahtev
tretjih oseb)
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem sistemu določena dela za potrebe tretjih oseb izven
rokov, ki so določeni v izdanem soglasju, izvede ta dela na
stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi odjemalci.
(3) V kolikor so posledice del, zaradi potreb tretjih oseb,
motnje v delovanju dela ali celotnega distribucijskega sistema,
nosi stroške odprave motenj in morebitno škodo odjemalcev,
naročnik teh del. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti
tudi tretji osebi, če ta oseba dokaže, da ima za izvedbo teh del
izbranega usposobljenega izvajalca. Dela se morajo izvajati v
skladu s tehničnimi zahtevami in navodili distributerja toplote.
28. člen
(objavljanje informacij o vzdrževalnih delih)
(1) Distributer toplote je dolžan o predvidenem odklopu
zaradi rednih vzdrževalnih del v pisni obliki pravočasno obvestiti odjemalce, v primeru večjega števila odjemalcev in v primeru,
da osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih
javnega obveščanja in na spletni strani distributerja vsaj 48 ur
pred odklopom. Če ima stavba upravnika, se za drug oseben
način obveščanja šteje tudi obvestilo upravniku stavbe.
(2) Distributer toplote je dolžan o nepredvideni prekinitvi
distribucije toplote zaradi izrednih vzdrževalnih del v najkrajšem
možnem času obvestiti prizadete odjemalce toplote v sredstvih
javnega obveščanja in na spletni strani distributerja z navedbo
predvidenega časa za odpravo nastalih motenj. Če ima stavba
upravnika distributer toplote obvesti tudi upravnika stavbe.
(3) Obvestilo iz prvega in prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del sistema, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali začasnih odklopov;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
29. člen
(obveznost odjemalca za vzdrževanje njegovih
toplotnih naprav)
(1) Odjemalec je dolžan vzdrževati toplotne naprave, ki
so v njegovi lasti.
(2) Odjemalec mora s skrbnostjo dobrega gospodarja
skrbeti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih
napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki
na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih naprav ne presega vrednosti določenih v projektni dokumentaciji
toplotne postaje in internih toplotnih naprav.
(3) Vzdrževalna dela v toplotni postaji sme izvajati samo
izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s
strani distributerja toplote. Enake zahteve glede izvajalca veljajo za vzdrževalna dela na priključku, pri čemer se ta smejo izvajati le pod nadzorom pooblaščene osebe distributerja toplote.
30. člen
(razdelitev stroškov obratovanja in vzdrževanja toplotnih
naprav odjemalca)
Če distributer toplote ugotovi, da delovanje toplotnih naprav odjemalca ni varno, zanesljivo, ali učinkovito, pozove
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odjemalca, da na svoje stroške izvede potrebne ukrepe na
toplotni postaji ali na internih toplotnih napravah. Če odjemalec
v roku, ki ga določi distributer toplote, ukrepov ne izvede in bi
lahko tako obratovanje povzročalo splošno nevarnost, nevarnost za življenje in premoženje, ali škodo distributerju toplote,
lahko distributer toplote odjemalca odklopi do izvedbe ukrepov.
7. Obratovanje distribucijskega sistema v primeru
motenj, ogroženosti distribucijskega sistema in višje sile
31. člen
(motnje na distribucijskem sistemu)
(1) Motnja na distribucijskem sistemu je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega sistema ali
njegovega dela in prekinjena ali motena distribucija toplote.
(2) Motnje nastopijo tudi v primerih izpadov proizvodnega
vira v takšnem obsegu, da ni mogoče zagotoviti nemotene
distribucije toplote v predvidenem obsegu.
(3) V primeru motenj distribucijskega sistema ima distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične
ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplote.
32. člen
(višja sila)
(1) Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti (npr. povodnji in
poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov in
izpad električnega omrežja na območju proizvodnega vira ali
črpališča ali odjemalca).
(2) Če distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas
njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do odjemalcev.
(3) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata distributer toplote in odjemalec pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
(4) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplote
zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren uporabnikom in odjemalcem ter tretjim osebam.
33. člen
(obveščanje v primeru motenj na distribucijskem sistemu)
(1) Distributer toplote je dolžan o nastanku višje sile ali
motenj na distribucijskem sistemu v najkrajšem možnem času
ustrezno obvestiti prizadete odjemalce v sredstvih javnega
obveščanja in na spletni strani distributerja z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj. Če ima stavba
upravnika, distributer toplote obvesti tudi upravnika stavbe.
(2) Obvestilo na spletni strani distributerja toplote mora
vsebovati:
– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem so
motnje distribucije toplote;
– seznam stavb, katerim bo prekinjena ali motena distribucija toplote, če je to možno.
IV. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM
1. Priključitve na distribucijski sistem
34. člen
(postopek priključitve na distribucijski sistem)
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na
obstoječ distribucijski sistem, morajo izpolnjevati predpisane
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tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega
sistema. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati
projektna rešitev in katera je osnova za pridobitev soglasja s
strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na
obstoječ distribucijski sistem, morajo biti zgrajeni po enakih ali
primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega sistema na katerega se priključujejo.
(3) Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sistem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom
distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucijski sistem nosi odjemalec.
(4) Polnitev distribucijskega sistema in toplotnih postaj,
kot tudi internih instalacij ogrevanja pri direktnih hišnih postajah, z ogrevnim medijem lahko izvede le distributer toplote.
Stroške prve polnitve in ostale z izvedbo prve priključitve povezane stroške prilagoditve obratovanja distribucijskega sistema
krije distributer toplote. Če se prva priključitev zaradi razlogov
na strani odjemalca izvaja izven rokov, ki so določeni v izdanem
soglasju za priključitev, izvede distributer toplote ta dela na
stroške odjemalca po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.
(5) Stroške naslednjih polnitev in prilagoditev obratovanja
distribucijskega sistema, ki nastanejo zaradi odjemalčevih dejanj, krije odjemalec.
35. člen
(listine, ki jih je treba predložiti pred polnitvijo)
(1) Investitor oziroma odjemalec mora pred polnitvijo vsakega novega ali spremenjenega distribucijskega voda, priključka ali toplotne postaje distributerju toplote predložiti naslednje
dokumente:
– dokazila o usposobljenosti izvajalca, ki je izvedel distribucijski vod, priključek ali toplotno postajo;
– izjavo, da so naprave zgrajene v skladu s projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi
zahtevami distributerja toplote, soglasjem h gradnji in soglasjem k priključitvi na distribucijski sistem;
– geodetski posnetek distribucijskega voda, priključka in
toplotne postaje.
(2) Investitor oziroma odjemalec mora po pridobitvi uporabnega dovoljenja za distribucijski vod, priključek in toplotno
postajo, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, uporabno
dovoljenje predložiti distributerju toplote.
(3) Z ogrevnim medijem napolnjeni in obratovalno usposobljeni distribucijski vod, priključek in toplotna postaja odjemalcu ne dovoljujejo tudi odjema toplote. Odjem je dovoljen
šele po sklenitvi pogodbe o dobavi toplote.
36. člen
(nadzor nad uporabo ogrevnega medija)
Ogrevnega medija iz distribucijskega sistema ni dovoljeno
uporabljati za polnjenje internih toplotnih naprav ali v druge namene brez predhodnega dovoljenja distributerja toplote. Vsaka
uporaba ogrevnega medija mora potekati iz distribucijskega
sistema pod nadzorom distributerja toplote.
37. člen
(priključitev na distribucijski sistem)
(1) Fizična priključitev novega distribucijskega voda ali
priključka na obstoječ distribucijski sistem je praviloma možna
le izven ogrevalne sezone, to je običajno med 15. majem in
15. septembrom.
(2) Izjemoma je možna priključitev tudi med ogrevalno sezono, če so izpolnjeni pogoji, kar predhodno preveri distributer
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toplote glede na vpliv predvidenih del na zanesljivost delovanja
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce. Vse stroške, ki
nastanejo zaradi nove priključitve v času med ogrevalno sezono (npr. zaustavitev obratovanja vročevodnega omrežja, izguba
sistemske vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem,
morebitni povišani stroški proizvodnje toplote zaradi vklopa
vršnega proizvodnega vira toplote) in temeljijo na veljavnem
ceniku storitev distributerja toplote in metodologiji izračuna povišanih obratovalnih stroškov zaradi priključitve odjemalca na
distribucijski sistem v ogrevalni sezoni, nosi bodoči odjemalec
oziroma investitor novega voda.
2. Pogoji in postopek izdajanja soglasij za priključitev
38. člen
(pogoji za priključitev)
(1) Priključitev odjemalčevih toplotnih naprav na distribucijski sistem je potrebno izvesti skladno s predpisi, ki urejajo
prostorsko načrtovanje, predpisi, ki urejajo graditev objektov,
EZ-1, določbami tega akta in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Soglasja, pogoji in mnenja so pisni dokumenti, ki jih
izdaja distributer toplote skladno s predpisi in pravili stroke za
priključitev odjemalčevih naprav na distribucijski sistem ali za
spremembe že priključenih odjemalčevih naprav.
(3) Distributer toplote mora odločiti o izdaji ali zavrnitvi
soglasja v rokih, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni
postopek.
39. člen
(soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere
je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje.
(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo stavbe v fazi idejne zasnove. Idejna zasnova mora biti
izdelana skladno s predpisi, ki urejajo projektno in tehnično
dokumentacijo za gradnjo objektov in mora vsebovati shemo
poteka priključka od priključnega mesta na distribucijskem
vodu do stavbe, dimenzijo priključka, potrebno toplotno moč
stavbe za različne vrste oskrbe s toploto (npr. ogrevanje,
klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, tehnologija) in lokacijo toplotne postaje. S soglasjem za pridobitev gradbenega
dovoljenja se na podlagi podatkov iz idejne zasnove stavbe
potrdi mesto priključitve na distribucijski sistem in podajo
zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma zavrne izdajo soglasja za pridobitev
gradbenega dovoljenja z odločbo, zoper katero je dovoljena
pritožba na pristojno ministrstvo.
(4) Izdano soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja
velja dve leti od datuma izdaje.
(5) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo
vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja,
hrani distributer toplote.
40. člen
(informacija o priključitvi na distribucijski sistem)
Za priključitev obstoječih stavb in posameznih delov
stavb, za katere po zakonu, ki ureja pogoje za graditev objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, projektant oziroma investitor gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi
na distribucijski sistem. V pisni vlogi za pridobitev informacije je
potrebno navesti situacijo stavbe s predvideno lokacijo toplotne
postaje, opis namena uporabe toplote in podatke o potrebah
po toploti.
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41. člen
(soglasje za priključitev)
(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih naprav,
ki se jih priključuje na distribucijski sistem, mora investitor gradnje pridobiti soglasje za priključitev.
(2) Distributer toplote izda soglasje za priključitev na
osnovi pisne vloge investitorja.
(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja;
– projekt za izvedbo distribucijskega voda, priključka,
toplotne postaje in internih toplotnih naprav in
– pisno izjavo s predvidenimi roki začetka gradnje distribucijskega voda in priključka ter roki fizične priključitve teh na
obstoječ distribucijski sistem.
(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za
katere po zakonu, ki ureja pogoje za graditev objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi
iz prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja
priložiti dokazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna
soglasja lastnikov in solastnikov ali pisno izjavo, s katero investitor del izjavlja, da je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč,
stavb, delov stavb in obstoječih toplotnih naprav (priključek,
toplotna postaja, interne toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala oziroma jih prizadela.
(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za gradnjo distribucijskega voda in priključka potrebno poleg izjave iz prejšnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju
lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek
potekal.
(6) Investitor ali lastnik stavbe lahko določi pooblaščenca,
ki ga zastopa v postopku izdaje soglasja za priključitev. V tem
primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja za priključitev
priložiti tudi pooblastilo o zastopanju.
42. člen
(obvezne vsebine soglasja za priključitev)
Soglasje vsebuje naslednje obvezne sestavine:
a) naslov stavbe, za katero se izvaja priključitev (ulica,
hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela
stavbe);
b) navedba investitorja in lastnika stavbe:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, kraj,
davčna številka;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, zastopnik
družbe, davčna številka;
c) navedbo načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi
za soglasje in na osnovi katerih je izdano soglasje;
d) tehnične značilnosti distribucijskega voda ali priključka;
e) priključno moč internih toplotnih naprav;
f) namen uporabe toplote;
g) pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem
možna, če bo investitor izvedel priključitev v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote in predloženimi
projekti za izvedbo;
h) navedba, da soglasje preneha veljati:
– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucijski sistem na osnovi načrtov, ki so sestavni del te odločbe,
v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja
toplote;
– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucijski sistem v roku 24 mesecev od njegove dokončnosti;
i) pravni pouk.
43. člen
(veljavnost soglasja)
(1) Dokončno soglasje velja 24 mesecev.
(2 V času iz prejšnjega odstavka mora imetnik soglasja
za priključitev objekta izpolniti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in distributerju toplote naročiti izvedbo
priključitve.
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(3) Veljavnost soglasja za priključitev lahko distributer
toplote na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša
največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.
(4) Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za
priključitev podati 30 dni pred iztekom veljavnosti soglasja za
priključitev. V primeru zamud na strani distributerja toplote se
šteje, da je soglasje podaljšano, kar je distributer toplote dolžan sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še ni izvedel
priključitve na distribucijski sistem.
44. člen
(postopek odločanja o soglasju za priključitev)
(1) Na osnovi podane vloge in priložene dokumentacije
distributer toplote odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, če
investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje
pogoje za izdajo soglasja:
– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe ali
dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo;
– če so projekti za izvedbo distribucijskega voda, priključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav izdelani v
skladu s predpisi, tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote;
– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma solastnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih
naprav, na katere se priključuje in o tem podal ustrezno izjavo
in
– če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za distribucijski vod in priključek predložil dokazilo o lastništvu oziroma
soglasju lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod
in priključek potekal, v primerih, ko gradbeno dovoljenje ni
potrebno.
(2) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
distributer toplote z odločbo v upravnem postopku najkasneje
v roku enega oziroma dveh mesecev od vložitve popolne vloge
za izdajo soglasja.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča župan.
(4) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo
vlogi za izdajo soglasja za priključitev, hrani distributer toplote.
45. člen
(zavrnitev soglasja za priključitev)
(1) Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve:
– če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih
pogojev za priključitev;
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi
s toploto ali
– če bi priključitev distributerju toplote povzročila nastanek
nesorazmernih stroškov.
(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve, distributer toplote zavrne soglasje za priključitev.
3. Sprememba osnovnih parametrov
in pogoji za prenos soglasja
46. člen
(pridobitev novega soglasja zaradi spremembe
osnovnih parametrov)
(1) Sprememba osnovnih parametrov pomeni spremembo tehničnih značilnosti distribucijskega voda ali priključka,
spremembo nazivnih moči internih toplotnih naprav in spremembo namena uporabe toplote.
(2) V primeru sprememb osnovnih parametrov mora lastnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede
na to, ali se je sprememba osnovnih parametrov zgodila po
sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na
distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za novo soglasje za
priključitev.
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(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov se izda
tako, da se izda novo soglasje za priključitev.
47. člen
(pogoji za prenos soglasja pred priključitvijo)
(1) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha
(pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja
iz razloga spremembe investitorja ali odsvojitev nepremičnine v času med izdajo soglasja in pred priključitvijo, se lahko
soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasje za
priključitev preneseta na pravnega naslednika, ki je pravna ali
fizična oseba.
(2) Novi lastnik nepremičnine mora najkasneje v 15 dneh
po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali
spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za
priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(3) Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni
mogoč.
48. člen
(sprememba lastnika priključka)
(1) Če po sklenitvi pogodbe o priključitvi pride na podlagi
univerzalnega, singularnega pravnega nasledstva ali zaradi
statusnih sprememb lastnika priključka do spremembe lastnika priključka, mora novi lastnik nepremičnine najkasneje v 15
dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o spremembi obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila
ter soglasje za priključitev.
(2) Vsakokratni lastnik stavbe stopi na mesto pravnega
prednika kot pravni naslednik v pogodbo o priključitvi.
49. člen
(neuporaba priključka)
(1) Če je stavba odklopljena več kot deset let brez vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne namerava več
odjemati toplote. Distributer toplote lahko v tem primeru fizično
prekine povezavo med priključkom in distribucijskim vodom.
(2) Distributer toplote v primerih nameravane fizične prekinitve iz prejšnjega odstavka lastnika stavbe, za katero je bil
izveden priključek, obvesti o nameravani fizični prekinitvi iz
razlogov dotrajanosti, splošne nevarnosti, nevarnosti za življenje in premoženje, ali škodo distributerju toplote, pri čemer ga
seznami z možnostjo in stroški obnove, potrebne za ohranitev
funkcionalnega stanja priključka in možnosti nadaljnje uporabe.
50. člen
(odstranitev stavbe)
(1) Če želi lastnik stavbo, v katero je napeljan priključek
odstraniti, mora pred začetkom odstranitve pridobiti od distributerja toplote soglasje.
(2) Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže način odstranitve priključka, ki
bo zaradi odstranitvenih del prizadet.
(3) Soglasje, ki ga izda distributer toplote, vključuje pogoje, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju stavbe.
4. Stroški priključitve
51. člen
(stroški priključitve)
(1) Lastnik stavbe ali investitor gradnje ima pravico do
priključitve, če distributer toplote oceni, da je priključitev ekonomsko upravičena, ali če se bodoči odjemalec odloči, da bo
sam kril nesorazmerne stroške priključitve na obstoječ distribucijski sistem. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s tem
uredita odjemalec in distributer toplote v pogodbi o priključitvi.
(2) Distributer toplote oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z uporabo me-
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tode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer se upoštevajo
parametri iz splošnega akta agencije, ki ureja metodologijo za
oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Pri izračunu
ekonomske upravičenosti investicije gradnje priključka do točke
v sistemu kjer je priključitev možna ali v ojačitev obstoječega
sistema oziroma pri kombinaciji obojega se upošteva referenčna ekonomska doba uporabe 20 let.
(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve distributer toplote upošteva:
– stroške za izvedbo potrebne investicije v priključek,
distribucijski vod ali v ojačitev obstoječega sistema (vrednost
investicije);
– predvidene prihranke ali dodatne stroške distributerja
toplote, ki nastanejo zaradi spremenjene višine vzdrževalnih in
obratovalnih stroškov kot posledica izvedenih ojačitev sistema;
– strošek iz naslova donosa na finančna sredstva, ki so
potrebna za izvedbo investicije;
– predvidene dodatne prihodke distributerja toplote, glede
na predviden obseg uporabe priključka s strani odjemalcev.
(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima distributer
toplote zaradi zahtevane priključitve iz prve, druge in tretje
alineje prejšnjega odstavka.
(5) Stroški za izvedbo potrebne investicije so stroški projektiranja, stroški pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih
stvarnih pravic, stroški gradnje objektov in naprav in vsi drugi
stroški, ki jih distributer toplote ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za izračun stroškov se upoštevajo trenutne
cene na trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih
objektov.
(6) Predvideni dodatni stroški distributerja toplote so vsi
stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim vzdrževanjem, ki jih bo imel distributer toplote, glede na izkustvena
merila s podobno energetsko infrastrukturo, v zvezi z investicijo
iz prejšnjega odstavka v referenčni ekonomski dobi uporabe.
(7) Strošek iz naslova donosa na sredstva za namene
nesorazmernih stroškov priključitve se določi kot povprečna
vrednost obrestne mere zadnjih petih izdanih državnih obveznic Republike Slovenije.
(8) Pri izračunu amortizacijskih dob se za posamezne
dele distribucijskega voda upoštevajo amortizacijske dobe in
stopnje, ki jih je distributer toplote upošteval pri pripravi zadnjih
revidiranih letnih računovodskih izkazov skladno s slovenskimi
ali mednarodnimi računovodskimi standardi in ki ne presegajo
davčno priznanih stopenj.
(9) Predvideni dodatni prihodki distributerja toplote so vsi
prihodki, ki jih bo imel distributer toplote zaradi nove priključitve,
upoštevaje s strani odjemalca napovedan odjem toplote.
(10) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri
analizi ekonomske upravičenosti, ugotavlja distributer toplote
na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je s strani odjemalca
prejel popolno vlogo za soglasje za priključitev.
(11) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni
dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi
distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).
(12) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za
pokritje vseh stroškov priključitve, ima odjemalec pravico do
priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s
predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerne stroške).
(13) Distributer toplote določi nesorazmerne stroške kot
znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi uporabe distribucijskega voda v celoti upoštevana takšna pričakovana interna stopnja donosnosti investicije, kot znaša stopnja
donosa na sredstva distributerja toplote.
(14) Distributer toplote ni dolžan začeti z investicijo, dokler
odjemalec ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se odjemalec zaveže, da bo v referenčni ekonomski dobi uporabljal distribucijski vod v napovedanem obsegu odjema toplote, ki izhaja
iz soglasja za priključitev, in dokler ne plača nesorazmernih
stroškov, kot je opredeljeno v pogodbi o priključitvi.
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5. Pogodba o priključitvi
52. člen
(vsebina pogodbe o priključitvi)
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev ter pred priključitvijo na distribucijski sistem skleneta imetnik soglasja za
priključitev in distributer toplote pogodbo o priključitvi. S to
pogodbo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s priključitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih
stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom nad gradnjo priključka, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom
in njegovim vzdrževanjem ter druga medsebojna razmerja, ki
se nanašajo na priključitev na distribucijski sistem. Pogodba
o priključitvi je pogoj za sklenitev pogodbe o dobavi toplote.
(2) Obvezna vsebina pogodbe o priključitvi je tudi ureditev
vseh medsebojnih razmerij med distributerjem in lastnikom
nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali odstranitvijo
priključka ter odgovornost za plačilo s tem povezanih stroškov.
6. Izgradnja priključka in toplotne postaje
53. člen
(obvezen nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje)
(1) Priključek in toplotna postaja morata biti zgrajena v
skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote, graditelj pa mora distributerja toplote pred priključitvijo
obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njegovo izgradnjo.
(2) Distributer toplote mora biti prisoten pri vseh delih, ki
jih investitor ali tretja oseba izvaja na priključku.
(3) Investitor ali tretja oseba so dolžni obveščati distributerja toplote o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškodbah na priključku in toplotni postaji.
(4) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna
dela na priključku in toplotni postaji bremenijo lastnika priključka ali toplotne postaje.
(5) Nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje
obvezno izvaja distributer toplote, kar se uredi s pogodbo o
priključitvi.
(6) Distributer toplote s priključitvijo naprav lastnika stavbe
ali investitorja na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in
ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav
je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključka in toplotne
postaje.
54. člen
(določitev tehničnih značilnosti priključka)
Vrsto, število, lego in dimenzijo priključka določi distributer
toplote v postopku izdaje soglasij, glede na potrebe stavbe, določbe tega akta in upoštevaje ekonomičnost načina priključitve.
55. člen
(obveznost odjemalca za dopustitev vgradnje tehnološko
sodobnih merilnih naprav)
Odjemalec je dolžan omogočiti distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav in naprav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega
sistema v prostoru, kjer se nahaja toplotna naprava.
56. člen
(priključitev novega odjemalca na obstoječ priključek)
(1) Lastnik priključka lahko v zameno za primerno nadomestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni odjemalec,
dovoli in omogoči priključitev priključka novega potencialnega
odjemalca na svoj priključek, v kolikor ta priključek dovoljuje
dodatne obremenitve.
(2) Za primerno nadomestilo se šteje nadomestilo v višini
sorazmernega dela stroškov gradnje priključka glede na število
njegovih odjemalcev ali zmogljivosti.
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57. člen

(ponovna priključitev odjemalca)
Ponovna priključitev odjemalca na distribucijski sistem
nastopi po odklopu odjemalca zaradi razlogov navedenih v
tem aktu in v primeru, ko je od fizične izvedbe priključka in do
dejanskega aktiviranja priključka minilo več kot eno leto in sta
ostala vhodna ventila V1 in V2 zaprta in zapečatena.
7. Postopek odklopov
58. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Distributer toplote odklopi odjemalca po predhodnem
obvestilu iz razlogov, navedenih v EZ-1, le, če le-ta v roku,
določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti s tem, da
odstrani vzrok ali vzroke za odklop (npr. motenje distribucije
toplote drugim odjemalcem, onemogočanje pravilnega registriranja obračunskih količin).
(2) Rok za izpolnitev obveznosti v obvestilu znaša 15 dni
za gospodinjske odjemalce in osem dni za ostale odjemalce od
dneva prejema obvestila.
(3) Distributer toplote izvede odklop po predhodnem obvestilu z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih ventilov V1
in V2.
(4) Stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku
distributerja toplote, nosi odjemalec.
59. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
(1) Distributer toplote izvede odklop odjemalca brez predhodnega obvestila, če odjemalec:
– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ogroža življenje
ali zdravje ljudi, ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega sistema, s
čimer ogroža življenje ali zdravje ljudi;
– nepooblaščeno odjema toploto z uničenjem pečatov ali
s poškodovanjem glavnih zapornih ventilov V1 in V2 oziroma
merilne naprave, s čimer ogroža premoženje;
– nepooblaščeno priključi svoje toplotne naprave na distribucijski sistem, s čimer ogroža premoženje.
(2) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih ventilov V1 in V2.
(3) Vnovična dobava toplote po odklopu se začne potem,
ko so odpravljeni razlogi za odklop in ko odjemalec distributerju
toplote poravna nastale stroške v zvezi z odklopom.
(4) Stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku
distributerja toplote, nosi odjemalec.
60. člen
(odklop na zahtevo odjemalca)
(1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev, lahko
zahteva od distributerja toplote, da njegovo odjemno mesto
trajno odklopi od distribucijskega sistema. V tem primeru pogodba o dobavi toplote preneha veljati.
(2) Distributer toplote izvede odklop s fizično prekinitvijo
priključka za glavnima zapornima ventiloma V1 in V2 ter pečatenjem ventilov.
(3) Pravica odjemalca do odklopa po tem členu ne posega
v obveznosti odjemalca iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo
na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe
priključka.
(4) Če se odjemalec ponovno priključi na sistem v roku, ki
je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote
poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi
toploto prejemal nepretrgoma.
(5) Distributer toplote lahko odjemalcu, ki je zahteval
odklop, zavrne ponovno priključitev na distribucijski sistem
ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler odjemalec ne
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poravna vseh obveznosti iz pogodbe o priključitvi, ki izvirajo iz
časa pred odklopom.
(6) Odjemalec mora za ponovno priključitev pridobiti novo
soglasje za priključitev in skleniti novo pogodbo o priključitvi.
(7) Stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku
distributerja toplote, nosi odjemalec.
61. člen
(odklop v primeru neupravičenega odjema)
(1) Če odjemalec po izvedenem odklopu odjemnega mesta z nedovoljenim posegom v distribucijski sistem vzpostavi
odjem toplote, se ta odjem šteje kot neupravičen odjem.
(2) Če pride do neupravičenega odjema preko priključka,
namenjenega oskrbi odjemnega mesta, ki je bilo odklopljeno
ali priklopljeno brez soglasja distributerja toplote, lahko distributer izvede odklop na priključnem mestu na distribucijskem
vodu. Nastali stroški bremenijo odjemalca, ki je neupravičeno
odjemal toploto.
8. Ponovna priključitev in povrnitev škode
62. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)
(1) Distributer toplote je dolžan odjemalca, ki je bil odklopljen, na njegove stroške ponovno priključiti na distribucijski
sistem, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za odklop
in izpolnil pogoje iz tega akta.
(2) Distributer toplote, ki je odjemalca neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
odjemalca omrežja na svoj distribucijski sistem.
(3) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj odjemalca in zaradi katerih ga je odklopil
po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
Distributer toplote v odškodninskem zahtevku predvsem uveljavlja škodo, ki je nastala zaradi odjemalčeve namerne poškodbe
merilne naprave, poškodb na distribucijskem omrežju, ki so
nastale zaradi ravnanj odjemalca in poškodb glavnih zapornih
ventilov V1 in V2.
(4) Odjemalec ima pravico do povračila škode zaradi
neutemeljenega odklopa po splošnih pravilih obligacijskega
prava. Pravico do povračila škode uveljavlja s pisno zahtevo,
ki jo mora posredovati distributerju toplote v desetih dneh po
neutemeljenem odklopu.
(5) Distributer toplote mora po prejetju zahtevka v desetih
dneh odjemalcu posredovati odgovor. Pri obravnavi zahteve
distributer toplote ugotavlja:
– ali je bilo glede na letni čas in temperaturne razmere ter
vrsto stavbe ogroženo življenje in zdravje odjemalca in
– ali je odjemalec utrpel dodatne stroške, da si je v času
odklopa zagotovil ogrevanje.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE
1. Dobava toplote
63. člen
(pogodba o dobavi toplote)
(1) Pogodba o dobavi toplote se sklene v pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje, v kolikor za to obstajajo možnosti pri obeh pogodbenih
strankah.
(2) Pogodba o dobavi toplote se sklene med distributerjem toplote in odjemalcem, ki je imetnik soglasja za priključitev
v primeru prvih priključitev na distribucijsko omrežje (imetnik
soglasja za priključitev) oziroma lastnik nepremičnine, v kateri
ali za katero je bilo izvedeno odjemno mesto (lastnik nepremičnine).
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(3) Če odjemalec, ki odjema toploto (npr. najemnik, uporabnik), ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, se pogodbeno razmerje o dobavi in odjemu toplote
uredi med imetnikom soglasja za priključitev oziroma lastnikom
nepremičnine, odjemalcem, ki odjema toploto (npr. najemnik,
uporabnik) in distributerjem toplote. Odjemalec, ki ni lastnik nepremičnine, in lastnik nepremičnine sta solidarno odgovorna za
nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določbami tega
akta, razen v primeru, da je subsidiarna odgovornost določena
z drugim zakonom.
(4) Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni ali
elektronski obliki in odjemalec toploto dejansko odjema, se
šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in
odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote oziroma z dnem,
ko je odjemalec postal lastnik nepremičnine. Če odjemalec,
ki odjema toploto, ni lastnik nepremičnine, sta odjemalec, ki
odjema toploto in lastnik nepremičnine solidarno odgovorna,
razen v primeru, da je subsidiarna odgovornost določena z
drugim zakonom.
(5) Splošni pogodbeni pogoji so sestavni del pogodbe
o dobavi toplote in so znani vnaprej ter odjemalcu tudi dostopni. Distributer toplote splošne pogodbene pogoje odjemalcu
zagotovi pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodba sklepa
po posrednikih. Splošni pogodbeni pogoji distributerja toplote
morajo biti skladni s tem aktom.
64. člen
(odpoved pogodbe o dobavi)
(1) Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen
čas, razen če se distributer toplote in odjemalec v pogodbi ne
dogovorita drugače.
(2) Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote
pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom.
(3) Po preteku odpovednega roka iz prejšnjega odstavka
distributer toplote ustavi dobavo toplote na odjemno mesto. Če
sovpada datum odpovednega roka na dela prosti dan (praznik,
sobota ali nedelja), potem izvede distributer toplote zaustavitev
dobave toplote prvi naslednji delovni dan. Distributer toplote ne
prevzema nikakršnih obveznosti (npr. pravnih in finančnih) za
škodo, ki bi z zaustavitvijo dobave toplote nastala odjemalcu.
(4) Odpoved od pogodbe o dobavi toplote ni mogoča, če
odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva posamezni odjemalec, ki se s toploto oskrbuje iz skupnega odjemnega mesta.
(5) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka je odpoved od pogodbe o dobavi toplote mogoča v primeru
odstranitve (rušitve) stavbe.
(6) Če se odjemalec po odpovedi pogodbe o dobavi toplote znova odloči za dobavo toplote na istem odjemnem mestu v
roku, ki je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave
toplote poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval,
če bi toploto prejemal nepretrgoma.
(7) Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje distributerja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga na strani odjemalca prekinjena dobava na
njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu
odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote.
65. člen
(sestavine pogodbe o dobavi)
Pogodba o dobavi toplote mora vsebovati:
a) podatke o distributerju toplote, odjemalcu oziroma odjemalcih, če je skupno odjemno mesto in lastniku stavbe oziroma lastnikih posameznih delov stavbe, če je skupno odjemno
mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik
družbe;
b) podatke o distributerju toplote in skupini odjemalcev, če
je skupno odjemno mesto: ime in priimek/naziv družbe, naslov
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odjemalcev/sedež družbe, kraj, davčno številko ali ID za DDV,
naziv skupine odjemalcev, naslov skupine odjemalcev, podatke
o zastopniku/pooblaščencu skupine odjemalcev ali podatke o
upravniku skupine, ki skupino odjemalcev zastopa v njihovem
imenu in za njihov račun;
c) predmet pogodbe;
d) ponujeno raven kakovosti storitev;
e) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj,
identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe);
– oznake odjemnega mesta;
– obračunsko moč odjemnega mesta na osnovi izdanega
soglasja;
– uvrstitev v tarifno skupino;
– delež fiksnih stroškov odjemalca na odjemnem mestu;
f) vrste vzdrževalnih storitev;
g) ceno toplote na dan podpisa pogodbe;
h) podatke o obračunu toplote in načinu plačila;
i) način razdelitve stroškov dobave toplote, če je odjemno
mesto skupno (razdelilnik stroškov);
j) podatke o načinu spremembe cen toplote, načinu obračuna toplote in načinu plačila;
k) trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
vzdrževalnih storitev in pogodbe;
l) pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe;
m) načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah
in stroških vzdrževanja;
n) podatke, v katerih pogodbena partnerja določita morebitne posebnosti pogodbenega razmerja;
o) dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni
dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote;
p) informacije o pravicah odjemalcev;
r) določbe glede zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov odjemalcev.
66. člen
(obveščanje)
(1) Odjemalec je distributerju toplote dolžan pisno sporočiti vse spremembe podatkov (npr. ime ali firmo, naziv, prebivališče, poslovni naslov, sedež, statusno pravne spremembe,
uvedbo postopkov zaradi insolventnosti, spremembe odjemne
skupine, spremembe lastnika odjemnega mesta, plačnika, nastop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za priključitev) najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi in predložiti
dokumente, ki izkazujejo spremembe.
(2) Distributer toplote spremembe upošteva od prvega
naslednjega obračunskega obdobja, ki sledi mesecu, v katerem
je bila podana sprememba.
(3) Odjemalec mora distributerju toplote spremembe podatkov poslati pisno po pošti ali po faksu ali elektronski pošti, in
sicer na naslove oziroma številke faksa, navedene v pogodbi o
dobavi toplote ali na spletni strani distributerja toplote.
(4) Če odjemalec ne sporoči sprememb podatkov, se
računi in druga sporočila, poslana odjemalcu na ime in naslov,
ki sta navedena v pogodbi o dobavi, štejejo za prejeta.
(5) Distributer toplote bo pošto (npr. račune, opomine, odgovore na reklamacije, obvestila, odpoved pogodbe, obvestila
vezana na akcije, neposredno trženje, tržne analize) pošiljal
odjemalcu z redno pošto na naslov odjemalca, naveden v
pogodbi o dobavi toplote oziroma na sedež pravne osebe, ki
je naveden v poslovnem registru, ali po elektronski pošti na
elektronski naslov, ki je bil posredovan s strani odjemalca.
67. člen
(spremembe pogodbe o dobavi toplote in odjemalca)
(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri odjemalcih, ki vplivajo na obstoječe pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec
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dolžna distributerja toplote obvestiti o navedenih spremembah
najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da
tudi novi odjemalec sklene pogodbo o dobavi toplote oziroma
vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote, v primeru, da gre
za skupno odjemno mesto.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih, če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe
oziroma lastnikih delov stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o novem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih,
če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe oziroma lastnikih delov stavbe če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov merilnega mesta;
d) priložene listine kot dokazilo o prenosu lastninske
pravice (fotokopijo);
e) podpisano izjavo novega odjemalca na obrazcu distributerja toplote, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje
če gre za skupno odjemno mesto;
f) stanje merilne naprave na dan prenosa lastninske pravice.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim
odjemalcem in distributerjem toplote na novega odjemalca. Če
odjemalec ni sporočil stanja merilne naprave na dan prenosa
lastninske pravice, se šteje, da velja obvestilo o spremembi od
prvega naslednjega obračunskega obdobja, ko je distributer
toplote prejel obvestilo v svojem vložišču.
(4) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka
tega člena distributer toplote odjemalca obvesti o manjkajočih
podatkih oziroma dokumentih ter ga pozove k dopolnitvi vloge.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec, ne glede na
prenos lastninske pravice.
(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi
univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe
o dobavi toplote, sklenjene med dosedanjim odjemalcem in
distributerjem toplote. Univerzalni pravni naslednik odjemalca
je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti distributerja
toplote o nastali spremembi.
68. člen
(ureditev pogodbenih razmerij z odjemalcem, ki ni lastnik
nepremičnine oziroma imetnik soglasja za priključitev)
(1) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine lahko distributerju pisno predlaga, da se pogodbeno
razmerje uredi z odjemalcem, ki odjema toploto (npr. najemnik,
uporabnik) in ki ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine.
(2) Pisni predlog odjemalca mora vsebovati:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o odjemalcu toplote, ki ni lastnik nepremičnine:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in
davčno številko;
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– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov odjemnega mesta.
(3) Distributer, imetnik soglasja za priključitev oziroma
lastnik nepremičnine in odjemalec, ki ni imetnik soglasja za
priključitev oziroma lastnik nepremičnine pogodbeno razmerje
uredijo s sklenitvijo tripartitnega dodatka k pogodbi o dobavi
toplote, ki jo ima imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik
nepremičnine sklenjeno z distributerjem toplote.
(4) Distributer toplote ima pravico, da ne privoli v sklenitev
dodatka k pogodbi o dobavi toplote iz prejšnjega odstavka, dokler niso izpolnjene vse finančne in druge obveznosti odjemalca na odjemnem mestu, kjer se vrši dobava toplote. Distributer
toplote mora o tem dejstvu pisno obvestiti odjemalca ter navesti
razlog zavrnitve.
(5) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote in odjemalec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k pogodbi o dobavi toplote sta solidarno odgovorna, razen v primerih,
ko je z drugimi zakoni določena subsidiarna odgovornost.
(6) Dodatek k pogodbi o dobavi toplote prične veljati
s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko je distributer
toplote prejel podpisan dodatek k pogodbi o dobavi toplote v
svoje vložišče.
(7) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, ki imata sklenjeno pogodbo o dobavi toplote in
odjemalec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka
k pogodbi o dobavi toplote se zavezujeta, da bosta distributerja
toplote obvestila o vseh spremembah, ki bi vplivale na pogodbeno razmerje o dobavi toplote.
(8) Za dodatek k pogodbi o dobavi toplote se smiselno
uporabljajo vse določbe tega akta, ki veljajo za pogodbo o
dobavi toplote.
69. člen
(sprememba splošnih pogodbenih pogojev)
(1) O spremembi splošnih pogodbenih pogojev mora distributer toplote obvestiti odjemalca osebno najmanj mesec
dni pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na
pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo izvede s prilogo k računu,
kjer kratko obvesti odjemalca o spremembi in ga usmeri na distributerjevo spletno stran in sedež distributerja toplote, kjer je
objavljena celotna vsebina novih splošnih pogodbenih pogojev.
(2) Če odjemalec zaradi sprememb splošnih pogojev ne
želi več odjemati toplote pod spremenjenimi pogoji lahko, razen
v primerih, ko odpoved od pogodbe o dobavi toplote v skladu z
določbami tega akta ni mogoča, odstopi od pogodbe o dobavi
toplote najkasneje v roku 30 dni po začetku veljave sprememb
splošnih pogodbenih pogojev. Če distributer ne prejme pisnega
odstopa odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je odjemalec pristal na spremembe splošnih pogodbenih pogojev.
2. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih
70. člen
(skupno odjemno mesto)
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v večstanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem
se meri poraba toplote za več pravnih oziroma fizičnih oseb
skupaj. V tem primeru izvršujejo obveznosti in pravice, ki jih
imajo po teh pogojih odjemalci, vse te osebe skupaj in se jih
obravnava kot enega odjemalca.
71. člen
(urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odjemnem mestu)
(1) Pogodbo o dobavi toplote za skupno odjemno mesto
sklene v imenu in za račun odjemalcev, ki se oskrbujejo s
toploto iz skupnega odjemnega mesta, upravnik stanovanjske
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oziroma poslovne stavbe oziroma drug pooblaščenec lastnikov
posameznih delov stavb v skladu s pooblastili, ki jih ima pri
zastopanju lastnikov posameznih delov.
(2) Če večstanovanjska, poslovna ali stanovanjsko-poslovna stavba s skupnim odjemnim mestom nima upravnika ali
pooblaščenca lastnikov posameznih delov stavb, lahko sklepa
distributer toplote eno pogodbo o dobavi toplote, ki jo podpišejo
vsi odjemalci oziroma pogodbo o dobavi toplote sklepa z vsakim odjemalcem posebej.
(3) Za urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odjemnem mestu se smiselno uporabljajo določbe akta, ki ureja
sklepanje pogodb o dobavi toplote, razen v kolikor v tem poglavju ni drugače določeno.
(4) Odjemalec, ki odjema toploto iz skupnega odjemnega
mesta, vstopi v sklenjeno pogodbo o dobavi toplote za skupno
odjemno mesto z Izjavo o vstopu v pogodbo o dobavi toplote.
(5) Odjemalec, ki odjema toploto iz skupnega odjemnega
mesta, je dolžan najkasneje v 15 dneh po začetku odjemanja
toplote ali po njegovem prenehanju sporočiti distributerju naslednje podatke:
a) ime in priimek ali firmo odjemalca:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) naslov in podatke o delu stavbe oziroma o stavbi, v
kateri odjema toploto;
c) datum začetka ali prenehanja odjema toplote;
d) priložene listine kot dokazilo o prenosu lastninske
pravice (fotokopijo).
(6) Za začetek ali prenehanje odjema toplote se šteje
začetek ali prenehanje uporabe dela stavbe oziroma stavbe,
v kateri odjema toploto oziroma ko je odjemalec postal lastnik
dela stavbe.
(7) Če distributer toplote nima pravilnih podatkov o odjemalcu iz petega odstavka tega člena, neposredno ali s posredovanjem upravnika stavbe pozove osebo, ki uporablja zadevni
del stavbe oziroma stavbo, da nemudoma sporoči podatke.
(8) Če odjemalec, ki je postal lastnik dela stavbe, ki je
oskrbovan s toploto iz skupnega odjemnega mesta, iz katerega
se oskrbuje še več drugih odjemalcev toplote, ne želi vstopiti
v obstoječe pogodbeno razmerje namesto prejšnjega lastnika
dela stavbe in ne podpiše Izjave o vstopu v pogodbo o dobavi
toplote, se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo z dnem, ko
je odjemalec postal lastnik oziroma ko je pričel z uporabo dela
stavbe oziroma stavbe, v kateri odjema toploto.
72. člen
(razdelilnik stroškov za toploto)
(1) Stroški za toploto so določeni za skupno odjemno
mesto, odjemalci na skupnem odjemnem mestu pa so dolžni
distributerju toplote posredovati razdelilnik stroškov za toploto,
ki vključuje fiksne stroške toplote (obračunska moč in vzdrževanje merilne naprave) in stroške dobavljene toplote, s katerim si
v odstotkih razdelijo celotno obveznost plačila stroškov oskrbe
s toploto in drugih storitev na skupnem merilnem mestu. Vsota
vseh deležev na razdelilniku stroškov mora znašati 100 odstotkov. Razdelilnik stroškov toplote je sestavni del pogodbe
o dobavi toplote.
(2) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote mora biti izdelan v skladu s pravilnikom, ki ureja način delitve in obračuna
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in posredovan
v skladu z navodili distributerja toplote.
(3) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote se lahko spremeni v skladu s pravilnikom in se upošteva s prvim naslednjim
obračunskim obdobjem, ko distributer toplote prejme razdelilnik
stroškov v svoje vložišče.
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73. člen
(način in odgovornost glede sporočanja razdelilnika stroškov
za dobavljeno toploto distributerju toplote)
(1) Merjenje dobave toplote vsakemu posameznemu delu
stavbe ni obveznost ali strošek distributerja toplote, če s pogodbo o dobavi toplote ni drugače določeno.
(2) Distributer toplote ni odgovoren za pripravo in pravilnost razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto. Distributer
toplote ni izvajalec obračuna in izvajalec delitve stroškov dobavljene toplote po pravilniku, razen če je s pogodbo drugače
določeno.
(3) Razdelilniki stroškov dobavljene toplote za obračun
stroškov dobavljene toplote morajo biti izdelani v skladu s
pravilnikom in posredovani v skladu z navodili distributerja in
sklenjenim sporazumom o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov.
(4) Odjemalci morajo določiti pooblaščenca za sporočanje mesečnega razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto, ki
je lahko tudi upravnik ali izvajalec delitve. Pooblaščenec za
sporočanje mesečnega razdelilnika stroškov za dobavljeno
toploto in upravnik stanovanjske oziroma poslovne stavbe ali
drug pooblaščenec na podlagi pisnega pooblastila lastnikov
stavb mora podpisati z distributerjem toplote sporazum o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov, v katerem se
določi način, roki in pogoji sporočanja mesečnih razdelilnikov
dobavljene toplote.
(5) Če mesečni razdelilniki stroškov za dobavljeno toploto
za obračun toplote niso izdelani in posredovani v roku in na
način, kot to določa sporazum o načinu sporočanja mesečnih
razdelilnikov stroškov, distributer toplote obračuna stroške toplote po zadnjem prejetem razdelilniku stroškov toplote, ki ga
ima na voljo. Reklamacij iz naslova nesporočenih, napačno
sporočenih ali nepravočasno sporočenih razdelilnikov stroškov
distributer toplote ni dolžan upoštevati.
74. člen
(sporočanje sprememb odjemalca
na skupnem odjemnem mestu)
(1) Sprememba posameznega odjemalca na skupnem
odjemnem mestu se izvaja po določbah tega akta.
(2) Ob spremembi odjemalca na skupnem merilnem mestu plača dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega
obdobja, v katerem se je zgodila sprememba.
(3) Ne glede na dejstvo, da se je lastninsko pravna ali
statusna sprememba dogodila znotraj obračunskega obdobja,
je zavezanec za plačilo stroškov oskrbe s toploto do konca
obračunskega obdobja dotedanji odjemalec. Če odjemalec
izrecno zahteva izvedbo izrednega odčitka ter poračun distributerja na dan spremembe odjemalca, distributer toplote zaračuna strošek izrednega obračuna po veljavnem ceniku storitev,
hkrati pa lahko zahteva tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali
s pridobitvijo izrednega odčitka.
75. člen
(odpoved pogodbe o dobavi
na skupnem odjemnem mestu)
Odpoved pogodbe o dobavi toplote na skupnem odjemnem mestu velja le, če jo podajo odjemalci tega odjemnega
mesta skladno z zakonom, ki ureja razmerja v večstanovanjskih stavbah ter upravljanje večstanovanjskih stavb oziroma
stavb z več posameznimi deli. Odpoved lahko poda tudi
upravnik stavbe oziroma drug pooblaščenec odjemalcev, v
skladu s pooblastili, ki jih ima pri zastopanju lastnikov delov
stavb. Z dnem prejema popolne odpovedi začne teči odpovedni rok po pogodbi o dobavi toplote oziroma po tem aktu.
Za odpoved po tem členu se smiselno uporabljajo določbe
64. člena tega akta.
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3. Storitev dobave toplote
76. člen
(čas dobave toplote)
(1) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto celo
leto in mu zagotavlja na odjemnem mestu v priključni postaji
parametre skladno z določbami tega akta.
(2) Ogrevalna sezona se praviloma prične po 15. septembru, ko je zunanja temperatura ob 21. uri trikrat zaporedoma
manj od 12 °C, konča pa se praviloma, ko zunanja temperatura
po 15. aprilu preseže ob 21. uri trikrat zaporedoma 12 °C.
(3) V obdobju izven ogrevalne sezone, distributer toplote
dobavlja odjemalcu toploto za potrebe ogrevanja tople sanitarne vode, če tako določa pogodba o dobavi toplote.
(4) Če odjemalci želijo, da se ogrevalna sezona prične
ali konča drugače kot to določa drugi odstavek tega člena,
morajo o tem pisno ali z elektronsko pošto obvestiti distributerja
toplote, najmanj 3 dni pred časom dobave toplote iz drugega
odstavka tega člena.
(5) Izjemoma so možne prekinitve dobave toplote le skladno z določbami tega akta oziroma, če je to potrebno iz razlogov na strani odjemalca.
4. Začetek dobave toplote
77. člen
(začetek dobave toplote)
(1) Distribucijski sistem je mogoče pričeti uporabljati, ko:
1. je izdano soglasje za priključitev;
2. so izpolnjeni pogoji iz izdanih soglasij;
3. je sklenjena pogodba o priključitvi;
4. je priključitev pravilno izvedena;
5. je sklenjena pogodba o dobavi toplote;
6. so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
7. lastnik nepremičnine ali imetnik soglasja za priključitev
predloži uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave,
če je bilo izdano gradbeno dovoljenje;
8. so poravnane finančne obveznosti bodočega odjemalca toplote do distributerja toplote;
9. je podpisan zapisnik o nastavitvi toplotne postaje.
(2) Odjemalec in distributer toplote z zapisnikom določita
dejanski začetek dobave toplote. Zapisnik mora med drugim
vsebovati obračunsko moč, začetno stanje merilnih naprav
in datum začetka dobave. Lastnik nepremičnine ali imetnik
soglasja lahko zaprosi za začetek dobave toplote pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja na osnovi predložene odločbe o
poskusnem obratovanju.
(3) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto praviloma neprekinjeno. Prekinitve so možne v primerih, določenih s
tem aktom in skladno z določbami pogodbe o dobavi toplote.
5. Ugotavljanje dobavljenih količin toplote
78. člen
(ugotavljanje dobavljenih količin toplote)
(1) Količina dobavljene toplote se ugotovi na podlagi
odčitka merilne naprave, nameščene na merilnem mestu v
priključni postaji.
(2) Količina dobavljene toplote se meri neposredno s
toplotnim števcem in je izražena v MWh.
(3) Pri ugotavljanju količine dobavljene toplote se ne upoštevajo merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev
porabljene toplote.
(4) Količino dobavljene toplote ugotavlja distributer toplote.
(5) Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba distributerja toplote ali po predhodnem dogovoru z distributerjem
toplote odjemalec sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča
daljinski prenos podatkov.
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(6) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odjemnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in v količini,
kot je bila izmerjena na odjemnem mestu.
(7) Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo ali količino
toplote, prevzete na odjemnem mestu, je dokazno breme na
strani odjemalca.
(8) Distributer toplote posreduje podatke meritev, pridobljenih iz merilne naprave, le odjemalcu oziroma njegovemu
pooblaščencu. V primeru zahtev po pridobitvi podatkov tretje
osebe mora tretja oseba distributerju posredovati pooblastilo
odjemalca oziroma njegovega pooblaščenca o možnosti pridobitve tovrstnih podatkov v njegovem imenu.
79. člen
(merilne naprave)
(1) Merilne naprave so v lasti distributerja toplote.
(2) Merilne naprave namešča na merilno mesto v priključni postaji distributer toplote.
(3) Merilne naprave, ki merijo odjem toplote, so merilniki
za vročo vodo (toplotni števci) s pripadajočimi tipali in računsko
enoto.
(4) Merilne ali delilne naprave, ki so nameščene v hišni
postaji ali na internih napravah odjemalca, služijo le za interno
razdelitev stroškov toplote, ki je izmerjena z merilno napravo
na merilnem mestu v priključni postaji.
80. člen
(ustreznost merilnih naprav)
Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi
projektant v skladu s pogoji distributerja toplote. Vse merilne
naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako v skladu z
zakonom, ki ureja meroslovje. Po namestitvi merilne naprave
se na napravo in njene sestavne dele namestijo pečati, ki onemogočajo njeno demontažo brez poškodbe.
81. člen
(kontrola merilne naprave)
Merilne naprave pregleduje, vzdržuje ter izvaja menjave
distributer toplote.
82. člen
(redni pregledi in zamenjava merilne naprave)
(1) Redne preglede merilne naprave in njihovo zamenjavo
v zakonitem roku izvaja distributer toplote v skladu z zakonodajo, ki ureja meroslovje.
(2) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve
internih toplotnih naprav ali drugih razlogov na strani odjemalca, potrebno zamenjati merilno napravo z novo drugih
dimenzij ali karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje
nove merilne naprave ter ostale stroške predelave napeljave
odjemalec.
(3) Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih
pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne naprave.
Če se pri pregledu ugotovi, da točnost merilne naprave presega vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega
pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v nasprotnem primeru pa odjemalec.
83. člen
(okvara merilnih naprav)
(1) V primeru okvare merilnih naprav, poškodbe ali motnje v delovanju merilne naprave, mora odjemalec o tem takoj
obvestiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake
mogoče.
(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo
ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemalca,
bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave
odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.
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84. člen
(način izvajanja meritev)
(1) Distributer toplote zagotavlja merjenje količin toplote v
okviru in pod pogoji, kot je določeno v soglasju za priključitev in
s pogodbo o dobavi toplote. Odjem mora biti znotraj delovnega
območja merilne naprave, ki je bil določen na osnovi zahteve
k priključitvi.
(2) Če je odjem toplote izven delovnega območja merilne
naprave, distributer toplote ne odgovarja za predpisano natančnost merjenja. V tem primeru je odjemalec dolžan plačati
odmerjene količine toplote ne glede na možne merske napake.
(3) Če je odjem toplote večkrat zaporedoma izven pogodbenih okvirov, mora odjemalec na zahtevo distributerja toplote
nemudoma podati vlogo za spremembo soglasja za priključitev.
85. člen
(naprave za daljinski prenos podatkov)
(1) Naprave, ki v toplotni postaji omogočajo daljinski prenos podatkov za potrebe obračuna in učinkovito delovanje
toplotne postaje namešča, premešča in vzdržuje distributer
toplote na stroške distributerja. Distributer toplote tudi predpiše zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa
podatkov.
(2) Odjemalci, ki imajo nameščene naprave, ki omogočajo
daljinski prenos podatkov, morajo distributerju toplote, če je to
tehnično možno, brezplačno dati na voljo kabelsko povezavo
ali možnost napeljave take povezave do ustreznega komunikacijskega omrežja.
(3) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave
in naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov, ki za svoje
delovanje potrebujejo električno energijo, morajo distributerju
toplote brezplačno omogočiti priklop na električno omrežje.
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merilne naprave), distributer toplote zaračuna toploto na osnovi
ocenjene porabe v obračunskem obdobju, upoštevajoč preteklo
porabo in dejanski temperaturni primanjkljaj v obračunskem
obdobju.
90. člen
(določanje količin dobavljene toplote v primeru okvare merilne
naprave, ki je nastala brez krivde odjemalca)
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave,
ki je nastala brez krivde odjemalca, količine predane toplote
nepravilno registrirane oziroma nepravilno merjene, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine toplote sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave
do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno
upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec prejemal toploto v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma
registrirala količine predane toplote.
(2) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine
toplote za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave
niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na
osnovi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred in
po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike dobave toplote
oziroma temperaturnega primanjkljaja.

Distributer toplote je odgovoren za zagotavljanje merilnih
podatkov za obračun prevzetih in dobavljenih količin toplote.

91. člen
(izračun količin dobavljene toplote v primeru okvare
merilne naprave)
(1) Za obdobje, ko je merilna naprava pokvarjena, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je merilna naprava še pravilno delovala,
z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
(2) Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer toplote. Za stavbe, za katere ni mogoče določiti primerljivega
obračunskega obdobja (nove stavbe), se uporabi podatke iz
primerljive druge stavbe.
(3) Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje
temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bila merilna
naprava pokvarjena, določi na naslednji način:

87. člen

Q = Qh x K x Y

6. Merjenje količin toplote
86. člen
(obveznost distributerja za zagotavljanje merilnih podatkov)

(odčitovalno obdobje)
(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v katerem distributer toplote izvaja redna odčitavanje merilnih naprav
in je enako obračunskemu obdobju.
(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno.

Q
Qh
K

88. člen
(obveznost odjemalca glede zagotavljanja meritev)
(1) Pri izvajanju aktivnosti iz 85. in 86. člena tega akta
mora odjemalec distributerju toplote omogočiti neoviran dostop
do vseh merilnih naprav. Odjemalec mora poskrbeti, da so
merilne naprave vedno dostopne. Odjemalec mora zavarovati
merilne naprave pred poškodbami overitvenih oznak merilnih
naprav, poškodbo pečatov (npr. za računsko enoto, temperaturna tipala dovoda, temperaturna tipala povratka), drugimi
poškodbami in jih zavarovati pred zmrzaljo.
(2) Če distributer toplote zaradi odsotnosti odjemalca ali
zaradi drugih razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati
merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila distributerja toplote javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga
določi distributer toplote.
89. člen
(določanje količin dobavljene toplote brez odčitka)
Za obračunsko obdobje, za katerega niso bile odčitane
merilne naprave zaradi odsotnosti odjemalca ali drugih razlogov na strani odjemalca (npr. onemogočanje dostopa do

Y

pri tem oznake pomenijo:
... dobavljena količina toplote (MWh);
... obračunsko (priključno) moč toplotnih naprav za
ogrevanje in klimatizacijo prostorov (MW);
... število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko (priključno) močjo v obračunskem obdobju;
... faktor odjema toplote. Na podlagi izračunov porab v preteklih sezonah je faktor odjema za redni
odjem 0,65;
K=

24 x Z x (tn – tz sr)
tnp – tzmin

pri tem oznake pomenijo:
... število ogrevalnih dni;
... srednja projektna ali predpisana temperatura
prostorov;
tnp
... srednja projektna notranja temperatura prostorov;
tz sr ... srednja zunanja temperatura v obračunskem obdobju;
tz min ... –13 °C, računska minimalna zunanja temperatura.
Z
tn

92. člen
(neupravičen odjem)
(1) Za neupravičen odjem toplote se šteje:
1. odjem toplote, ki ni merjen z merilno napravo za ugotavljanje količin dobavljene toplote;
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2. odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki ni overjena
pri akreditiranem kontrolnem organu;
3. odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki je namerno
poškodovana;
4. odjem toplote, merjen z merilno napravo, kjer so nepooblaščeno odstranjeni oziroma poškodovani pečati merilne
naprave oziroma njeni sestavni deli;
5. odjem toplote, merjen z merilno napravo, katere overitev pri akreditiranem kontrolnem organu je potekla, zamenjava
merilne naprave pa ni mogoča iz razlogov na strani odjemalca;
6. odjem toplote, izveden z nedovoljenim posegom v
distribucijski sistem;
7. odjem toplote, ki ga izvaja odjemalec s tem, da je
priključil svoje interne toplotne naprave na distribucijski sistem
brez soglasja distributerja toplote.
(2) Dokazno breme upravičenega odjema je na strani
osebe, za katero obstaja utemeljen sum, da izvaja neupravičen
odjem toplote.
(3) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem toplote obračuna od zadnjega
odčitka merilne naprave s strani distributerja toplote. V primeru,
da zadnjega odčitka merilne naprave ni bilo mogoče pridobiti,
je dokazno breme o trajanju neupravičenega odjema na strani
osebe, ki izvaja neupravičen odjem toplote.
(4) Če ni mogoče ugotoviti količin neupravičeno odvzete
toplote, se količina toplote določi v skladu z 91. členom tega
akta, pri čemer se uporabi podatke iz primerljivega obračunskega obdobja oziroma iz primerljive druge stavbe, z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote (Y=1).
(5) Vsak neupravičen odjem toplote, odstranitev oziroma
poškodovanje pečata merilne naprave oziroma njenih sestavnih delov se praviloma prijavi organom pregona in energetskemu inšpektorju.
93. člen
(priključitev internih toplotnih naprav brez vednosti
distributerja toplote na sistem ogrevanja v stavbi,
ki je že priključena na distribucijski sistem)
(1) Če odjemalec priključi svoje interne toplotne naprave
brez vednosti distributerja toplote na sistem ogrevanja v stavbi,
ki je že priključena na distribucijski sistem, lahko distributer
toplote sam sestavi zapisnik z datumom, ko je bil tak poseg
tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen. Če distributer ne razpolaga s podatki o obračunski moči takega odjemalca, le tega
predhodno pozove k pridobitvi soglasja za priključitev.
(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obračuna novo obračunsko moč, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi in povečanju obračunske toplotne moči zaradi ureditve
razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja. Če
distributer toplote ne prejme novega razdelilnika ima pravico,
da razdeli stroške skladno s kriteriji, ki so veljali za razdelitev
stroškov pred povečanjem obračunske moči na račun dodatnega priklopa.
7. Nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev
94. člen
(nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev)
(1) Distributer toplote v primeru predvidenega odklopa
distribucije toplote zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti
obvesti gospodinjskega odjemalca o datumu predvidenega odklopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti,
ter rokih za predložitev dokazil.
(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop gospodinjskega odjemalca in je namenjena samo skrajnim primerom
ogrožanja življenja in zdravja gospodinjskega odjemalca, ki
si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih
socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije
za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za
najnujnejšo ogrevanje stanovanjskih prostorov.
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(3) Do nujne oskrbe so upravičeni gospodinjski odjemalci iz prejšnjega odstavka izključno v primeru, da bi bilo v
primeru odklopa ogroženo življenje in zdravje gospodinjskega
odjemalca in oseb, ki z odjemalcem prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(4) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distributerja toplote o odklopu zaradi neporavnanih pogodbenih
obveznosti in želi uveljaviti pravico do nujne oskrbe na podlagi
prvega odstavka 296. člena EZ-1, mora v roku osmih dni od
prejema obvestila o odklopu podati distributerju toplote vlogo
za priznanje te pravice in predložiti ustrezna dokazila. Obrazec
vloge za uveljavitev pravice do nujne oskrbe je odjemalcem
dostopen na spletni strani distributerja toplote.
(5) Distributer toplote pri presoji upravičenosti do nujne
oskrbe najprej ugotavlja, ali gospodinjski odjemalec izpolnjuje
kriterije iz drugega odstavka tega člena, nato pa, ali obstajajo
okoliščine, zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo
življenje ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb,
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo
na podlagi izpolnjevanja enega izmed naslednjih dveh pogojev:
– ali glede na letni čas in temperaturne razmere ter vrsto
stavbe, v kateri gospodinjski odjemalec prebiva, odklop distribucije toplote ogroža življenje in zdravje tega odjemalca ter
oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe
drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški;
– ali bi bilo v primeru odklopa distribucije toplote ogroženo
zdravstveno stanje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb,
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(6) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne
razmere so gospodinjski odjemalci lahko upravičeni le v obdobju ogrevalne sezone.
(7) Do nujne oskrbe v obdobju ogrevalne sezone niso
upravičeni gospodinjski odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v katerih je vsaj v enem bivalnem prostoru odjemalca omogočeno
ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.
(8) Distributer toplote kot ustrezno dokazilo za izpolnjen
pogoj, da gre za gospodinjskega odjemalca iz drugega odstavka tega člena, upošteva potrdilo Centra za socialno delo, iz
katerega je razvidno, da je odjemalec vložil vlogo za dodelitev
redne denarne socialne pomoči že pred prejemom obvestila
o odklopu.
(9) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih
razmer zahteva potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem
pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v enem prostoru možno
ogrevanje na trda ali druga goriva in izjavo odjemalca, da v
nobenem prostoru ni vgrajena kurilna naprava za ogrevanje
na trda ali druga goriva ali druga ogrevalna naprava. Dokazilo
ne sme biti starejše od enega leta.
(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega
stanja distributer toplote presoja na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje
in zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim
prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(11) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva
potrdilo osebnega zdravnika, da gospodinjski odjemalec za
ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje distribucijo toplote z namenom zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer. Potrdilo
mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti
do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal življenje in zdravje gospodinjskega
odjemalca.
(12) Če distributer toplote presodi, da je gospodinjski
odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno obvesti odjemalca. Obvestilu, ki je namenjeno odjemalcu priloži seznam
nasvetov za varčevanje z energijo, ki lahko pripomorejo k znižanju porabe energije oziroma stroškov ogrevanja. Distributer
toplote sme pri izvajanju nujne oskrbe omejiti odjem toplote
gospodinjskemu odjemalcu do količine, ki je nujno potrebna,
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da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja tega odjemalca
ter oseb, ki z njim prebivajo.
(13) Gospodinjski odjemalec je upravičen do nujne oskrbe
za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz prvega odstavka tega člena in dokler obstajajo okoliščine, ki povzročajo ogrožanje življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z
njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za
socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči.
Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.
(14) Če distributer toplote presodi, da niso izpolnjeni
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obvesti gospodinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.
8. Obveščanje odjemalcev
95. člen
(kontaktna točka za odjemalce)
(1) Distributer mora odjemalcem zagotoviti potrebne informacije glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in metod za
reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora z distributerjem toplote na spletni strani distributerja toplote in v kontaktni
točki, ki se nahaja na sedežu distributerja toplote.
(2) V kontaktni točki distributer toplote zagotovi najmanj
informacije o:
– načinih reševanja sporov;
– veljavnih cenah toplote;
– splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh
storitev in v zvezi njihovo uporabo;
– načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
– pravicah do oskrbe s toploto določene kakovosti po
razumni ceni v skladu predpisi in splošnimi akti.
96. člen
(obveščanje odjemalcev)
(1) Distributer toplote odjemalcem toplote dvakrat letno
poda informacije o obračunu toplote, ki vključujejo:
– veljavne dejanske cene;
– dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju;
– primerjave porabe energije odjemalca s porabo energije
v istem obdobju prejšnjega leta;
– primerjave s povprečnim normaliziranim ali referenčnim
porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar
je to mogoče in koristno.
(2) Distributer toplote odjemalcem toplote posreduje podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o
učinkoviti rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na
katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za
izboljšanje energetske učinkovitosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek mora distributer toplote
odjemalcem podati informacije o obračunu toplote najmanj
štirikrat letno:
– na zahtevo odjemalca ali
– če je odjemalec izbral možnost elektronskega prejemanja obračuna.
(4) Distributer toplote daje odjemalcem podatke o obračunu toplote in informacije o njih ter dostop do informacij o njihovi
porabi brezplačno.
9. Kakovost toplote
97. člen
(kakovost toplote)
(1) Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu odjemalca.
(2) Dobavljena toplota iz distribucijskega sistema je ustrezne kakovosti, če je diferenčni tlak na odjemnem mestu toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja, minimalno 0,75 bar.
Temperatura dovoda na odjemnem mestu se zagotavlja v

Št.

160 / 6. 11. 2020 /

Stran

6829

odvisnosti od zunanje temperature, kot je razvidno iz Diagrama
poteka temperatur ogrevne vode v dovodnem in povratnem
vodu na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur,
ki je kot Priloga 1 sestavni del tega akta.
(3) Distributer toplote odgovarja za kakovost dobavljene
toplote skladno s tem aktom, pogodbo o dobavi toplote in zapisnikom, pod pogojem, da so odjemalčeve toplotne naprave
zgrajene in obratujejo skladno s projektno dokumentacijo in da
so obratovalno sposobne.
(4) Če odjemalec oporeka kakovosti toplote, mora distributer toplote ali njegov pooblaščenec opraviti meritve in rezultate meritev posredovati odjemalcu skupaj z izjavo o kakovosti
toplote. Distributer toplote v osmih dneh po obvestilu odjemalca
začne postopek preverjanja kakovosti toplote in odjemalca v
osmih dneh po končanih meritvah obvesti o svojih ugotovitvah.
Če distributer toplote izda izjavo o skladnosti kakovosti toplote,
nosi stroške meritev odjemalec.
(5) Če se odjemalec z izsledki meritev o kakovosti toplote
ne strinja, lahko opravi meritve na lastne stroške. Uporabljene
merilne naprave in metodologija merjenja morajo ustrezati
stanju tehnike in morajo biti skladne z določbami predpisov, ki
urejajo akreditacijo in predpisov, ki urejajo ugotavljanje skladnosti in področje meroslovja
(6) Distributer toplote mora v osmih dneh preizkusiti ugotovitve odjemalca glede kakovosti toplote in o svojih ugotovitvah obvestiti odjemalca v osmih dneh po izvedbi meritev.
(7) Če odjemalec dokaže odstopanja, višino nadomestila,
način in rok plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve
določita distributer toplote in odjemalec sporazumno. Nadomestilo mora biti sorazmerno glede na višino nastale škode, težo
kršitve in stopnjo odgovornosti distributerja toplote.
(8) Ne glede na plačilo nadomestila iz prejšnjega odstavka, lahko odjemalec od distributerja toplote po splošnih pravilih
obligacijskega prava zahteva povrnitev škode, če škoda presega izplačano nadomestilo.
10. Obračun, način plačil, postopek opominjanja
in reševanje reklamacij
98. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje je časovni interval, na katerega
se nanaša obračun.
(2) Redno obračunsko obdobje stroškov dobavljene toplote je mesečno.
99. člen
(obračun toplote)
(1) Stroški dobavljene toplote se obračunavajo glede na:
– razvrstitev odjemalca v ustrezno tarifno skupino;
– obračunsko moč;
– dobavljeno količino toplote.
(2) Obračun toplote se izvede glede na dejanske odčitke
merilne naprave.
100. člen
(zaračunavanje storitev dobavljene toplote)
(1) Distributer toplote zaračunava storitve dobave toplote
in druge obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost
distribucije toplote ter pogodbo o dobavi toplote za vsako odjemno mesto posebej. Na skupnih odjemnih mestih vsak etažni
lastnik prejme svoj račun v skladu z razdelilnikom stroškov, če
pogoje za to zagotovijo odjemalci skupnega odjemnega mesta.
(2) Perioda izstavljanja računov je mesečna.
(3) Z obračunom obračunske moči in dobavljenih količin
toplote je krita storitev distribucije toplote na odjemno mesto.
(4) Ostale storitve, ki jih distributer toplote zaračunava,
vendar v tarifnem sistemu za distribucijo toplote niso zajete,
obračuna distributer toplote po ceniku, ki ga objavi na spletni
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strani in sedežu podjetja ali pa so navedene v posebni pogodbi
o izvajanju storitev.
101. člen
(postopek določanja obračunske moči)
(1) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v postopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem določi
priključno moč za posamezne namene rabe toplote:
– ogrevanje prostorov (OGP);
– priprava sanitarne tople vode (STV).
(2) Priključno moč distributer toplote določi na osnovi
nazivne moči internih toplotnih naprav, določene s projektno
dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, ki jo korigira v skladu z določbami tega akta in
določbami tehničnih zahtev distributerja toplote o priključitvi
stavb na distribucijski sistem.
(3) Če je treba zaradi spremenjene priključne moči, ki je
nastala zaradi spremembe namembnosti stavbe, dozidave ali
nadzidave dimenzijsko povečati priključek ali vhodna ventila
V1 in V2, povečati oziroma zamenjati elemente toplotne postaje, mora odjemalec pridobiti novo soglasje za priključitev,
po postopku navedenem v tem aktu in priložiti zahtevano
dokumentacijo.
(4) Če je potreba po spremembi priključne moči nastala
zaradi izvedbe ukrepov toplotne zaščite stavbe, spremembe
namembnosti dela stavbe, ukinitve in posodobitve internih toplotnih naprav, ki ne pogojujejo povečave oziroma fizične predelave priključnega voda ali toplotne postaje, odjemalec poda
vlogo za spremembo obračunske moči kateri priloži projektno
dokumentacijo, ki dokazuje izvedene spremembe, ki imajo za
posledico spremembo priključne moči.
(5) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v postopku sklepanja pogodbe o dobavi toplote določi obračunsko moč.
Obračunska moč je lahko enaka ali manjša od priključne moči
po izdanem soglasju za priključitev in se potrdi z zapisnikom
o nastavljeni obračunski moči ob nastavitvi v toplotni postaji s
strani pooblaščene osebe distributerja toplote.
(6) V primeru skupnega odjemnega mesta distributer
toplote, na osnovi priključne moči po izdanem soglasju za
priključitev in s strani odjemalcev predloženega razdelilnika
stroškov dobavljene toplote, določi obračunsko moč posameznega odjemalca. Seštevek obračunskih moči posameznih
odjemalcev mora biti enak priključni moči po izdanem soglasju
za priključitev.
(7) Obračunska moč je lahko manjša od priključne moči
kadar posamezni deli stavbe in njihove interne toplotne naprave niso zgrajeni v celotnem obsegu po predloženi dokumentaciji ob izdaji soglasja za priključitev ali pa je na obstoječi zgradbi
izvedena energetska sanacija ali druge spremembe, ki imajo
za posledico spremembo priključne moči.
102. člen

103. člen
(zavarovanje plačil)
Distributer toplote lahko v času trajanja pogodbe o dobavi
toplote zahteva od poslovnega odjemalca ali industrijskega odjemalca ustrezno zavarovanje za plačilo obveznosti (npr. bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, menico, predplačilo),
pri čemer lahko znesek zavarovanja znaša največ povprečni
znesek dvomesečnega računa.
104. člen
(reklamacija)

staji;

(1) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– količino in kvaliteto dobavljene toplote v priključni po-

– nepravilno delovanje merilnikov toplote;
– zastoje ter okvare pri dobavi toplote;
– obračun dobavljene toplote;
– druge storitve.
(2) Odjemalec lahko reklamacijo pošlje pisno ali po elektronski pošti oziroma poda ustno na zapisnik pri distributerju
toplote.
(3) Na skupnih odjemnih mestih lahko reklamacijo poda
le pooblaščenec odjemalcev v imenu lastnikov nepremičnin.
(4) V primeru reklamacije računa za obračun toplote je
odjemalec dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku,
za sporni del pa mora podati pisno reklamacijo najkasneje v
roku osmih dni od prejema računa.
(5) Distributer toplote je dolžan odjemalcu pisno odgovoriti
najkasneje v roku osmih delovnih dni od prejema reklamacije
na zadnji distributerju toplote posredovani naslov.
105. člen
(način reševanja reklamacij)
(1) Distributer toplote mora odjemalca pisno obvestiti o
svojem stališču do prejete reklamacije in njegovih že sprejetih
ukrepih in predlogih za ustrezno rešitev reklamacije.
(2) Če je na osnovi reklamacije ugotovljena napaka po
krivdi distributerja toplote v zvezi s kakovostjo dobavljene toplote v priključni postaji in se je ne da odpraviti v najkrajšem
času (do 24 ur), mora distributer toplote posredovati odjemalcu
ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklamacije v najkrajšem času, najkasneje pa v treh delovnih dneh od
prejema reklamacije.
(3) Upravičene reklamacije upošteva distributer toplote
pri obračunu toplote sorazmerno s časom njihovega trajanja in
upoštevaje okoliščine v času motenj pri dobavi toplote.
VI. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI
ZA DOBAVO TOPLOTE

(rok in način plačila)

1. Tarifni elementi in tarifne postavke

(1) Terjatev distributerja toplote do odjemalca nastane
20. v mesecu za zaračunane storitve preteklega meseca.
Navedeno velja za odjemalce – gospodarske subjekte in
fizične osebe. Kadar je odjemalec javni organ, velja v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih,
valutni rok 30 dni od prejema računa. Navedeni valutni roki
veljajo, če s pogodbo o dobavi toplote ali predpisi ni drugače
določeno.
(2) Če odjemalec ne plača računa pravočasno, distributer toplote odjemalca pozove k izpolnitvi obveznosti s pisnim
opominom, ki za gospodinjske odjemalce ne sme biti krajši od
15 dni. Če odjemalec ne plača računa po preteku roka, določenega v opominu, distributer odjemalca obvesti o predvidenem
odklopu. Rok od prejema obvestila o odklopu do dejanskega
odklopa ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Za nepravočasna plačila distributer toplote zaračunava zamudne obresti.

106. člen
(tarifni elementi in tarifne postavke)
(1) Tarifna elementa, za katera distributer toplote določi
tarifne postavke na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, sta obračunska moč in dobavljena količina toplote.
(2) Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– fiksni del tarife za toploto (TPF), ki predstavlja ceno za
enoto obračunske moči v EUR/MW/leto;
– variabilni del tarife za toploto (TPV), ki predstavlja ceno
za enoto dobavljene količine toplote v EUR/MWh.
(3) Fiksni in variabilni del tarifnih postavk toplote za namen ogrevanja prostorov, pripravo sanitarne tople vode in
uporabo v tehnoloških procesih, distributer toplote oblikuje in
določi v skladu s tarifnim sistemom, opredeljenim v tem aktu,
in aktom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cene toplote za
daljinsko ogrevanje.
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2. Tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov
in pripravo sanitarne tople vode
107. člen
(tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov)
Distributer toplote razvrsti odjemalca, ki uporablja toploto
za namen ogrevanja prostorov, glede na vrsto odjemalca in
njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne tarifne skupine
naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna postavka (TP)
Tarifna skupina (TSOGP)

Ogrevni medij

Variabilni del cene
Toplota (TPV)

Fiksni del cene
Obračunska moč (TPF)

OGP01

Gospodinjski odjem

Vroča voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

OGP02

Industrijski odjem

Vroča voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

OGP03

Poslovni in ostali odjem

Vroča voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

108. člen
(tarifni sistem toplote za namen priprave sanitarne
tople vode)
(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo
toploto za namen priprave sanitarne tople vode, glede na vrsto
odjemalca in njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne
tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna postavka (TP)
Tarifna skupina (TSSTV)

Ogrevni medij

Variabilni del cene
Toplota (TPV)

Fiksni del cene
Obračunska moč (TPF)

STV01

Gospodinjski odjem

Vroča voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

STV02

Industrijski odjem

Vroča voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

STV03

Poslovni in ostali odjem

Vroča voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

(2) Če odjemalec uporablja skupni prenosnik toplote, ki
se hkrati uporablja za namene ogrevanja prostorov in pripravo
sanitarne tople vode, se za namen obračuna uporablja le tarifni
sistem toplote za namen ogrevanja prostorov.
109. člen
(tarifni sistem toplote za namen hlajenja prostorov)
Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen hlajenja prostorov, glede na vrsto odjemalca in
njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne tarifne skupine
naslednjega tarifnega sistema:
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Tarifna postavka (TP)

Tarifna skupina (TSHLP)

Ogrevni medij

Variabilni del cene
Toplota (TPV)

Fiksni del cene
Obračunska moč (TPF)

HLP01

Gospodinjski odjem

Ohlajena voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

HLP02

Industrijski odjem

Ohlajena voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

HLP03

Poslovni in ostali odjem

Ohlajena voda

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

110. člen
(tarifni sistem za obračun ostalih storitev)
(1) Tarifni sistem za obračun ostalih storitev sestavljajo
tarifne postavke za ostale storitve, ki niso vključene v ceni
toplote.
(2) Ostale storitve, ki niso vključene v ceni za toploto so
storitve, ki jih lahko distributer toplote ponudi na podlagi naročila in dogovora z odjemalcem. Storitev se obračuna skladno
z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem.
111. člen
(priprava in objava tarifnih postavk)
(1) Distributer toplote mora pred začetkom zaračunavanja
tarifnih postavk tarifne postavke javno objaviti na svoji spletni
strani ter vsaj tri dni pred objavo obvestiti Agencijo za energijo
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Distributer toplote posreduje obvestilo agenciji v obliki
in na način, kot ga določi agencija v skladu s splošnim aktom,
ki ureja način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev
energetskih dejavnosti.
VII. KONČNI DOLOČBI
112. člen
(prenehanje uporabe predpisov)
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 69/03), Tarifni
pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v
Občini Vransko (Uradni list RS, št. 69/03) in Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za
geografsko območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 3/11).
113. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-2020/SON
Vransko, dne 9. julija 2020
EVA 2020-2430-0101
ENERGETIKA PROJEKT d.o.o.
direktor
Janko Drča
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Priloga 1
Temperaturni diagram za zunanjo projektno temperaturo –13°C
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2802.

Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega
zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B,
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter
145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija
(KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa
generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa
Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,

ANEKS ŠT. 10
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda
RTV Slovenija
1. člen
(začasni suspenz določb)
Pogodbene stranke soglašajo, da se z namenom doseganja ciljev kadrovske problematike pri delodajalcu v času
od sklenitve tega aneksa do 31. 12. 2020 namesto 5. točke
II. poglavja KPJZRTVS (od 32. do vključno 43. člena – reševanje problema morebitnih presežkov delavcev; začasni presežki, trajni presežki, kriteriji za ohranitev zaposlitve), razen
39. člena, neposredno uporabljajo določbe Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami
in dopolnitvami).
Glede odpravnine in določitve njene višine se neposredno
uporabljajo določbe 108. člena ZDR-1.
2. člen
(privolitev)
Pogodbene stranke soglašajo, da določba prejšnjega
člena velja le v primeru smiselne uporabe drugega in tretjega
odstavka 39. člena KPJZRTVS in sicer pri določitvi trajnih presežnih delavcev z njihovo privolitvijo.
3. člen
(omejitev števila presežnih delavcev)
Pogodbene stranke prav tako soglašajo, da soglasje iz
1. člena tega dogovora velja le v primeru, če delodajalec odpove pogodbe o zaposlitvah največ 29 delavcem oziroma manjšemu številu zaposlenih, kot to opredeljuje 98. člen ZDR-1.
4. člen
(razlaga)
Pogodbene stranke sprejmejo razlago, ki postane sestavni del tega aneksa.
5. člen
(veljavnost)
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do konca
leta 2020, razen za postopke, ki se začnejo pred koncem leta
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2020 in se zaradi zakonskih rokov končajo v letu 2021, vendar
najkasneje do 31. 3. 2021.
Ljubljana, dne 30. oktobra 2020
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Igor Kadunc,
generalni direktor

Sindikat delavcev
radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik,
predsednik
Sindikat kulturnih
in umetniških ustvarjalcev
RTV Slovenija
Peter Kosmač, predsednik
NI PODPISAL

2803.

Razlaga Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi
javnega zavoda RTV Slovenija

RAZLAGA ANEKSA ŠT. 10
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda
RTV Slovenija
Stranke podpisnice Kolektivne pogodbe javnega zavoda
RTV Slovenija (KPJZRTVS) sprejmejo naslednjo razlago Aneksa št. 10 z dne 29. julija 2020 (v nadaljevanju: aneks):
I. NEPOSREDNA UPORABA DOLOČB ZDR-1,
ZAČASNI SUSPENZ DOLOČB KPJZRTVS
V času veljavnosti aneksa začasno ne veljajo določbe od
32. do 43. člena KPJZRTVS, razen 39. člena, glede odpravnine
in določitve njene višine se neposredno uporabljajo določbe
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sicer v delu, kjer določa osnovo za izračun odpravnine (prvi odstavek 108. člena),
višino odpravnine (drugi odstavek 108. člena), trajanje delovne
dobe pri delodajalcu (tretji odstavek 108. člena), omejitev višine
odpravnine na 10-kratnik osnove iz prvega odstavka (četrti odstavek 108. člena) in določitev časa izplačila – ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi (šesti odstavek 108. člena).
II. PRIVOLITEV
Določbe tega aneksa se uporablja samo za primere,
ko med delodajalcem in zaposlenimi pride do soglasja glede
uvrstitve med trajne presežke in v posledici do prenehanja
pogodbe o zaposlitvi, kot to določa tretji odstavek 39. člena
KPJZRTVS. Takšno soglasje med strankama je obvezno. Kategorije delavcev iz drugega odstavka 39. člena KPJZRTVS je
med trajne presežke delavcev mogoče uvrstiti samo z njihovo
privolitvijo. V primeru nespoštovanja določbe 2. člena aneksa,
1. člen več ne velja. S tem preneha veljati tudi predmetni
aneks.
III. OMEJITEV ŠTEVILA PRESEŽNIH DELAVCEV
Aneks se sklepa z namenom zasledovanja ciljev kadrovskega načrta, ki ne predvideva odpovedi pogodb o zaposlitvah
večjemu številu delavcev, kot to opredeljuje 98. člen ZDR-1,
to je najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali
več delavcev in za katere bi moral delodajalec izdelati program
razreševanja presežnih delavcev. V primeru odpovedi pogodb
o zaposlitvah iz poslovnega razloga večjemu številu zaposlenih
(98. členom ZDR-1), to je 30 ali več, ali v primeru večkratnih
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ugotovitev nepotrebnega dela v obdobjih 30 dni, pri čemer bi
skupno število trajnih presežnih delavcev do konca leta 2020
doseglo ali preseglo določeno število, 1. člen več ne velja. S
tem preneha veljati tudi predmetni aneks.
IV. TRAJANJE VELJAVNOSTI
Aneks začne veljati naslednji dan po uradni objavi. Trajanje veljavnosti posameznih členov je časovno omejeno in sicer
za do 31. 12. 2020. Za postopke, ki se zaradi zakonsko določenih rokov ne končajo pred koncem leta 2020, se veljavnost
podaljša do najkasneje 31. 3. 2021.
Ljubljana, dne 30. oktobra 2020
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Igor Kadunc,
generalni direktor

Sindikat delavcev
radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik, predsednik
Sindikat kulturnih
in umetniških ustvarjalcev
RTV Slovenija
Peter Kosmač, predsednik
NI PODPISAL
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OBČINE
CERKNO
2804.

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno
na 18. redni seji dne 20. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o cenah storitev odvajanja
in čiščenja odpadnih voda
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega
obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev

Enota mere
Količina dobavljene pitne vode
Odvajanje odpadne vode
m3
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost
priključka (DN)
15 in 20
25 in 32
40
50
65
80 in 90
100 in 125
150

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Število
priključkov
516
8
0
3
0
5
0
0

Cena
Na m3 dobavljene vode
0,1810 €

Število
x faktor
516
24
0
45
0
250
0
0

Cena
za faktor
0,7060
2,1181
7,0602
10,5903
21,1806
35,3010
70,6021
141,2040

2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
2.1 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega
obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev

Enota mere
Količina dobavljene pitne vode
Čiščenje odpadne vode
m3
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost
priključka (DN)
15 in 20
25 in 32
40
50
65
80 in 90
100 in 125
150

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Število
priključkov
516
8
0
3
0
5
0
0

Cena
Na m3 dobavljene vode
0,8540 €

Število
x faktor
516
24
0
45
0
250
0
0

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta.
Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna
odstopanja.

Cena
za faktor (EUR)
0,3462
1,0388
3,4625
5,1938
10,3875
17,3127
34,6254
69,2507

Uradni list Republike Slovenije
PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 12. 2020.
Št. 900-0011/2020
Cerkno, dne 21. oktobra 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

2805.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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Stran
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opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2021 znaša
924,40 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 64/19).
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2021.
Št. 007-14/2020
Jesenice, dne 23. oktobra 2020
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 75/15, 112/07 in 94/14) je Občinski svet Občine Cerkno
na 18. redni seji dne 20. 10. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
1. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1337/22 k. o. 2344 Cerkno (ID 3985891),
– parc. št. 1337/23 k. o. 2344 Cerkno (ID 625754) in
– parc. št. 1337/24 k. o. 2344 Cerkno (ID 2137242).
2. Na nepremičninah iz prve točke tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, matična številka: 5880076000, do celote (do 1/1).
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900-00011/2020
Cerkno, dne 21. oktobra 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

JESENICE
2806.

Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega
metra koristne stanovanjske površine
v Občini Jesenice za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. in
135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15)
je Občinski svet Občine Jesenice na 14. redni seji dne 22. 10.
2020 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra
koristne stanovanjske površine
v Občini Jesenice za leto 2021
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega
metra (v nadaljevanju m2) koristne stanovanjske površine, brez
vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2021 in se uporablja izključno za potrebe
določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega

KRANJ
2807.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini katastrska občina
2100 KRANJ parcela 998/4 (ID 6929977)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1,
Uradni list RS, št. 30/17 in 70/18) je Svet Mestne občine Kranj
na 19. seji dne 14. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ
parcela 998/4 (ID 6929977)
1. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela
998/4 k.o. (ID 6929977) se vzpostavi status grajenega javnega
dobra.
2. člen
Nepremičnina katastrska občina 2100 KRANJ parcela
998/4 k.o. (ID 6929977) pridobi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s
parc. št. 998/4 k.o. Kranj zaznamuje status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-127/2018-40/62/09
Kranj, dne 14. oktobra 2020
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

KRŠKO
2808.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
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79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE in
89/20) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne 22. 10. 2020, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 1/20) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da
glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Naziv konta

1

2
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE (730)
730 Prejete donacije iz domačih
virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in drugih držav
PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN DRUGIH DRŽAV

I.

70

71

72

73

74

78

Sprememba
proračuna 2021
3
42.547.390
35.355.535
22.133.640
18.349.660
3.183.400
598.550
2.030
13.221.895
2.691.561
22.000
55.200
64.400
10.388.734
684.000
4.000
680.000
1.500
1.500
6.409.025
4.118.301
2.290.724
97.330

787 Prejeta sredstva iz drugih
evropskih institucij in iz drugih
držav
II.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.–II.)
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
XII.
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

97.330
44.750.884
9.282.476
2.167.474
336.077
6.247.220
120.100
411.605
15.348.058
590.350
8.767.883
1.421.822
4.568.003
19.542.638
19.542.638
577.711
254.000
323.711
–2.203.494
–2.103.394
10.725.000

0
0
0
0
0
0
0
2.397.459
2.397.459
1.830.382
1.830.382
–1.636.418
567.077
2.203.494
1.738.417
«
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2. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Predloge finančnih načrtov pripravijo predlagatelji finančnih načrtov. Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega
uporabnika so:
1. občinski svet,
2. nadzorni odbor,
3. župan,
4. občinska uprava,
5. Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče
in Sevnica in
6. posamezne krajevne skupnosti.«.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena odloka tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2021
lahko zadolži do višine 397.459 EUR pri državnem proračunu
ter do 2.000.000 EUR pri poslovnih bankah oziroma pri EZR
države.«.
4. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2021
sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-163/2020-O802
Krško, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2809.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Poslovno cono Drnovo – vzhod

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na
16. seji, dne 22. 10. 2020, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Poslovno cono Drnovo – vzhod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod (v nadaljevanju: SDOPPN), ki ga
je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško, pod številko
SDOPPN-13/19.
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2. člen
(vsebina SDOPPN)
SDOPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z
naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDOPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz občinskega prostorskega načrta
občine Krško
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– Zazidalna situacija, Prerez A-A
1:1000
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo 1:1000
– Načrt parcel z zakoličbo
1:1000
– Zbirna situacija infrastrukture
1:1000
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:1000
– Obramba ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
1:1000
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDOPPN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDOPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
II. UREDITVENO OBMOČJE SDOPPN
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja SDOPPN obsega zemljišča, ki so
jugozahodno od naselja Drnovo, ob avtocesti Ljubljana–Obrežje, na parcelah št.: 99/5 (cesta)-del, 100/2, 3768/2, 3770,
3771, 3774, 3767, 3764-del, 3766-del, 3768/1, 110/11, 3772,
5020-del, 3773, 105/8, 105/12, 105/6, 105/11, 105/10, 4228,
vse k. o. Drnovo. V Občinskem prostorskem načrtu občine
Krško je območje označeno z oznako DRN 021.
(2) Območje SDOPPN je umeščeno med avtocesto Ljubljana–Obrežje na južni strani in obstoječo proizvodno cono na
severni strani, ter med regionalno cesto R3/1340 Drnovo–Križaj
na zahodni strani in kmetijskimi površinami na vzhodni strani.
(3) Skupna površina območja SDOPPN je cca 10,6 ha.
4. člen
(ureditve izven območja SDOPPN)
Izven območja SDOPPN se izvede:
– SN električni vod iz RTP Krško do območja SDOPPN,
– del povezovalnega SN 20 Kv električnega voda med
TP PC Drnovo – vzhod 1 in TP PC Drnovo – vzhod 2,
– plinski priključek od obstoječega voda na zahodu pri
avtocestni bazi do območja urejanja.
5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 99/5 (cesta)-del,
100/2, 3768/2, 3770, 3771, 3774, 3767, 3764-del, 3766-del,
3768/1, 110/11, 3772, 5020-del, 3773, 105/8, 105/12, 105/6,
105/11, 105/10, 4228, 101/5 (cesta)-del, 181/6 (cesta)-del,
3764 (cesta)-del, 3765-del, 180/6 (cesta)-del, 178 (cesta)-del,
105/35 (cesta)-del, 177/7 (cesta)-del, 175/33 (cesta)-del,
175/31 (cesta)-del, 175/29 (cesta)-del,175/27 (cesta)-del,
175/23 (cesta)-del, 3655/2 (cesta)-del, 3655/3 (cesta)-del,
2763/1 (cesta)-del, 2763/10 (cesta)-del, 2764/9-del, 3763-del,
vse k. o. Drnovo.
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III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
6. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod
(Uradni list RS, št. 116/08) se v drugem stavku beseda »osem«
zamenja z besedo »pet«.
V prvem odstavku 7. člena odloka se v drugem stavku
besedilo v oklepaju zamenja z besedilom »kare I, II, III, V, VI«.
V tretjem odstavku 7. člena odloka se v drugem stavku
briše besedilo v oklepaju »in C4«.
V tretjem odstavku 7. člena odloka se v tretjem stavku
briše besedilo »in C4« ter se beseda »priključujeta« zamenja
z besedo »priključuje«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena odloka se v prvem stavku
besedilo »Ureditveni kare I-VIII« nadomesti z besedilom »Ureditveni kareji I, II, III, V in VI«.
V desetem odstavku 11. člena odloka se v prvem stavku
besedilo za zadnjo vejico nadomesti z besedilom »ob osrednji
povezovalni cesti ter severnem delu ceste C3«.
V desetem odstavku 11. člena odloka se besedilo četrtega stavka zamenja z besedilom:
»Pas mora biti zasajen v dolžini vsaj 1/3 dolžine meje parcele in ob osrednji povezovalni cesti ter severnem delu ceste
C3, odmaknjen od parcelne meje 3 m.«.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka se v prvem stavku v
besedilu, ki je v oklepaju, brišejo številke IV, VII in VIII.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena odloka se v drugi alinei število »15,50« zamenja s številom »20,00«.
10. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se v drugi alinei število »±0.30« zamenja s številom »±0.50«.
11. člen
V 15. členu odloka se briše besedilo četrtega odstavka.
V petem odstavku 15. člena odloka, ki postane četrti odstavek, se briše besedilo »in C4 s C1«.
Šesti odstavek 15. člena odloka postane peti odstavek.
12. člen
V tretjem odstavku 16. člena odloka se beseda »PGD«
nadomesti z besedilom »projektne dokumentacije«.
V tretjem odstavku 16. člena odloka se briše besedilo za
vejico, vejica pa se nadomesti s piko.
13. člen
V tretjem odstavku 17. člena odloka se v prvem stavku
briše besedilo »in C4«.
V tretjem odstavku 17. člena odloka se na začetku drugega stavka besedilo »Prečne ceste C3 in C4 se na severu
priključujejo…« nadomesti z besedilom »Prečna cesta C3 se
na severu priključuje…«.
V četrtem odstavku 17. člena odloka se besedilo »prečnih
cest C3 in C4« nadomesti z besedilom »prečne ceste C3«.
V šestem odstavku 17. člena odloka se v drugem stavku
besedilo »PGD« nadomesti z besedilom »projektnih dokumentacij«.
Za sedmim odstavkom 17. člena odloka se dodata novi
osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Pokrite prometne vozne površine in parkirišča ter
garaže morajo biti urejene v obliki zadrževalnega sistema –
lovilne sklede, ki mora biti brez odtokov, nepropustna za vodo,
odporna na vse snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika,
da zajema vso morebitni razlito ali razsuto količino nevarnih
snovi oziroma tekočin.
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(9) Posegi v varovalnem pasu avtoceste, ki meri 40 m od
roba cestnega sveta je raba prostora omejena in je za vsaki
poseg potrebno soglašanje upravljavca avtoceste. Za bodoči
razvoj avtoceste se zagotovi odmik 10 m od roba cestnega
sveta. Objekti morajo biti odmaknjeni od meje cestnega sveta
avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta
nad niveleto avtoceste, oziroma če je objekt manjši od 10 m,
pa najmanj 10 m od meje cestnega sveta.«.
14. člen
V prvem in drugem odstavku 18. člena odloka se briše
celotno besedilo in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(1) Srednje napetostno 20 kV omrežje (SN) in transformatorske postaje 20/0,4 kV (TP):
– upoštevajo se zaključki strokovne podlage Ureditev
električnih vodov na območju PC Drnovo-vzhod, št. 207/20-E,
izdelal: Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, datum: junij
2020,
– SN omrežje se načrtuje v okviru infrastrukturnega koridorja v elektro kabelski kanalizaciji (EKK),
– na območju poslovne cone se postavita TP PC Drnovo
vzhod I in TP PC Drnovo vzhod II,
– dovoljena je postavitev več TP v okviru posameznih
gradbenih parcel, mikrolokacije posameznih TP se določijo
glede na mesto odjema v proizvodnem objektu, vse TP se
zankajo v SN omrežje,
– v smeri proti zahodu se TP PC Drnovo vzhod II naveže
na obstoječo TP Drnovo cestninska postaja, ki jo je potrebno
razširiti,
– dovoljeno je napajanje z električno energijo skupne
moči do 10 MVA, v prvi fazi pa do 3 MVA,
– napajanje območja SDOPPN bo v 1. fazi na SN omrežju
iz TP PC Drnovo vzhod I. Za preostale odjemalce poslovne
cone (izven območja SD OPPN) je dopustno napajanje z električno energijo 2 MW iz TP PC Drnovo vzhod I«,
– v 1. fazi napajanja območja SDOPPN bo zgrajena TP
– merilno razvodna postaja, ki bo služila za priklop za distribucijsko omrežje preko 20 kV kablovoda in po potrebi interne TP
z odjemno močjo do 3 MVA,
– v 2. fazi napajanja območja SDOPPN se lahko zgradijo
dodatne interne TP,
– v območju SDOPPN se med merilno razvodno TP in
vsako interno TP zgradi zanka s SN kablom v EKK,
– v drugi fazi bo območje SDOPPN oskrbovano z električno energijo z izgradnjo novega SN 20 kV kablovoda iz
obstoječe RTP Krško-DES. Trasa novega SN kablovoda iz
RTP Krško – DES do območja prostorskega akta ni predmet
tega prostorskega akta. Trasa SN 20 kV kablovoda od TP PC
Drnovo vzhod I do TP PC Drnovo vzhod II poteka v EKK v
infrastrukturnem koridorju ob obvozni cesti Drnovo na severu
območja urejanja,
– v koridorju obvozne ceste Drnovo na severu poslovne
cone in v koridorju ceste C3 je dopustno umestiti v SN 20 kV
kabelsko kanalizacijo kablovode NN 0,4 kV.«.
Preostali odstavki se primerno preštevilčijo.
15. člen
Spremeni se 21. člen odloka in se glasi:
»(1) Tehnološke odpadne vode se, po predhodnem prečiščenju na sami parceli, odvaja v javno komunalno kanalizacijo,
ki se konča na čistilni napravi Krško.
(2) V primeru nezadostnih kapacitet čistilne naprave se
tehnološke odpadne vode dokončno očistijo na sami parceli in
vodijo v ponikovalnice.
(3) Do izgradnje javne kanalizacije odpadnih komunalnih
voda se odpadne tehnološke vode lahko dokončno očistijo na
sami parceli in vodijo v ponikovalnice ali se predhodno prečistijo na sami parceli in vodijo v neprepustne greznice na praznjenje, ki so na sami parceli, z odvozom na čistilno napravo Krško.
V primeru uporabe greznic na praznjenje morajo biti izdelane
strokovne podlage in na v strokovnih podlagah opisano rešitev
pridobljena Strokovna ocena o skladnosti naprave s predpisi.
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(4) V projektni dokumentaciji posameznega objekta se kvantitativno in kvalitativno določi količine tehnološke odpadne vode.«.
16. člen
V prvem odstavku 22. člena odloka se na koncu zadnjega
stavka beseda »podtalnice« zamenja z besedilom »podzemne
vode«.
V drugem odstavku 22. člena odloka se na koncu odstavka doda novi stavek, ki se glasi:
»Padavinske vode s streh se v primeru, da ponikanje ni
možno, odvaja v lokalni zbiralnik deževnice, ki se lahko uporablja za zalivanje in sanitarno vodo.«.
V četrtem odstavku 22. člena odloka se beseda »PGD«
zamenja z besedo »projektne dokumentacije«.
Za četrtim odstavkom 22. člena odloka se doda novi peti
odstavek, ki se glasi:
»(5) Vse zunanje prometne in manipulativne utrjene površine je potrebno izvesti v obliki zadrževalnega sistema – lovilne
sklede za zajem odpadnih požarnih voda.«.
17. člen
V 25. členu odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na območju OPPN morajo biti urejeni posebni namenski prostori za začasno skladiščenje odpadkov iz proizvodnje, kakor tudi za skladiščenje nevarnih snovi.«.
18. člen
Spremeni se drugi odstavek 26. člena odloka in se glasi:
»(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času gradnje:
– način in obseg arheoloških raziskav določi pristojna
enota ZVKDS, zato je potrebno v času izdelave projektne
dokumentacije pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje ZVKDS, OE Ljubljana,
– v primeru odkritja izjemnih ostalin bodo podane nadaljnje
usmeritve za prezentiranje odkritih arheoloških ostalin »in situ«.«.
19. člen
V podnaslovu 27. člena odloka se beseda v oklepaju
»podtalnice« zamenja z besedilom »podzemne vode«.
V prvem odstavku, 27. člena odloka se v drugem stavku
beseda »podtalnice« zamenja z besedilom »podzemne vode«.
V tretjem odstavku 27. člena odloka se v deveti alinei
beseda »podtalnico« zamenja z besedilom »podzemno vodo«.
V petem odstavku 27. člena odloka se besedilo v oklepaju
dopolni z naslednjim besedilom »25/09, 74/15 in 51/17« ter se
za zaklepajem doda novo besedilo, ki se glasi: »in Pravilnikom
o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)«.
20. člen
V tretjem odstavku 29. člena odloka se za besedilom
zadnje alinee pika zamenja z vejico in doda nova alinea, ki
se glasi:
»– v času gradnje je treba upoštevati določila Uredbe
o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
(Uradni list RS, št. 21/11).«.
21. člen
V prvem odstavku 30. člena odloka se za besedilom druge alinee pika zamenja z vejico in se doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– prebivalci v bližini območja OPPN naj bodo o izvedbi,
poteku in trajanju del pravočasno in podrobno obveščeni, da
se hrupu pravočasno izognejo.«.
22. člen
Spremeni se 32. člen odloka in se glasi:

be.«.

»32. člen
(obramba)
Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obram-
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23. člen
V prvem odstavku 33. člena odloka se na koncu drugega
stavka doda stavek, ki se glasi:
»Projektni pospešek je 0,200.«.
V prvem odstavku 33. člena odloka se črta zadnji stavek.
V 33. členu odloka se črta drugi odstavek.
24. člen
Spremenita se tretji in četrti odstavek 34. člena odloka
in se glasita:
»(3) Voda za gašenje požara se zagotavlja iz hidrantnega
omrežja, novi nadzemni hidranti so predvideni ob prometnicah.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo
odmiki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi
mejami, kar je razvidno iz grafičnih prikazov OPPN.«.
25. člen
V 35. členu odloka se na koncu besedila doda nov stavek,
ki se glasi:
»V prvi fazi se za potrebe napajanja z električno energijo
zagotovi skupna odjemna moč do 3 MVA, v drugi fazi pa do
10 MVA.«.
26. člen
V 36. členu odloka se pred prvi odstavek doda številka
»(1)« in se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) V primeru gradnje ali/in postavitve objektov, instalacij,
naprav ipd., ki predstavljajo ovire oziroma motnje za zračni
promet po 110. in 114. členu Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 81/10, 46/16 in 47/19) je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega organa za civilno letalstvo (Javna agencija za civilno letalstvo RS).
(3) Investitor oziroma vsakokratni lastnik (če ta ne nastopa v vlogi investitorja) na območju sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod je dolžan omogočiti dostop do
transformatorske postaje TP PC Drnovo – vzhod I za priklop
ostalih odjemalcev električne energije v poslovni coni. Omogočen mora biti nizkonapetostni priklop in priklop predvidene
TP PC Drnovo – vzhod II.«.
27. člen
V 37. členu odloka se na koncu besedila tretjega odstavka
doda nov stavek, ki se glasi:
»V severovzhodnem delu območja urejanja je dopustno
odstopanje od lokacije ponikovalnice in trase kolesarske steze.«.
V 37. členu odloka se za četrtim odstavkom dodajo novi
peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(5) Dovoljeno je odstopanje od števila in lokacije vhodov
na parcele.
(6) Dovoljeno je odstopanje od mikrolokacij internih TP.
(7) V območju SDOPPN je dovoljena delitev gradbene
parcele na manjše, s tem da je najmanjša površina nove gradbene parcele 1.500 m², urejanje javnih in zasebnih prometnih
površin ter infrastrukturnih koridorjev. V primeru manjših gradbenih parcel je gradbena meja od parcelne meje oddaljena
3 m, oziroma manj, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.
(8) V območju SDOPPN je dovoljena širitev gradbene
parcele transformatorske postaje TP PC Drnovo – vzhod 1.
(9) Dovoljeno je odstopanje od kote terena za ± 0,5 m.«.
IV. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(začasna namembnost zemljišč)
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.
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29. člen
(vpogled v SDOPPN)

SDOPPN so v času uradnih ur na vpogled na pristojnem
oddelku za prostor Občine Krško.
30. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SDOPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2019-O509
Krško, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2810.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za upravljanje kabelskorazdelilnega sistema za prenos televizijskega,
internetnega ter telefonskega signala
v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije,
št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne 22. 10. 2020, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi
koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega
sistema za prenos televizijskega, internetnega
ter telefonskega signala v občini Krško
1. člen
V Odloku o podelitvi koncesije za upravljanje kabelskorazdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter
telefonskega signala v občini Krško (Uradni list RS, št. 62/11 in
38/19) se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijsko razmerje se lahko podaljša največ za polovico koncesijskega obdobja iz prvega odstavka tega člena
in sicer iz razlogov, določenih z zakonom. Vlogo za podaljšanje lahko poda koncesionar po poteku polovice časa trajanja
koncesijskega razmerja, o njej pa mora koncedent odločiti v
6 mesecih od njenega prejema. Razloge za podaljšanje in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu h koncesijski pogodbi.«.
2. člen
Četrti odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Eventualne nadgradnje oziroma vlaganja v kabelskorazdelilni sistem za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško mora koncedent izrecno dovoliti, kar se ugotovi in uredi z aneksom h koncesijski pogodbi.«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Doda se peti odstavek 40. člena in glasi:
»Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj
v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru
predčasnega prenehanja koncesije iz razlogov na strani koncedenta, ko se koncesionarju povrne sorazmerni del dokazanih
vlaganj v objekte in naprave koncesije v lasti koncedenta, skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, pod pogojem, da
so bila vlaganja izvršena na podlagi predhodnega pisnega dogovora in soglasja koncedenta, v skladu s prejšnjim odstavkom
tega člena. Pri določanju višine sorazmernega dela dokazanih
vlaganj v objekte in naprave koncesije v lasti koncedenta, se
bodo upoštevale amortizacijske stopnje, skladno s predpisi, ki
veljajo za osebe javnega prava.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 381-6/2010-O601
Krško, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2811.

Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje
začasne rabe prostora na območju
predvidenega občinskega prostorskega načrta
(EUP SEN 034)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne 22. 10. 2020, sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne
rabe prostora na območju predvidenega
občinskega prostorskega načrta (EUP SEN 034)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel:
parc.št. 515/1, 515/2-del, 516 in 517, vse k.o. 1350 – Senovo.
Velikost območja lokacijske preveritve je cca 0,3 ha. Parcele
so v enoti urejanja prostora SEN 034, in sicer na namenski
rabi CD – druga območja centralnih dejavnosti. Identifikacijska
številka v zbirki prostorskih aktov: 1355
2. člen
Na območju lokacijske preveritve Južno od območja tovarniškega kompleksa Metalna Senovo, d. o. o., se dopusti
ureditev začasnega parkirišča za osebna vozila. Površina začasnega parkirišča je cca 0,3 ha. Uredi se cca 100 parkirnih
mest za zaposlene in stranke tovarne. Dostop na parkirišče
je s severne strani, preko obstoječega priključka na državno
regionalno cesto R2/1333 Podsreda – Brestanica, ki ga koristi
tovarniški kompleks.
Začasna raba prostora je predvidena do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev določenih v veljavnem ureditvenem
načrtu, oziroma najdlje za dobo sedmih let.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2019-O509
Krško, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2812.

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2020

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo,
79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne
22. 10. 2020, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra št. 4/2020
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1195/115, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1247/33, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1197/283, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1193/16, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1193/22, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 2642/20, k.o. 1320 – Drnovo,
– parc.št. 2214/197, k.o. 1320 – Drnovo,
– parc.št. 274/692, k.o. 1319 – Pesje,
– parc.št. 747/5, k.o. 1316 – Stara vas.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

LJUBLJANA
2813.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za dele območij urejanja CI 7/21 Roška
kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8
Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop
in CT 46 Roška cesta

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
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80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) sprejemam

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta za dele
območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna,
CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev
prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop
in CT 46 Roška cesta
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega
načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS
7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, št. 57/11).
2. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-38/2011-52
Ljubljana, dne 20. oktobra 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PIRAN
2814.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 4. dopisni
seji, ki je trajala od 29. 10. 2020 do 30. 10. 2020.
Št. 410-2/2020
Piran, dne 2. novembra 2020
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
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prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Piran
(Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17
in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 4. dopisni seji, ki je
trajala od 29. 10. 2020 do 30. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Piran se zagotovijo sredstva do skupne višine 213.000,00 evrov za financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in blažitev
posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka
se namenijo za izvajanje ukrepov, potrebnih za zajezitev in
obvladovanje epidemije COVID-19 in blažitev njenih posledic.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka pa preneha veljati Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 41/20).

Uradni list Republike Slovenije
DECRETO
sull'utilizzo del fondo di riserva del bilancio
Articolo 1
Dal fondo di riserva del bilancio del Comune di Pirano si garantiscono le risorse fino a un importo totale di
213.000,00 euro per il finanziamento delle spese per garantire le misure di prevenzione e mitigare le conseguenze
dell'epidemia della malattia infettiva COVID-19.
Articolo 2
Le risorse dal fondo di riserva del bilancio di cui
all’articolo 1 del presente Decreto sono destinate all’attuazione
delle misure necessarie ai fini di contenere e gestire l'epidemia
di COVID-19 e mitigare le conseguenze della stessa.
Articolo 3
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Con l’entrata in vigore del presente Decreto cessa
l’efficacia del Decreto sull’utilizzo del fondo di riserva del bilancio n. 410-3/2019 del 30/3/2020.
N. 410-2/2020
Pirano, 30 ottobre 2020

Št. 410-2/2020
Piran, dne 30. oktobra 2020

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e
visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, n. 35/17 e n. 43/18)

PROMULGO IL DECRETO
sull'utilizzo del fondo di riserva del bilancio,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 4ª seduta per corrispondenza dal 29 ottobre 2020 al
30 ottobre 2020.
N. 410-2/2020
Pirano, 2 novembre 2020
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29
della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE),
l’art. 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 – mod., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 e 13/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato
Ufficiale, n. 35/17 e 43/18) nella 4a seduta per corrispondenza
dal 29/10/2020 al 30/10/2020 approva il seguente

SEVNICA
2815.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta
v Sevnici (SD OLN1)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15
– UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na
18. redni seji dne 21. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1)
1. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska
cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 24/10 – UPB) se v 1. členu
doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju besedila: SD OLN1) je izdelalo podjetje
M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče,
št. 1937. Predmet SD OLN1 so splošna določila o umeščanju
pripadajočih objektov in uskladitev določil z novim predpisom,
ki določa razvrščanje in klasifikacijo objektov. Dopolnijo se
določila za gradnjo na parcelah GP16 in JP6 ter možnost umestitve infrastrukturnega koridorja za potrebe povezave z območjem predvidene nove pozidave zahodno od območja OLN.«
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2. člen
V 2. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»SD OLN1 sestavlja tekstualni del (odlok SD OPN1)
ter obvezne priloge. SD OPN1 ne spreminja grafičnega dela
OLN.«
3. člen
V 3. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»SD OLN1 se v delu, ki posegajo v splošna določila OLN,
nanašajo na celotno območje OLN. Ožje območje SD OPN1
zajema parc. št. 568/45 (GP16) in 568/33 (JP6), k.o. Sevnica,
kjer se opredelijo določila za gradnjo oziroma tolerance.«
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(vrsta objektov)
Skladno z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov
glede na namen uporabe je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
1 Stavbe
11100 Enostanovanjske stavbe, od tega samostojne hiše,
12420 Garažne stavbe, od tega garaže kot pripadajoč
objekt
2 Gradbeno inženirski objekti (ne glede na zahtevnost
objekta)
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste,
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.«
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(pripadajoči objekti)
(1) Vrsta pripadajočih objektov:
– Skladno z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov
glede na namen uporabe je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov s pretežnim namenom, ki so
kot pripadajoč objekt k enostanovanjski stavbi, in sicer:
1 Stavbe
11100 Enostanovanjske stavbe (bruto tlorisne površine
do 25 m2), od tega:
– letna kuhinja
– zunanji pokrit dnevni prostor (nadstrešnica, senčnica)
12420 Garažne stavbe, od tega:
– garaže (bruto tlorisne površine do 50 m2),
– pokrita parkirišča (nadstrešnica, bruto tlorisne površine
do 50 m2),
– kolesarnice (za osebno rabo)
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega:
– rezervoar za vodo (podzemni, za lastne potrebe),
– rezervoar za plin (podzemni, za lastne potrebe),
– pomožni objekt, namenjen shranjevanju različnih predmetov, (npr. kot drvarnica, lopa, bruto tlorisne površine do
20 m2)
2 Gradbeno inženirski objekti
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega bazen za kopanje (največ 20 m2)
22223 Vodni stolpi in vodnjaki, od tega vodnjaki
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje, od tega:
– ograja
– oporni zid
32120 Urbana oprema, od tega:
– okrasni bazen (največ 20 m2)
– objekti za oglaševanje in informacijski panoji
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(2) Lega pripadajočih objektov:
– Najbolj izpostavljen del nezahtevnih ali enostavnih
objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen min.
2,0 m, lahko tudi manj, če s tem soglaša lastnik sosednjega
zemljišča. Najbolj izpostavljen del pripadajoče stavbe mora biti
od parcelne meje javne ceste odmaknjen 4,0 m.
– Gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih
mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju
lastnika sosednjega zemljišča je dovoljena gradnja na parcelno
mejo sosednjega zemljišča.
– Odmiki od mej gradbenih parcel in od objektov morajo
omogočiti vzdrževanje objektov in zagotavljati varstvene pogoje (sanitarne, požarne, prometne, intervencijske poti) ipd.
– Na dveh sosednjih parcelah je dovoljena izvedba dveh
pripadajočih stavb kot enovit objekt, ki se na parcelni meji stikata s fasado, lahko z zamikom, vendar skupna tlorisna velikost
takega objekta ne sme presegati 60 m2. Konstrukcija in oblikovni elementi delov stavbe morajo biti medsebojno poenoteni.
(3) Velikost pripadajočih objektov:
– Velikost pripadajoče stavbe mora izkazovati sekundarno
funkcijo – manjši gabariti.
– Pripadajoče stavbe so lahko le pritlične izvedbe (maksimalna svetla višina 2,5 m), lahko tudi podkletene.
– Na posamezni gradbeni parceli je dopustno graditi največ
dve pripadajoči stavbi, pri čemer druga ne sme biti večja od 25 m2.
– Pripadajoče stavbe, ki se po namenu klasificirajo pod
12420, 12520, se združijo v eno pripadajočo stavbo.
– Dopustna je gradnja delno ali v celoti vkopane stavbe
(zemljanka) kot 11100 enostanovanjske stavbe ali kot 12420
garažne stavbe ali kot 12520 rezervoarji, silosi in skladiščne
stavbe.
– Faktor zazidanosti je največ 0,4, pri čemer je potrebno
upoštevati površino glavnega in pripadajočih objektov.
(4) Oblikovnost pripadajočih objektov:
– Oblikovnost pripadajočih stavb mora izkazovati sekundarno funkcijo – oblikovno skromnejše stavbe, enostaven pravokotni volumen.
– Razmerje stranic je 1:1,2 do 1:2.
– Dopustne so dvokapnice naklona 30°–38° ali ravne
strehe, ki so lahko tudi zazelenjene ali transparentne.
(5) Posebni prostorsko izvedbeni pogoji:
a) Medsosedske ograje:
– Višine do max. višine 1,5 m, zelene ograje (žive meje)
lahko tudi do 2,0 m.
– Postavljene lahko na mejo zemljiških parcel s soglasjem
soseda, oziroma 0,5 m od posestne meje brez soglasja soseda, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in
je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem
prometu.
– Masivne zazidane ograje in zasaditev meja s cipresami
niso dopustni.
– Oblikovnost ograj v nizu ob isti prometnici morajo biti
oblikovno poenotene ali zazelenjene.
b) Oporni zidovi:
– Oporni zid se lahko postavi na mejo zemljiških parcel,
s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. V primeru, ko
lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo
ne soglašata, je lahko oporni zid postavljen največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo
ne posega na sosednje zemljišče.
– Največja višina opornega zidu je 2,5 m (višinska razlika
med spodnjim in zgornjim zemljiščem), ob javnih cestah max.
1,5 m.
– V primeru potrebe premoščanja večjih višin terena se
oporni zid izvede terasasto z vmesno površino za zazelenitev.
– Gradnja podpornega zidu, višjega od 2,5 m je dopustna,
kadar obstaja nevarnost plazenja terena ali ni mogoče drugače
premostiti višinske razlike, kar mora biti utemeljeno z geomehanskim poročilom.
– Pri dolžini opornega zidu, ki je višji od 0,5 m in daljši
od 3,0 m, mora biti le ta členjen z zasaditvijo oziroma v celoti
zazelenjen.
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c) Objekti za oglaševanje:
– Dopustno je oglaševanje dejavnosti ob upoštevanju
predpisov lokalne skupnosti za postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje.
– Največja velikost oglaševalne table je 0,5 m2.«
6. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Splošno
a) Pri realizaciji OLN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične
rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
b) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju OLN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti
v nasprotju z javnim interesom.
(2) Dopustno odstopanje od predvidenih posegov na JP6
in GP16
a) Dopustno je odstopanje od predvidenih ureditev na JP6
in GP16, in sicer v primeru:
– da se zagotovi nadomestna lokacija igrišča, ki je predvideno na JP6 in
– da se GP16 nameni kot pripadajoče zemljišče k sosednjima gradbenima parcelama.
b) Ob tem se smiselno upoštevajo določila tega OLN, in
sicer tako, da se:
– na JP 6 dopusti gradnja enostanovanjske stavbe, pod
pogoji, ki jih določa OLN za GP1 do GP22, kar pomeni lego
objekta v odmiku od interne ceste JP3 najmanj 10 m od roba
cestišča, z minimalnim odmikom 8 m od ceste JP2 in 4 m od
J in Z meje gradbene parcele, kar je prikazano v shemi v prilogi 1 tega odloka »Shema umestitve stanovanjske stavbe na
parcelo z oznako JP6«. Mikrolokacija uvoza na JP6 in drugih
priključkov se v fazi izdelave projektne dokumentacije uskladi
z upravljavcem infrastrukture.
– GP16 razdeli na dve parceli v enaki velikosti površin
oziroma v dogovoru z lastniki sosednjih GP14 in GP18, saj
imata tako nastali zemljišči funkcijo pripadajočega zemljišča k
sosednjima GP14 in GP18 in se z njima združita. Na območju
zemljišča, opredeljenega v grafičnem delu z oznako GP16, je
tako dopustna gradnja le pripadajočih objektov.
(3) Infrastrukturni koridor za potrebe povezave z območjem predvidene nove pozidave zahodno od območja OLN
– Na nepozidanih gradbenih parcelah je dopustna umestitev navedenega koridorja.
– Na zemljiških parcelah, ki so označene z GP23, ima
občina predkupno pravico.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2017
Sevnica, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2816.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno cono ob HE Boštanj

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 18. člena

Uradni list Republike Slovenije
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17
in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne
21. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno cono ob HE Boštanj
1. člen
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob
HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09) (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob
HE Boštanj (v nadaljevanju: SD OPPN 2) je izdelala družba
Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica,
pod št. 01/19.
(3) Skladno z odločbo št. 35409-73/2019/5 Ministrstva
za okolje in prostor z dne 10. 7. 2019 v zvezi s potrebnostjo
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za SD OPPN 2, je
bilo izdelano okoljsko poročilo (Inštitut za varnost Lozej d.o.o.,
01/19-SP, marec 2020).
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega
akta
M 1:2000
2. Območje SD OPPN 2 z obstoječim
parcelnim stanjem
M 1:1000
3. Geodetski načrt
M 1:1000
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:2000
5. Ureditvena situacija
M 1:1000
6. Prikaz prometne, komunalne
in energetske infrastrukture
M 1:1000
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami vključno z varstvom
pred požarom
M 1:1000
8. Načrt parcelacije
M 1:1000
9. Geodetsko zazidalna situacija
s prerezom
M 1:1000
10. Prereza
M 1:500
3. člen
(1) Predmet SD OPPN 2 je del osrednjega sklopa poslovne cone, v lasti podjetja Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji
Boštanj 66a, 8294 Boštanj.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Površina območja prostorske ureditve SD OPPN 2
znaša 11.017,00 m².
(3) SD OPPN 2 se nanaša na zemljišče s parc. št. 295/68,
295/20, 295/72, 295/71, 295/70, 295/73, 295/69, 295/19,
295/31 in 295/30, k.o. 1381 – Boštanj.
(4) Izven območja SD OPPN 2 se izvede priključek na
cestno omrežje.
4. člen
V 4. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD OPPN 2 je po standardni klasifikaciji
dejavnosti dovoljena: C Predelovalna dejavnost, proizvodnja
sveže betonske mešanice in betonskih izdelkov za gradbeništvo; F Gradbeništvo, gradnja cest; G Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil; H Promet in skladiščenje.«.

glasi:

5. člen
V 6. členu se spremeni predzadnja alineja, tako da se

»nezahtevni in enostavni objekti skladno z Uredbo o
razvrščanju objektov,«.
6. člen
V 7. členu se:
– spremenijo tretji in četrti odstavek, ki opredeljujejo osrednji sklop, tako da se glasijo:
»(3) Od obstoječega križišča »B« do križišča »D« je
območje osrednjega sklopa, kjer je predvidena legalizacija
betonarne, novogradnja nadstrešnic, proizvodno-skladiščnega
– poslovnega in trgovskega objekta. Območje SD OPPN 2 je
razdeljeno na tri nove gradbene parcele »NP3, NP4 in NP4/1«
za gradnjo objektov in gradbena parcela »NP5« za dograditev
prometne komunalne in energetske infrastrukture. Gradbena
parcela »NP6«, ki je zunaj SD OPPN 2 ostane nespremenjena,
taka kot je načrtovana v veljavnem OPPN.
(4) V prvi etapi je dovoljena legalizacija in novogradnja
vseh vrst objektov, razen trgovskega centra z živili, ki je zunaj
območja SD OPPN 2 in je predviden kot možna gradnja v drugi
etapi.«.
– na koncu se dodajo novi trinajsti, štirinajsti, petnajsti in
šestnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(13) Betonarna:
je locirana na gradbeni parceli »NP4« in se prilagaja
tehnološkem načrtu. Namenjena je proizvodnji transportnih in
tehnoloških betonov. Opremljena je tako, da lahko proizvaja
betone kategorije B II. Sestavljena je iz naslednjih sklopov:
– betonske ploščadi, kjer so postavljeni: mešalec MAO
2000/3000, silosi za cement, kapacitete 3 x 90 t, boksi za agregate 5 x 30 m3 in ostala spremljajoča tehnologija (tehtnice, skip,
vsipnik z dozatorjem, zračni kompresor, reciklirna naprava itd.);
– tehnološke poti se odvijajo znotraj gradbene parcele
po utrjeni površini; betonski del ploščadi je obdan z betonsko
muldo, povezano z usedalnikom;
– ploščadi čistilnega sistema, ki je severni del ploščadi
betonarne in je sestavljena iz: ploščadi za pranje vozil, usedalnika, lovilca olj ter zadrževalnega bazena, v katerem se izvaja
recikliranje tehnološke vode s ponovim vračanjem v tehnološki
proces;
– sanitarne ploščadi, ki je locirana na južni strani betonske ploščadi pod nadstrešnico, kjer sta postavljena dva
tipska kontejnerja za potrebe upravnih prostorov ter pomožnih
(sanitarnih) prostorov. Vodooskrba betonarne se zagotavlja s
priključkom na javno vodovodno omrežje. Fekalne vode bodo
speljane v javni fekalni kanal, končna dispozicija fekalnih vod
je obstoječa čistilna naparava na Logu.
(14) Nadstrešnica za agregate in nadkritje tehnološkega
dela betonarne:
– lega objekta: v sklopu gradbene parcele ob upoštevanju
cone preglednosti in predpisanega odmika od sosednjih gradbenih parcel. Dovoljena je postavitev objekta na parcelno mejo
lastnih gradbenih parcel;
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– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne oblike v razmerju stranic 1:1,2 do 1:8;
– vertikalni gabarit: max. do 16.00 m;
– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha nadstrešnice ter objektov po uredbi: ravna ali
enokapna naklona do 6°;
– kritina: PVC membranske kritine in pločevina;
– fasada: odvisna od konstrukcije nadstrešnice. Dovoljena je izvedba zaglajenega ometa ali obložena s fasadnimi
prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč ter izvedba pločevinaste fasade. Možna je tudi
kombinacija navedenih fasadnih oblog.
(15) Parkirišča za tovorna vozila:
so predvidena na gradbeni parceli »NP4/1«. Na mesto
parkirišča za tovorna vozila je dovoljena izvedba odprtega ali
pokritega skladišča. V primeru izvedbe pokritega skladišča veljajo za oblikovanje določila osemnajstega odstavka tega člena.
(16) Nadstrešnice in objekti po uredbi:
– lega objekta: v sklopu gradbene parcele ob upoštevanju cone preglednosti in predpisanega odmika od sosednjih
gradbenih parcel;
– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne oblike v razmerju stranic 1:1,2 do 1:4;
– vertikalni gabarit: višina nadstrešnice ne sme presegati višine glavne stavbe; vertikalni gabarit objektov skladno
z uredbo;
– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha nadstrešnice ter objektov po uredbi: ravna ali
enokapna naklona do 6°;
– kritina: PVC membranske kritine in pločevina.«.
7. člen
V 9. členu se na koncu dodata šestnajsti in sedemnajsti
odstavek, ki se glasita:
»(16) Vse načrtovane ureditve ostanejo po veljavnem
OPPN, razen cestnega priključka »C«, ki se skupaj z novo
servisno cesto, ki je načrtovana kot povezava glavne ceste in
obstoječe servisne ceste k HE Boštanj ukineta, kar pomeni, da
vse ureditve, ki so načrtovane za omenjeni cestni priključek in
povezovalno cesto prenehajo veljati.
(17) Območje SD OPPN 2 se komunikacijsko priključuje
preko novih priključkov na obstoječo servisno cesto k HE Boštanj, direktno priključevanje na državno cesto ni dovoljeno.«.
8. člen
17. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Odpadki:
(1) Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tipski zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se
odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost
zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
(2) Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju
Občine Sevnica.
(3) Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(4) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se
zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom o ravnanju
z odpadki.
(5) Z gradbenimi odpadki morata investitor in izvajalec
ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih.«
9. člen
V 18. členu se na koncu doda peti odstavek, ki se glasi:
»Za segment Kulturna dediščina in krajina so določeni
trije okoljski cilji, in sicer ohranjanje objektov in območij kulturne
dediščine, ohranjanje arheoloških najdišč in arheoloških ostalin
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ter minimalen vpliv na krajinsko sliko območja, za doseganje
katerega se izvaja naslednji omilitveni ukrep:
– v robnem delu SD OPPN 2 oziroma vzdolž državne
ceste G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, se zasadi avtohtono
listopadno drevnino, ki bo omilila poglede na načrtovano ureditev in širše vedutno območje spomenika.«.
10. člen
19. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Varstvo pred hrupom:
(1) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se
obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju uvršča v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH).
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn.
(3) Za segment Hrup je določen en okoljski cilj, in sicer
zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s hrupom, za doseganje katerega se izvaja naslednje omilitvene ukrepe:
– ker se bodo najbolj hrupna gradbena dela opravljala pri
gradnji vseh vrst objektov (zemeljski izkopi), gre za najmanjšo
oddaljenost do najbližje sosednje stavbe in namenske rabe SK,
se gradbena dela časovno omeji na 6 ur efektivno v dnevnem
času 12 ur;
– najbolj hrupna gradbena dela naj se izvajajo v času, ko
je večina prebivalcev v službah ali v šoli;
– gradbena dela se ne smejo izvajati ob sobotah, nedeljah
in praznikih;
– omejitev zelo hrupnih opravil na najkrajši možni čas;
– razmestitev hrupne gradbene opreme (kompresorji in
generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena od najbližjih
sosednjih objektov (kjer se to da);
– posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov
in razkladanju gradbenega materiala, da ne bo prišlo do sunkovitega iztresanja in udarjanja kesona ob nosilno konstrukcijo
tovornjaka;
– tovorna vozila se na gradbišču ne smejo zadrževati s
prižganimi motorji;
– uporaba električnega toka iz omrežja, v kolikor je to
mogoče;
– obratovanje betonarne samo v dnevnem času.«
11. člen
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Varstvo zraka:
(1) Pri izvedbi posegov na območju prostorske ureditve je
treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za ogrevanje objektov se primarno uporabljajo obnovljivi viri energije.
(3) Za segment Kakovost zraka je določen en okoljski cilj,
in sicer ohranjanje/izboljšanje kakovosti zraka, za doseganje
katerega se izvaja naslednje omilitvene ukrepe:
– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (transportne poti, druge odkrite
površine), kar je posebej pomembno pri zemeljskih delih, ko
bo prahu največ;
– pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov
s ponjavami, ko se bodo prevažali sipki gradbeni odpadki in pa
sipki gradbeni materiali;
– čiščenje okolice gradnje zaradi preprečevanja nabiranja
prahu, če bi se le-ta kje pojavil;
– čiščenje transportnih poti znotraj gradbišča, kot alternativo pa se lahko uporabi vlaženje takih površin, pri čemer pa je
treba poskrbeti, kar piše v naslednji alineji;
– čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden
zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja vozišča, kar je še posebej pomembno v primeru
blata na gradbiščnih cestah; čiščenje bo potekalo s pranjem
koles in podvozja; v primeru sušnih dni vozila, ki ne bodo onesnažena z blatom se očistijo s suhim ometanjem;
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– pokrivanje oziroma ščitenje vseh tistih virov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje (sipki gradbeni materiali in
odpadki);
– izogibanje kateri koli aktivnosti pri gradnji, ki bi lahko
povzročala večje emisij prahu (npr. nepotrebno prevažanje
sipkih snovi po gradbišču, razkladanju/nakladanju sipkih snovi
v primeru vetra, ko lahko nastane večje prašenje);
– zmanjšanje kakršnega koli odmetavanja materiala z
večjih višin, nastalega pri gradnji; obvezno je treba v takih
primerih uporabiti gradbiščna dvigala;
– preprečevanja takega ravnanja z gradbenimi odpadki in
materiali, ki bi lahko povzročali emisije prahu; obvezno se mora
materiale, ki se nameravajo obdelovati, navlažiti;
– prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov
na gradbišču, saj v takem primeru lahko zaradi gorenja nastanejo škodljive in strupene snovi, ki negativno vplivajo na okolje;
– zmanjšanje hitrosti pri raztovarjanju agregatov za beton
in nakladanju v vsipnik betonarne;
– povečati vlažnosti agregatov pri razkladanju in vsipanju
v vsipnik betonarne;
– dovoz agregatov za cement s pokritimi tovornjaki;
– čiščenje zunanjih površin zaradi preprečevanja nabiranja prahu (npr. s pometalnimi stroji);
– zasaditev rastlinja na straneh prostorske ureditve;
– izvedba nadstrešnice nad skladiščem agregatov za beton in nad tehnološkim delom betonarne, zaprta proti vzhodu,
kot gradbeno tehnični ukrep višine minimalno 10,0 m.«.
12. člen
21. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Varstvo voda:
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati področno zakonodajo.
(2) Območje urejanja se ne nahaja na vodovarstvenem
območju. Na severni strani je reka Sava, na zahodni strani je
Globovski graben, območje ni poplavno ogroženo. Vsi posegi
morajo biti locirani zunaj vodnega sveta obstoječih vodotokov.
(3) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana zunanja ureditev
na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obstoječih in načrtovanih objektov, ureditev okolice, vsa obstoječa
in načrtovana komunalna infrastruktura ter načrtovana rešitev
odvoda zalednih, drenažnih ter odpadnih padavinskih vod in
potek meteorne kanalizacije, vključno z odvajanjem vode z
manipulativnih in parkirnih površin.
(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo.
(5) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno
kanalizacijsko omrežje, v skladu z veljavnimi predpisi in po
pogojih upravljavca. Če javnega kanalizacijskega omrežja ni,
je možno odpadne komunalne vode speljati v malo komunalno
čistilno napravo z izpustom v ponikovalnico.
(6) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadrževanje
in ponikanje čim večjega dela padavinskih voda. Padavinske
vode s streh naj se odvaja v lokalni zbiralnik deževnice, ki
se lahko uporablja za zalivanje ali sanitarno vodo. V primeru
gradnje ponikovalnice morajo biti le te locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin.
(7) Padavinske vode iz obravnavanega območja (parkirišča, dostopne ceste in ostalih utrjenih površin) je treba, če ne
obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno
ponikati. Vse prometne cestne, manipulativne in intervencijske
površine ter površine mirujočega prometa morajo biti utrjene.
Odvajanje padavinskih odpadnih vod s teh površin mora biti
urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov in lovilcev olj.
(8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo
biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in
dokazano z atesti in preizkusi.
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(9) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta,
je v celoti odgovoren investitor.
(10) V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da
bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na
prosto, ali v zemljo.
(11) V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto
deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Višek
izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na
teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni
oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda
in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.
(12) Predvideti je potrebne ureditve po zaključku gradbenih del. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za
potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih
deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno
urediti.
(13) Za segment Tal in vode je določen en okoljski cilj, in
sicer dobro stanje tal, površinskih in podzemnih vod, za doseganje katerega se izvaja naslednje omilitvene ukrepe:
– odstranitev zemljine se mora izvesti le na predvidenem
območju za gradnjo objektov, tako da bo prizadeta čim manjša
površina tal;
– vsi izkopi se morajo izvajati v suhem vremenu, saj
bo intervencijski čas za odstranitev onesnažene zemljine v
primeru izliva goriva ali motornega olja iz gradbenega stroja
v tem primeru bistveno krajši, bistveno pa bo zmanjšana tudi
verjetnost za onesnaženje podzemne vode. V primeru nesreče
(npr. v primeru razlitja naftnih derivatov) se tako prepreči hitro
in nekontrolirano pronicanje v nižje z vodo zasičene zemeljske
plasti;
– zemeljska dela se morajo opravljati pod stalnim nadzorom vodje gradbišča;
– v času izvedbe temeljenja mora biti stalno prisoten
nadzornik gradbišča;
– vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji,
morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani;
– vzdrževalna dela težke gradbene mehanizacije se na
gradbišču ne bodo opravljala. V kolikor pa se bodo, je pomembno naslednje: vzdrževalna dela (npr. menjava olja) na
gradbenih strojih lahko potekajo na gradbišču, vendar se mora
poskrbeti, da ne pride do onesnaževanja okolja. Na gradbišču
se mora tudi vnaprej predvideti za naftne derivate neprepustno
utrjeno površino oziroma zavarovati samo vzdrževanje tako, da
je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico (npr. uporaba ustreznih posod za odpadno olje in druge
odpadke, pazljivost pri opravljanju del);
– goriva se v težko gradbeno mehanizacijo ne bodo točila.
V kolikor se pa bodo točila, se mora poskrbeti, da ne pride do
razlitja, kar pomeni, da morajo biti vozila z gorivom in oprema
za pretakanje goriv v brezhibnem stanju. Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča se mora izvajati z ustrezno
cisterno za razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno
pripravljenih mestih. Točenje goriva in olja iz sodov ni dopustno;
– parkiranje strojev in vozil težke gradbene mehanizacije
na gradbišču je dovoljeno, vendar se mora poskrbeti, da se da
pod stroje in vozila namestijo lovilne posode, ki potem preprečijo morebitno kapljanje motornega olja ali pa razlitje;
– gradbene odpadke se mora hraniti v zaprtih posodah,
da se prepreči izpiranje v tla, tam pa kjer to ni mogoče (npr.
izkopi), jih je treba pokriti s ponjavami, da zaradi padavin ne
pride do njihovega izpiranja v tla;
– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na
gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo
pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov;
– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako,
da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
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omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo;
– investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov
zbiralcu ali obdelovalcu, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano
(evidenčni listi o odpadkih);
– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih
odpadkov, kemikalij in snovi v tla ali v kanalizacijski sistem;
– zagotovljeno mora biti ustrezno opremljeno mesto za
skladiščenje tekočih odpadkov, kemikalij in snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali
druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v
tla, poleg tega pa mora ta skladiščni prostor biti zaščiten pred
atmosferskimi vplivi, preprečen pa mora biti dostop nepooblaščenim osebam;
– za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij naj
se uporablja originalna embalaža, posode za skladiščenje pa
morajo biti zaprte in ustrezno označene (oznaka nevarnosti);
– preprečiti se mora kakršno koli razlitje, izpiranje ali
izluževanja nevarnih kemikalij v tla na območju gradbišča (glej
gornje ukrepe);
– izvajalec gradbenih del mora med drugim zagotoviti,
da so na območju gradbišča skladiščene najmanjše možne
količine nevarnih snovi oziroma kemikalij, ki se pri gradnji uporabljajo, čim krajši čas;
– za gradnjo in vgradnjo se morajo uporabljati le materiali,
ki ne ogrožajo podtalja in podzemne vode;
– mora se poskrbeti, da se za začasne prometne in
gradbene površine uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine, v kolikor je to mogoče, pri čemer
morajo biti te površine opredeljene (določene) pred začetkom
izvajanja del – načrt gradbišča;
– vsi, ki prihajajo in se zadržujejo na gradbišču, morajo biti
seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode;
– zagotoviti se mora vse varnostne ukrepe in organizacijo
na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda,
ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi;
– vsi delavci morajo biti poučeni o nevarnostih in o načinu
ukrepanja v tovrstnih primerih. Vse tovrstne dogodke se mora
vpisati v gradbeni dnevnik;
– za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz
gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen poslovnik (pravilnik, načrt ravnanja)
za takojšnje ukrepanje;
– v primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemljino odstraniti in jo neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oziroma čim
prej izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka
s strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala je
potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za
to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri ARSO.
Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik;
– mora se zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za
omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij);
– vodja gradbišča oziroma druga pooblaščena oseba
mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce, upravljavca vodovoda, inšpekcijske službe). Pristojne službe po potrebi odredijo
ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme
dodatne ukrepe za sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev
vode iz piezometrov, dodaten izkop onesnaženega materiala
ipd.);
– ker bo prostor v stavbi, v katerem se bodo skladiščili
dodatki za beton, deloval kot zadrževalni sistem, ne sme imeti
nobenih odprtin, odtokov ali kakšnih koli drugih odprtin, ki bi
omogočale odtok razlitih kemikalij, v kolikor bi do tega prišlo,
in odpadne požarne vode;
– okoli celotnega posega se namesti robnike, višine vsaj
nekaj cm, da se prepreči razlivanje odpadne požarne vode
čez robove;
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– zagotovljeno mora biti, da se ročno ali pa avtomatsko
(elektroventil) prepreči odtok odpadne požarne vode v lovilec
olj, z loputo ali čim podobnim;
– redno je treba vršiti nadzor nad lovilcem olj in vzdrževanje;
– znotraj podjetja se vrši nadzor nad delovanjem lovilca olj
s periodičnimi obhodi oziroma pregledi. Pri tem je treba pregledati, ali lovilec olj deluje pravilno. Lovilec olj je treba pregledati
vsaj 1x na 6 mesecev. Ko se na gladini vode nabere določena
debelina olja, se olje odvzame, pri čemer pa odvzem izvaja
strokovno usposobljen izvajalec. Enako velja tudi za mulj;
– v primeru razlitja goriv in olja iz vozil jih je treba odstraniti s površine z absorpcijskim sredstvom. Onesnaženo
absorpcijsko sredstvo predstavlja nevaren odpadek, s katerim
lahko ravna le podjetje, ki je zavedeno v seznam prevzemnikom takih odpadkov;
– v primeru razlitja kemikalij se jih odstrani s površine s
(podatki so iz varnostnih listov za kemikalije) s trdnimi vezivi;
– z odpadki, ki nastanejo zaradi razlitih kemikalij se ravna
kot z nevarnimi odpadki. Nadaljnje ravnanje z odpadki je tako,
kot je opisano zgoraj. Spiranje razlitja neposredno v okolje ni
dovoljeno;
– v primeru požara:
– v kolikor se ne da izogniti gašenju s peno, morajo
gasilci preprečiti, da pena steče v interno kanalizacijo;
– gasilci ne smejo peno spirati z vodo v kanalizacijo in
pa v okolje;
– odpadno peno mora investitor oddati kot odpadek
oziroma v kolikor je pomešana z odpadno gasilno vodo, jo
morajo gasilci zajeti v stavbi, investitor pa jo mora dati očistiti
na ustrezno čistilno napravo.«.
13. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»(1) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem:
V neposredni bližini prostorske enote je evidentirana
transformatorska postaja. Transformatorska postaja predstavlja
nizkofrekvenčni vir sevanja. Območje SD OPPN 2 je skladno
s 3. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju uvrščeno v II. stopnjo varstva pred sevanjem. Gre za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
zaradi sevanja bolj moteč.
(2) Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem:
Na območju SD OPPN 2 je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja. Za osvetljevanje zunanjih površin se lahko koristijo
samo takšne svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin
in ne osvetljujejo neba ter širše okolice. Dovoljena je uporaba
žarnic s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem
osvetljevanja mora delovati tako, da v drugem delu noči ostane
prižgano minimalno število luči.«.
14. člen
23. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Varstvo pred požarom:
V primeru eventualnega požara je vir gašenja hidrantno
omrežje. Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki
urejajo varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:
– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter
potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja
požara na sosednje objekte,
– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska
vozila in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Varstvo pred erozijo in plazovi:
Območje OPPN ni v erozijskem območju.
(3) Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke
podtalnice, se v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem
odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi
način gradnje.
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(4) Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov
se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto
temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja urejanja.
(5) Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim
poročilom.
(6) V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
(7) Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji evropske makroseizmične lestvice (EMS) potresne intenzitete s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in
z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek
tal 0,175 v skladu za Eurocodom 8.«.
15. člen
25. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in
uporabi objektov.«.
16. člen
V 27. členu se na koncu doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri gradnji vseh vrst objektov na območju SD OPPN 2
nad in pod terenom mora biti najbolj izpostavljeni del objekta
od meje sosednjih zemljišč – gradbenih parcel oddaljen najmanj 2,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi soglasja
lastnika sosednje gradbene parcele. V primeru, da je en lastnik
več gradbenih parcel, je dovoljena graditev objekta na meji
gradbene parcele.«.
17. člen
V 28. členu se:
– spremeni se tretji in četrti odstavek, tako da se glasijo:
»(3) Maksimalna višina objektov je 16,0 m, izjemoma se
dovoli višina objektov nad 16,0 m če to pogojuje tehnološki
načrt kot so silosi ali druge tehnološke naprave.
(4) Za kote pritličja in manipulativnih površin so tolerance
± 0,8 m glede na določene kote v geodetsko zazidalni situaciji,
razen tehnoloških naprav betonarne kot so: vsipnik, usedalnik,
reciklirna naprava, usedalnik, zadrževalnik ipd., ki so vkopane
ali delno vkopane izvedbe, kjer se dovoli kota dna objektov
do –5,0 m pod koto pritličja ali manipulativnih površin. Kote
manipulativnih površin in objektov ne smejo biti pod določeno
varno poplavno koto.«.
18. člen
Za 29. členom se doda novi 29a člen, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve OPPN 2 ne vplivajo na ureditev javne komunalne infrastrukture po obstoječem OPPN zato
sprememba programa opremljanja za obravnavano območje
ni potrebna.«.
19. člen
SD OPPN 2 je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN 2 izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0022/2018
Sevnica, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 3.2)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim
premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. dopisni seji dne
23. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 3.2)
(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1411/19 k.o. 845 – Pameče (ID 7092845).
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0032/2020
zveza spis št. 478-164/2020
Slovenj Gradec, dne 26. oktobra 2020
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

2818.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra:
(št. 3.3)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim
premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. dopisni seji dne
23. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 3.3)
(1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1331/182 k.o. 845 – Pameče (ID 7067620).
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
(3) Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem
listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po
objavi.
Št. 032-0032/2020
zveza spis št. 478-148/2020
Slovenj Gradec, dne 26. oktobra 2020
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler
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ŠKOCJAN
2819.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 71/15), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je Občinski svet Občine Škocjan
na 8. redni seji dne 27. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (Uradni list
RS, št. 1/15, uradno prečiščeno besedilo-1) se črta vsebina
četrtega odstavka 8. člena in se nadomesti z novo vsebino,
kakor glasi:
»Predstavnike delavcev se izvoli izmed delavcev osnovne
šole, vrtca in podružnične šole na način, da je v svetu zastopan
eden predstavnik vrtca, eden predstavnik podružnične šole,
eden predstavnik administrativno tehničnega osebja ter dva
predstavnika pedagoških delavcev osnovne šole.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 603-0003/2020-4
Škocjan, dne 27. oktobra 2020
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

2820.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Škocjan

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet
Občine Škocjan na 8. redni seji dne 27. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Škocjan
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan (Uradni list RS,
št. 15/14), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V 4. členu Odloka se spremeni kategorizacija lokalnih
cest (LC) tako, da se v seznamu lokalnih cest (LC) med naselji
znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah
spremenijo, dopolnijo in dodajo naslednje lokalne ceste (LC).
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»
Zap.
št.

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina

Vrsta
prometa

Preostala dolžina
v sosednji občini

1

191160

191161

C R3 672

PODULCA –
ZABUKOVJE –
DOLENJE RADULJE

C R3 674

851

Vsa vozila

Krško, 3.331 m

3

295400

295403

C 295390

OREŠJE (VARŠENCI)
– OSREČJE –
ŠKOCJAN

C R2 418

3.012

Vsa vozila

Šmarješke Toplice,
844 m

5

372260

372261

C 373230

SLANČJI VRH –
KRSINJI VRH – OBČ.
MEJA – GORNJA
STARA VAS – R2-418

C R2 418

1.442

Vsa vozila

Sevnica, 2.538 m

6

372460

372461

C 372230

JEPRJEK – OTAVNIK
– OBČINSKA MEJA –
KLENOVIK

C 399110

1.195

Vsa vozila

Sevnica, 1.833 m

8

399030

399031

C R2 418

DOBRUŠKA VAS
– TOMAŽJA VAS –
DRAGA

C 295370

2.919

Vsa vozila

Šmarješke Toplice,
684 m

10

399050

399051

C R2 418

R2-418 – GRMOVLJE
– HUDENJE – R2-418

C R2 418

3.635

Vsa vozila

11

399060

399061

C R2 418

ŠKOCJAN – DOLNJA
STARA VAS

C R2 418

2.594

Vsa vozila

13

399080

399081

C R3 674

STARA BUČKA –
DULE – JARČJI VRH
– DOBRAVICA

C R3 674

5.661

Vsa vozila

14

399100

399101

C 191160

LC 191161 – ŠTRIT –
LC 399080

C 399080

2.628

Vsa vozila

15.1

399110

399111

C 399110

ŠKOCJAN
(KROŽIŠČE) –
GORIŠKA VAS

C 399150

1.771

Vsa vozila

15.3

399110

399113

C 399150

KLENOVIK – MALE
POLJANE

C 399130

2.286

Vsa vozila

15.4

399110

399114

C R3 674

ŠKOCJAN
– ŠKOCJAN
(KROŽIŠČE)

C 399161

302

Vsa vozila

16

399120

399121

C 399110

KLENOVIK – VELIKE
POLJANE – ZBURE

C R2 418

2.195

Vsa vozila

17

399130

399131

C R2 418

MALE POLJANE –
ZBURE

C 399120

997

Vsa vozila

18

399150

399151

C 399110

GORIŠKA VAS –
KLENOVIK

C 399110

3.742

Vsa vozila

C 372230

5.022

Vsa vozila

Opis odseka

19

399160

399161

C 399110

ŠKOCJAN –
ZLOGANJE –
DOLENJE DOLE
– GORENJE DOLE
– OBČINSKA MEJA –
TELČICE – TELČE

20

399180

399181

C R3 674

STARA BUČKA –
STOPNO – BUČKA
– JERMAN VRH

C R3 674

2.434

Vsa vozila

C R3 674

5.004

Vsa vozila

Šmarješke Toplice,
251 m

Sevnica, 3.134 m

21

399190

399191

C R3 674

BUČKA – MOČVIRJE
– GORENJE
RADULJE –
DOLENJE RADULJE

22

399200

399201

C R3 674

DOLENJE RADULJE
– SELA – OBČINSKA
MEJA – KRIŽE –
ZAVRATEC

C 372220

2.026

Vsa vozila

Sevnica, 1.814 m

C 399160

DOLENJE DOLE
– JELENDOL
– OTRESK –
OBČINSKA MEJA –
HUBAJNICA

C 372220

2.946

Vsa vozila

Sevnica, 1.333 m

23

399210

399211

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Škocjan znaša 62.450 m.«
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3. člen
V 5. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija
javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) v Občini
Škocjan, naseljih občine in med naselji:
»

– izbriše naslednja javna pot (JP):
Zap.
št.

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
odseka

195.2

900050

900052

C 399100

»

Opis odseka
ŠTRIT 1

Konec
odseka

Dolžina

Vrsta
prometa

Z HŠ 2

252

Vsa vozila

Konec
odseka

Dolžina

Vrsta
prometa

Preostala dolžina
v sosednji občini
«

– spremenijo, dopolnijo in dodajo naslednje javne poti (JP):
Zap.
št.

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
odseka

103.2

899000

899002

C 399160

ZLOGANJE –
SEGONJE

Z HŠ 50

1.336

Vsa vozila

106.2

899030

899032

C 899030

DOBRAVA PRI
ŠKOCJANU 8

Z HŠ 10

123

Vsa vozila

133.1

899340

899341

C 295400

LOČNIK

Z HŠ 23

658

Vsa vozila

139

899400

899401

C R2 418

ŠKOCJAN;
ZLOGANJE

C 399110

554

Vsa vozila

147

899500

899501

C 372260

MALE POLJANE –
KLENOVIK

C 372460

2.377

Vsa vozila

148

899520

899521

C 399110

KLENOVIK 1

C 372460

1.073

Vsa vozila

149

899530

899531

C 399110

KLENOVIK 2

C 899520

349

Vsa vozila

160

899640

899641

C 399150

GABRNIK 1

C 899620

511

Vsa vozila

C 399150

1.382

Vsa vozila

C 399180

948

Vsa vozila

Z HŠ 1

615

Vsa vozila

Opis odseka

163

899670

899671

C 372460

STARA VINA –
KLENOVIK

173

899800

899801

C 399180

STARA BUČKA –
STOPNO

177

899850

899851

C 399190

MOČVIRJE

185.1

899940

899941

C R3 674

BUČKA – ZABORŠT

C 399080

1.896

Vsa vozila

198

900080

900081

C 399100

ŠTRIT 3

C 900090

1.043

Vsa vozila

203

900120

900121

C 399030

TOMAŽJA VAS 6

Z HŠ 12

42

Vsa vozila

204

900130

900131

C 399060

ŠKOCJAN 6

Z HŠ 74

101

Vsa vozila

205

900140

900141

C 399060

ŠKOCJAN;
AVTOBUSNO
OBRAČALIŠČE

C 904140

107

Vsa vozila

Preostala dolžina
v sosednji občini

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Škocjan znaša 53.024 m.«
4. člen
V Odloku se 6. člen spremeni tako, da se glasi: »Skupna
dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini
Škocjan znaša 115.474 m«.
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-275 (507), z dne
1. 9. 2020 z dopolnitvijo.
6. člen
Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0103/2020
Škocjan, dne 27. oktobra 2020
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

2821.

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu
Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana
Metelka Škocjan

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO
in 55/17), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13,
14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl.
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), 20. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,
120/05, 93/15 in 59/19), Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17
in 43/18) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 8. redni seji dne
27. 10. 2020 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež
Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
1. člen
Cene programov vrtca znašajo od 1. 11. 2020 dalje:
Starostna skupina otrok

Cena progama v EUR

1–3 leta

496,00

3–6 let

392,00

Kombinirani oddelek

430,00

Staršem se obračuna vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrednosti 3,7 EUR. Enako to velja za vsako začeto uro
prisotnosti otroka v vrtcu po poslovnem času.
Cena programov, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo, se uporablja za izračun plačila staršev za otroka
vključenega v izbran program predšolske vzgoje od veljavnosti
tega sklepa. Višina plačila staršev je določena na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,71 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak
dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim
z odločbo Centra za socialno delo o višini plačila za program
vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in
plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev,
ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se
upošteva dejansko število dni odsotnosti otroka v posameznem
obračunskem mesecu.
3. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v
redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v
katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroške dela
spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatne materialne
stroške) krije občina.
Vrtec mora v roku enega meseca po vključitvi (ali pridobitvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program
vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti Občino Škocjan.
4. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot
element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
(Uradni list RS, št. 22/19).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-0009/2020-5
Škocjan, dne 27. oktobra 2020
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

2822.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 8. redni seji
dne 27. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parcelni
št. 3057, k.o. 1465-Stara vas (ID 4668845).
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0026/2020
Škocjan, dne 27. oktobra 2020
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

TIŠINA
2823.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Tišina

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (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), 9. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov /ZVOP-1/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba
EU 2016/679), 13. in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na
14. redni seji dne 27. 10. 2020 sprejel

IN

SPREMEMBE
D O P O L N I T V E P O S L OV N I K A
Občinskega sveta Občine Tišina

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 74/15) se spremeni besedilo prvega odstavka 48. člena,
tako, da se na novo glasi:
»(1) Potek seje se zvočno in avdio-video snema. Posnetki
sej se javno predvajajo na kabelski televiziji in objavljajo na
spletni strani občine.«
2. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
»(1) Posnetki sej se javno predvajajo na kabelski televiziji
in objavljajo na spletni strani občine z namenom obveščanja
javnosti o delu občinskih organov ter za namen priprave zapisnika. Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska
uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji sodelavec.
(2) V primeru, da je seja zaprta za javnost v celoti ali ob
obravnavi posamezne točke dnevnega reda, zaradi varstva
osebnih podatkov ali zaradi varstva tajnih podatkov, se posnetki
sej javno ne objavljajo. Del seje oziroma seja, ki je zaprta za
javnost, se snema le zvočno z namenom priprave zapisnika.
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(3) Aktivni udeleženci sej občinskega sveta (člani organov
občine in strokovni sodelavci občinske uprave) podajo pisno
soglasje k snemanju in javnemu objavljanju ob začetku mandata. Izjave oziroma soglasja aktivnih udeležencev so veljavna
do konca mandata, v katerem so bila pridobljena.
(4) Posamezna oseba, ki je prisotna na seji in ni zajeta v
prejšnjem odstavku tega člena, mora za snemanje, javno predvajanje in objavljanje podati predhodno pisno soglasje. V kolikor soglasja ne poda, mora zasesti sedež v označenem delu
prostora, kjer se snemanje ne izvaja. V primeru, da predsedujoči taki osebi preda besedo, se ta del seje javno ne objavlja in
se ta del seje snema le zvočno z namenom priprave zapisnika.
(5) Posnetki javnih sej občinskega sveta se na spletni
strani občine objavljajo najkasneje v roku petih delovnih dni in
so javnosti na voljo najmanj osem let, ne glede na konstituiranje
novega občinskega sveta.
(6) Posnetki sej, ki so bili predvajani na kabelski televiziji
in javno objavljeni na spletni strani občine zaradi obveščanja
javnosti o delu občinskih organov, se hranijo na strežniku še
zadnjih osem let, ne glede na mandat članov sveta, katerega
seje so bile snemane. Po tem obdobju se posnetki izbrišejo.
(7) Upravljavec posnetkov je Občina Tišina. Dostop do posnetkov imajo posamezniki v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in novinarji na podlagi določb
zakona o medijih. Glede avdio-video snemanja in objavljanja
posnetkov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej
občinskega sveta upravljavca zbirke Občine Tišina.«

– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe,
– priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih pomoči,
– zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
– vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku.

3. člen

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2020 dalje.

(objava in začetek veljavnosti)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Tišina začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja
enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavljala sredstva na postavki 402009, kontu 41330222 kot pavšal
(predvidoma 60 odločb v tekočem letu) v letni višini 960,00 € in
jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 80,00 €)
nakazovala na transakcijski račun CSD Pomurje.
Višina skupnih stroškov za izdano odločbo je 16,00 €. V
primeru, da bo v tekočem letu izdanih več odločb, kot je predvidenih v letnem pavšalu, bo CSD Pomurje v mesecu decembru
poslal dodatni zahtevek za te odločbe.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in
storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja
in stroški financiranja.
3. člen
Cene veljajo od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021.

Št. 007-0037/2020-1
Tišina, dne 28. oktobra 2020

Št. 007-0035/2020-1
Tišina, dne 28. oktobra 2020

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

TREBNJE
2824.

Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD
Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih
denarnih socialnih pomoči od 1. 11. 2020
do 31. 12. 2021

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, ZSVarPre 61/10,
ZUPJS 62/10, 57/12, 39/16, ZPPreb-1 52/16, DZ 15/17, 29/17,
54/17, ZNOrg 21/18, ZOA-A 31/18 in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09,
6/12), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS,
št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne
27. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje
za področje dodeljevanja enkratnih denarnih
socialnih pomoči od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021
1. člen
Center za socialno delo Pomurje bo za potrebe Občine
Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, in sicer naslednje
naloge:

2825.

Sklep o lokacijski preveritvi za prilagajanje
in določitev natančne oblike in velikosti
območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja
prostora z oznako KR009

Na podlagi prve alineje 127. člena in v povezavi
s 128. in 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. seji dne 7. oktobra 2020 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za prilagajanje in določitev
natančne oblike in velikosti območja stavbnih
zemljišč za enoto urejanja prostora
z oznako KR009
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se
nanaša na prilagajanje in določanje natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi,
ki je po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Trebnje – OPN (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 –
popr., 49/16 in 72/18) določena kot enota urejanja prostora
z oznako KR009 in namensko rabo Ask (površine razpršene
poselitve za kmetije in stanovanja). Območje lokacijske pre-

Stran

6856 /

Št.

160 / 6. 11. 2020

veritve se nanaša na del parcel št. 41/6 in 44, obe k.o. 1408
– Ševnica, kot izhaja iz grafičnega dela predmetnega elaborata lokacijske preveritve.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča z namensko rabo Ask, in sicer v površini 561,5 m2. Na območju lokacijske preveritve se skupaj z območjem obstoječih stavbnih
zemljišč omogoči gradnja novega objekta enake namembnosti
kot obstoječi (stanovanjska hiša) ob upoštevanju prostorsko
izvedbenih pogojev OPN.
3. člen
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako
kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je izdelalo
podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i,
8253 Artiče, št. projekta 1907 (december 2019).
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z
lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«
Sedanji tretji odstavek 20. člena postane peti odstavek.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 23. člena se namesto pike
doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer vrtec 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. 007-0013/2020
Žalec, dne 28. oktobra 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

4. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1613.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-34/2020-35
Trebnje, dne 7. oktobra 2020
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ŽALEC
2826.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine 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 14. seji
dne 28. oktobra 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec
1. člen
20. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98,
65/02, 56/08, 37/10, 43/12 in 31/15) 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 vrtec, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja.

2827.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske
lekarne Žalec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91 – I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93
– ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) ter 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 14. seji dne 28. oktobra 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda
Žalske lekarne Žalec
1. člen
V drugem odstavku 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS, št. 45/94, 49/95,
19/10 in 50/18) se za piko doda določba v naslednji vsebini:
»Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
Zavod lahko nepremično premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju ustanovitelja.«.
2. člen
V prvem odstavku 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS, št. 45/94, 49/95,
19/10 in 50/18) se namesto pike doda vejica in določba v naslednji vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem
ustanovitelja, kjer lekarna nastopa v pravnem prometu v imenu
in za račun ustanovitelja.«.
3. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje
stvarnega premoženja, s katerim upravlja lekarna, je prihodek
proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno
premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2020
Žalec, dne 28. oktobra 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2828.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest
v Občini Žalec

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah
– ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US,
46/15 in 10/18), drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 15. člena
Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 52/12) in 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine
Žalec na 14. redni seji dne 28. oktobra 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih javnih cest v Občini Žalec
1. člen
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 51/14) se v 1. in 4. točki prvega odstavka 11. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, skladno z veljavnim
zakonom, ki ureja področje javnih naročil;
4. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen
iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami skladno z veljavnim
zakonom, ki ureja področje javnih naročil.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-0002/2014
Žalec, dne 28. oktobra 2020

Št.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,

6857

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za vrednotenje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 45/04, 16/05 in 17/14, v
nadaljevanju: pravilnik) se prvi odstavek 9. člena spremeni
tako, da se glasi: »Nepopolne vloge se s sklepom zavržejo«.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena pravilnika se na koncu stavka briše pika in doda tekst, ki se glasi: »in na spletni strani
občine.«.
3. člen
(1) V tretjem odstavku 15. člena pravilnika se v tabeli
doda nova vrstica:
»
J. Sofinanciranje uporabnine (uporaba prostorov
izražena v urah na leto):
– 10 do 20 ur / leto
– 21 do 40 ur / leto
– 41 do 80 ur / leto
– 81 do 120 ur / leto
– 121 in več ur / leto

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
«
(2) V 15. členu pravilnika se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi: »Izvajalci socialno-humanitarnih programov s sedežem v Občini Žalec, ki imajo status društva, ki deluje v javnem
interesu, so upravičeni do sofinanciranja uporabe prostorov,
kjer opravljajo svojo redno dejavnost, na podlagi predložitve
pogodbe in računov za uporabo prostorov.«. Sedanji četrti
odstavek 15. člena pravilnika postane peti odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2020
Žalec, dne 28. oktobra 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2830.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za vrednotenje programov
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti

Stran

20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97
– ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02,
108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO,
60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet
Občine Žalec na 14. redni seji dne 28. oktobra 2020 sprejel

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2829.

160 / 6. 11. 2020 /

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje
programov veteranskih organizacij
in programov drugih posebnih skupin
v Občini Žalec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl.
US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 –
ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US,
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE)
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13,
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 14. redni seji dne
28. oktobra 2020 sprejel

javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 16. in
97. člen Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16)
je Občinski svet Občine Borovnica na 10. redni seji dne 5. 11.
2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje in vrednotenje programov
veteranskih organizacij in programov drugih
posebnih skupin v Občini Žalec

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)

1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje in vrednotenje programov
veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin
v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 20/12) se prvi odstavek
9. člena spremeni tako, da se glasi: »Nepopolne vloge se s
sklepom zavržejo«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 15. člena pravilnika se v tabeli doda
nova vrstica:
»
Sofinanciranje uporabnine (uporaba prostorov
izražena v urah na leto):
– 10 do 20 ur / leto
– 21 do 40 ur / leto
– 41 do 80 ur / leto
– 81 do 120 ur / leto
– 121 in več ur / leto

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
30 točk
«
(2) V 15. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi: »Izvajalci programov s sedežem v Občini Žalec, ki
imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, so upravičeni
do sofinanciranja uporabe prostorov, kjer opravljajo svojo redno dejavnost, na podlagi predložitve pogodbe in računov za
uporabo prostorov.«
Sedanji drugi odstavek 15. člena pravilnika postane tretji
odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2020
Žalec, dne 28. oktobra 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

BOROVNICA
2831.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 81/19, 27. 12. 2019) se za 15. členom doda
15.a člen, tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2020 zadolži do višine 1.101.818,20 eurov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2020.
Št. 410-0024/2020-1
Borovnica, dne 5. novembra 2020
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

KOPER
2832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih taksah v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih taksah v Mestni občini Koper
Št. 426-121/2006
Koper, dne 5. novembra 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 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), 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),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14
– odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 27.
člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18)
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. novembra
2020 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih taksah v Mestni občini Koper
1. člen
V prvem odstavku 14. člena Odloka o občinskih taksah
v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 140/06, 103/15) (v
nadaljevanju: Odlok) se doda, nova deveta alineja, ki se glasi:
»– z uporabo javnih površin, ki jim župan s posebnim sklepom oprosti plačilo občinske takse v primerih naravnih in drugih
nesreč, v katerem se določijo razlog oprostitve, taksne zavezance, za katere oprostitev velja in čas, za katerega oprostitev
plačila velja, ter ga posreduje v seznanitev občinskemu svetu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426-121/2006
Koper, dne 5. novembra 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulle
tasse comunali nel Comune città di Capodistria
Prot. n. 426-121/2006
Capodistria, 6 novembre 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul finanziamento dei
comuni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 123/06, 57/08, 36/11,
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14/15 – Sigla: ZUUJFO, 71/17, 21/18 – rett. e 80/20 – Sigla:
ZIUOOPE), dell'articolo 21 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla:
ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla:
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell'articolo 17 della
legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 29/11 – testo consolidato ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della
CC, 92/14 – Sentenza della CC, 32/16, 15/17 – Sentenza della
CC e 73/19 – Sentenza della CC) e dell'articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00,
30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06,
39/08, 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria,
riunitosi alla seduta il 5 novembre 2020, approva il seguente

DECRETO
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulle
tasse comunali nel Comune città di Capodistria
Articolo 1
Nel primo comma dell'articolo 14 del Decreto sulle tasse
comunali nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale
della RS nn. 140/06, 103/2015) (nel testo a seguire: Decreto)
si aggiunge un nuovo, nono alinea, che recita come segue:
»– di utilizzo di spazi pubblici, che vengono esonerati dal
pagamento della tassa comunale dal Sindaco con apposita
delibera in caso di calamità naturali e altre avversità; nella
delibera si specifica il motivo di esenzione, i soggetti al pagamento, per i quali vige l'esenzione e il periodo di esenzione,
e la si inoltra per conoscenza al Consiglio comunale.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
Prot. n. 426-121/2006
Capodistira, 5 novembre 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
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VLADA
2833.

Uredba o izvajanju norveškega finančnega
mehanizma in finančnega mehanizma
Evropskega gospodarskega prostora
v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021

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

UREDBO
o izvajanju norveškega finančnega mehanizma
in finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji
v obdobju 2014–2021
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja izvajanje norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega
prostora (v nadaljnjem besedilu: finančna mehanizma) na način
in za namen, ki sta določena v pogodbi, sklenjeni med Republiko Slovenijo in državami, ki so donatorice in niso članice
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države donatorice):
– za izvajanje:
– Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko
unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–
2021 (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2016, str. 11);
– Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino
Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu
Evropskega gospodarskega prostora za obdobje 2014–2021
(UL L št. 141 z dne 28. 5. 2016, str. 3);
– v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
– Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187
z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L
št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
651/2014/EU).
2. člen
(cilja)
Glavna cilja finančnih mehanizmov sta prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru ter krepiti bilateralne odnose med državami
donatoricami in državami upravičenkami, med katerimi je tudi
Republika Slovenija.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(programi)
V Republiki Sloveniji se v skladu z nameni finančnih mehanizmov izvajajo naslednji programi:
1. Izobraževanje – krepitev človeških virov s shemo majhnih donacij, ki zasleduje cilje na področjih izobraževanja in
usposabljanja, vajeništva in podjetništva za mlade, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter dobrega upravljanja,
odgovornih institucij in transparentnosti;
2. Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki
zasleduje cilje na področjih blaženja posledic podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, energetske varnosti ter dobrega upravljanja,
odgovornih institucij in transparentnosti;
3. Sklad za bilateralne odnose, ki zasleduje cilj krepitve
bilateralnih odnosov;
4. Sklad za civilno družbo, ki zasleduje cilj krepitve civilne
družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenja ranljivih
skupin;
5. Socialni dialog – dostojno delo, ki zasleduje cilj krepitve
tristranskega dialoga med delodajalci, sindikati in javnimi organi
ter spodbujanja dostojnega dela;
6. tehnična pomoč, katere cilj je podpora za nacionalno
kontaktno točko, organ za potrjevanje, organ za nepravilnosti
in revizijski organ.
4. člen
(sredstva)
Sredstva, s katerimi se financira izvajanje programov iz
prejšnjega člena, so sredstva finančnih mehanizmov, ki jih zagotavljajo države donatorice in sredstva pripadajoče slovenske
udeležbe, ki jih zagotavlja Republika Slovenija.
5. člen
(navodila)
(1) Nacionalna kontaktna točka iz 8. člena te uredbe izda
navodila za programa iz 3. in 6. točke 3. člena te uredbe, ki se
objavijo na spletni strani finančnih mehanizmov v Republiki
Sloveniji.
(2) Nosilec programov Izobraževanje – krepitev človeških
virov ter Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje iz
12. člena te uredbe izda navodila za programa iz 1. in 2. točke
3. člena te uredbe, ki se objavijo na spletni strani finančnih
mehanizmov v Republiki Sloveniji.
(3) Kontrolna enota iz 19. člena te uredbe izda navodila
o upravičenosti izdatkov za programe iz 1., 2., 3. in 6. točke
3. člena te uredbe, ki se objavijo na spletni strani finančnih
mehanizmov v Republiki Sloveniji.
II. UDELEŽENCI FINANČNIH MEHANIZMOV
6. člen
(udeleženci finančnih mehanizmov)
Udeleženci finančnih mehanizmov so:
1. upravičenec,
2. nacionalna kontaktna točka,
3. organ za potrjevanje,
4. organ za nepravilnosti,
5. revizijski organ,
6. nosilec programov Izobraževanje – krepitev človeških
virov ter Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
7. upravljavec sheme majhnih donacij,
8. upravljavec sredstev Sklada za civilno družbo,
9. upravljavec sredstev programa Socialni dialog – dostojno delo,
10. odbor za sodelovanje za program Izobraževanje –
krepitev človeških virov,
11. odbor za sodelovanje za program Blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje,
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12. skupni odbor Sklada za bilateralne odnose,
13. kontrolna enota,
14. finančna služba,
15. izbirna komisija.
7. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec je:
1. oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana
v Republiki Sloveniji in ima za projekt v okviru programov iz
1. in 2. točke 3. člena te uredbe z nosilcem programa ali z
upravljavcem sheme majhnih donacij sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev finančnih mehanizmov in sredstev pripadajoče
slovenske udeležbe (v nadaljnjem besedilu: nosilec projekta);
2. oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana v
Republiki Sloveniji ali v državah donatoricah in ima z nosilcem
projekta v okviru programov iz 1. in 2. točke 3. člena te uredbe
sklenjen sporazum o partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: projektni partner) in
3. oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana
v Republiki Sloveniji in ima za bilateralno aktivnost v okviru
programa iz 3. točke 3. člena te uredbe sklenjen sporazum z
nacionalno kontaktno točko o povračilu stroškov za izvedbo
bilateralne aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: nosilec bilateralne
aktivnosti).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sta v okviru sheme
majhnih donacij upravičenca tudi fizična oseba in oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujeta pogoje v skladu s
sporazumom iz prvega odstavka 13. člena te uredbe.
8. člen
(nacionalna kontaktna točka)
(1) Nacionalna kontaktna točka je ministrstvo ali vladna
služba, pristojna za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Nacionalna kontaktna točka predstavlja Republiko Slovenijo v
njenih odnosih z državami donatoricami pri izvajanju finančnih
mehanizmov v Republiki Sloveniji in pri opravljanju svojih nalog
zagotavlja, da programi prispevajo k doseganju ciljev finančnih
mehanizmov.
(2) Nacionalna kontaktna točka zlasti:
1. spremlja izvajanje finančnih mehanizmov v Republiki
Sloveniji;
2. spremlja napredek programov iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke
3. člena te uredbe pri doseganju rezultatov v skladu z dogovorjenimi kazalniki in finančnimi zahtevami ter poroča o ugotovitvah v kombiniranem strateškem in letnem poročilu v skladu s
34. členom te uredbe;
3. predloži državam donatoricam v potrditev opis sistema
upravljanja in nadzora na državni ravni, ki zajema organizacijo
in postopke izvajanja nalog nacionalne kontaktne točke, organa
za potrjevanje, organa za nepravilnosti ter revizijskega organa;
4. potrdi opis sistema upravljanja in nadzora na ravni
programa iz 11. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe in
o potrditvi obvesti države donatorice;
5. usklajuje porabo sredstev za tehnično pomoč z državami donatoricami in jim redno poroča o porabi teh sredstev;
6. pripravi vmesna finančna poročila za programa iz 3. in
6. točke 3. člena te uredbe ter jih predloži organu za potrjevanje
v skladu s 33. členom te uredbe;
7. pripravi letna poročila za programa iz 3. in 6. točke
3. člena te uredbe ter kombinirana strateška in letna poročila v
skladu s 34. členom te uredbe;
8. pripravi končni poročili in končno strateško poročilo v
skladu s 35. členom te uredbe;
9. organizira letni sestanek z državami donatoricami za
pregled napredka v prejšnjih obdobjih poročanja in dogovor o
nadaljnjih nalogah in ukrepih;
10. izvaja ukrepe za zmanjšanje in odpravo nepravilnosti
pri izvajanju finančnih mehanizmov v okviru programov iz 1.,
2., 3. in 6. točke 3. člena te uredbe;
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11. obvešča javnost o obstoju, ciljih, izvajanju in dosežkih
finančnih mehanizmov v Republiki Sloveniji;
12. izda navodila iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
9. člen
(organ za potrjevanje)
(1) Organ za potrjevanje je ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Organ za potrjevanje zagotavlja predložitev potrjenih finančnih poročil državam donatoricam, prejema nakazila
sredstev finančnih mehanizmov od držav donatoric za nosilce
programov in opravlja druge naloge, zlasti:
1. potrjuje vmesna finančna poročila in finančne podatke
končnih poročil ter jih predloži državam donatoricam v skladu
s 33. in 35. členom te uredbe;
2. predloži državam donatoricam napovedi predvidenih
zahtevkov za izplačilo predplačila;
3. poroča državam donatoricam o obrestih od namenskih
sredstev finančnih mehanizmov;
4. vodi računovodske evidence v elektronski obliki za
izdatke, o katerih se poroča državam donatoricam;
5. izvršuje povračila v proračun Republike Slovenije v
skladu s 40. členom te uredbe;
6. zagotavlja, da se neupravičeno porabljena sredstva
finančnih mehanizmov vrnejo državam donatoricam;
7. odpre in vodi ločene obrestovane bančne račune za
namene finančnih mehanizmov.
10. člen
(organ za nepravilnosti)
(1) Organ za nepravilnosti je ministrstvo, pristojno za
finance.
(2) Organ za nepravilnosti državam donatoricam poroča o
nepravilnostih in ukrepih za njihovo preprečevanje, odkrivanje,
preiskovanje in odpravljanje v okviru programov iz 1., 2., 3. in
6. točke 3. člena te uredbe ter opravlja druge naloge, zlasti:
1. predloži državam donatoricam poročila o nepravilnostih
in izvedenih ukrepih za njihovo preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali odpravljanje v dveh mesecih po koncu vsakega
četrtletja;
2. vodi register nepravilnosti;
3. pošilja informacije o nepravilnostih državam donatoricam na njihovo zahtevo;
4. takoj poroča državam donatoricam o nepravilnostih, če:
– obstaja sum storitve kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost, javna
pooblastila in javna sredstva,
– je projekt ali bilateralna aktivnost slabo upravljana, kar
vpliva na porabo sredstev finančnih mehanizmov,
– je neposredno ogrožen uspešen zaključek projekta ali
bilateralne aktivnosti;
5. poroča o nepravilnostih v projektih ali bilateralnih aktivnostih samo na izrecno zahtevo držav donatoric, če:
– je do nepravilnosti prišlo zaradi stečaja upravičenca in
zato ni možno izvesti celotnega ali dela projekta ali bilateralne
aktivnosti,
– gre za nepravilnosti, ki jih nosilec programa, nacionalna
kontaktna točka ali organ za potrjevanje odpravi že med preverjanjem poročanih izdatkov,
– gre za nepravilnosti, pri katerih je znesek sredstev
finančnih mehanizmov nižji od 2.000 eurov,
– gre za nepravilnosti v postopku javnega naročila, katerega vrednost je nižja od 2.000 eurov.
11. člen
(revizijski organ)
(1) Revizijski organ je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
(2) Revizijski organ zagotavlja izvedbe revizij zaradi preverjanja uspešnosti izvajanja finančnih mehanizmov v Repu-
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bliki Sloveniji za programe iz 1., 2., 3. in 6. točke 3. člena te
uredbe ter opravlja druge naloge, zlasti:
1. izvaja revizije sistema upravljanja in nadzora na ravni
Republike Slovenije;
2. izvede vsaj eno revizijo vsakega programa iz 1., 2.,
3. in 6. točke 3. člena te uredbe zaradi preverjanja delovanja
sistema upravljanja in nadzora programa;
3. izvaja revizije poročanih izdatkov na podlagi vzorca;
4. poda mnenje k opisu sistema upravljanja in nadzora na
državni ravni iz 3. točke drugega odstavka 8. člena te uredbe
ter k opisu sistema upravljanja in nadzora na ravni programa iz
11. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe;
5. pripravi revizijsko strategijo;
6. predloži državam donatoricam letno revizijsko poročilo
o revizijah, opravljenih v preteklem koledarskem letu, do 15. februarja vsako leto do leta 2025;
7. predloži državam donatoricam na podlagi opravljenih
revizij pripravljeno mnenje o delovanju sistema upravljanja in
nadzora za namen preverjanja pravilnosti izdatkov, o katerih se
poroča državam donatoricam;
8. predloži državam donatoricam končno revizijsko poročilo in izjavo o zaključku, s katero oceni pravilnost zahtevka za
končno plačilo, ki se zahteva v končnem poročilu o programu,
najpozneje do 31. decembra 2025.
(3) Revizijski organ lahko za izvedbo revizij iz 1., 2. in
3. točke prejšnjega odstavka izbere neodvisnega in pooblaščenega revizorja.
(4) Za namene iz 3. točke drugega odstavka tega člena
se poročani izdatki revidirajo na podlagi nestatistične metode
vzorčenja in v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi. Nestatistična metoda vzorčenja mora zajemati najmanj
10 % projektov, za katere so bili izdatki poročani med letom, in
najmanj 15 % izdatkov, ki so bili poročani med letom.
12. člen
(nosilec programov Izobraževanje – krepitev človeških virov
ter Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje)
(1) Za programa iz 1. in 2. točke 3. člena te uredbe je
nosilec programa ministrstvo ali vladna služba, pristojna za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki opravlja naloge priprave in izvajanja obeh programov ter druge naloge iz drugega
odstavka tega člena.
(2) Nosilec programa zlasti:
1. obravnava vloge za dodelitev sredstev (v nadaljnjem
besedilu: vloga), izbira projekte za financiranje in podpiše pogodbo o dodelitvi sredstev finančnih mehanizmov in sredstev
pripadajoče slovenske udeležbe (v nadaljnjem besedilu: pogodba o dodelitvi sredstev) iz 26. člena te uredbe za vsak
projekt;
2. načrtuje in izplačuje sredstva finančnih mehanizmov in
sredstva pripadajoče slovenske udeležbe;
3. spremlja neposredne učinke in dosežke projektov pri
izpolnjevanju pričakovanih ciljev programa, med drugim s preverjanjem projektov na kraju samem;
4. porablja sredstva finančnih mehanizmov in sredstva
pripadajoče slovenske udeležbe izključno za namene programa;
5. zbira in hrani podatke o projektih v elektronski obliki
za potrebe izvajanja plačil, spremljanja izvajanja projektov,
poročanja, revizije in vrednotenja programa;
6. vzpostavi organizacijske strukture nosilca programa, ki
zagotavljajo neodvisnost in funkcionalno ločitev organizacijske
enote, odgovorne za preverjanje nastalih izdatkov, od drugih
organizacijskih enot, odgovornih za izvajanje programa;
7. zagotavlja revizijsko sled za:
– uskladitev izdatkov, ki jih potrdi organ za potrjevanje v
vmesnih finančnih poročilih in končnem poročilu o programu,
ter dokazil v izvirnikih, ki jih hranijo nosilec programa, nosilec
projekta in projektni partnerji,
– preverjanje dodeljevanja in nakazil sredstev finančnih
mehanizmov ter sredstev pripadajoče slovenske udeležbe;
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8. hrani vsa dokazila o izdatkih in revizijah programa v
izvirnikih ali v elektronski obliki;
9. omogoča dostop do dokumentacije v zvezi s programom državam donatoricam in njihovim institucijam, pristojnim
za revizijo, še najmanj tri leta po tem, ko države donatorice
odobrijo končno poročilo o programu;
10. omogoča organu za potrjevanje dostop do vseh informacij o izdatkih programa ter o izvedenih postopkih in preverjanjih v zvezi z njimi;
11. predloži nacionalni kontaktni točki v potrditev opis
sistema upravljanja in nadzora na ravni programa;
12. pripravi vmesna finančna poročila o programu in jih
predloži organu za potrjevanje v skladu s 33. členom te uredbe;
13. pripravi letna poročila o programu in jih predloži nacionalni kontaktni točki v skladu s 34. členom te uredbe;
14. pripravi končno poročilo o programu in ga predloži
organu za potrjevanje v skladu s 35. členom te uredbe;
15. predloži napovedi predvidenih zahtevkov za izplačilo
predplačila organu za potrjevanje;
16. omogoča dostop državam donatoricam in nacionalni
kontaktni točki do dokumentov in informacij, povezanih z izvajanjem programa in njegovih projektov;
17. izvaja ukrepe za preprečevanje, odkrivanje, odpravo nepravilnosti in poročanje o njih v skladu z 41. členom te
uredbe;
18. obvešča javnost o obstoju, ciljih, izvajanju in dosežkih
programa ter o sodelovanju z državami donatoricami in drugimi
subjekti;
19. spremlja izpolnjevanje obveznosti nosilcev projektov
in projektnih partnerjev v zvezi z informiranjem in komuniciranjem v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev;
20. izda navodila iz drugega odstavka 5. člena te uredbe.
13. člen
(upravljavec sheme majhnih donacij)
(1) Upravljavec sheme majhnih donacij z nosilcem programa Izobraževanje – krepitev človeških virov sklene sporazum
o izvajanju sheme majhnih donacij.
(2) Upravljavec sheme majhnih donacij zlasti:
1. upravlja in izvaja shemo majhnih donacij v okviru programa iz 1. točke 3. člena te uredbe;
2. o izvajanju sheme majhnih donacij poroča kontrolni
enoti in nosilcu programa Izobraževanje – krepitev človeških
virov;
3. preverja upravičenost izdatkov za projekte v okviru
sheme majhnih donacij v skladu s 30. členom te uredbe;
4. omogoča nacionalni kontaktni točki in nosilcu programa
Izobraževanje – krepitev človeških virov dostop do vseh informacij o izvajanju sheme majhnih donacij.
14. člen
(upravljavec sredstev Sklada za civilno družbo)
(1) Upravljavca sredstev Sklada za civilno družbo (v nadaljnjem besedilu: upravljavec Sklada za civilno družbo) izberejo države donatorice. Upravljavec Sklada za civilno družbo
z njimi sklene pogodbo o upravljanju Sklada za civilno družbo.
(2) Upravljavec Sklada za civilno družbo:
1. upravlja in izvaja program iz 4. točke 3. člena te uredbe
v Republiki Sloveniji;
2. predloži letna poročila o programu nacionalni kontaktni
točki v skladu s 34. členom te uredbe;
3. predloži končno poročilo o programu nacionalni kontaktni točki;
4. omogoča nacionalni kontaktni točki dostop do vseh
informacij o izvajanju programa v Republiki Sloveniji.
15. člen
(upravljavec sredstev programa Socialni dialog –
dostojno delo)
(1) Upravljavec sredstev programa Socialni dialog – dostojno delo je pravna oseba, ustanovljena po pravu Kraljevine
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Norveške, ki jo za ta namen določi Kraljevina Norveška kot
država donatorica in z njo sklene pogodbo o upravljanju programa Socialni dialog – dostojno delo.
(2) Upravljavec sredstev programa Socialni dialog – dostojno delo je odgovoren za izvajanje programa Socialni dialog
– dostojno delo. Nacionalni kontaktni točki omogoča dostop
do informacij o izvajanju programa v Republiki Sloveniji ter ji
predloži kopije letnih poročil in končnega poročila o programu.
16. člen
(odbor za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev
človeških virov)
(1) Nosilec programa Izobraževanje – krepitev človeških
virov ustanovi odbor za sodelovanje za program Izobraževanje
– krepitev človeških virov, ki ga sestavljajo predstavniki nosilca
programa, upravljavca sheme majhnih donacij in držav donatoric. K udeležbi so lahko vabljeni tudi predstavniki ministrstev,
pristojnih za vsebinsko področje, ki je del programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, in predstavniki nacionalne
kontaktne točke.
(2) Odbor za sodelovanje za program Izobraževanje –
krepitev človeških virov ima posvetovalno vlogo v zvezi s pripravo in izvajanjem programa v Republiki Sloveniji, zlasti pa
glede:
1. posvetovanj z deležniki;
2. priprave zasnove programa;
3. bilateralnih aktivnosti in potencialnih projektnih partnerjev v državah donatoricah;
4. meril za izbor in besedila javnega razpisa;
5. napredka pri doseganju neposrednih učinkov in ciljev
programa;
6. napredka pri krepitvi bilateralnih odnosov;
7. spremljanja dosežkov na podlagi izvajanja programa;
8. osnutkov letnih poročil o programu;
9. morebitnih sprememb programa, ki vplivajo na doseganje pričakovanih dosežkov in ciljev programa;
10. uporabe sredstev Sklada za bilateralne odnose.
17. člen
(odbor za sodelovanje za program Blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje)
(1) Nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje ustanovi odbor za sodelovanje za program
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki ga
sestavljajo predstavniki nosilca programa in držav donatoric. K udeležbi so lahko vabljeni tudi predstavniki ministrstev,
pristojnih za vsebinsko področje, ki je del programa Blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ter predstavniki
nacionalne kontaktne točke.
(2) Za vlogo odbora za sodelovanje za program Blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se smiselno uporablja drugi odstavek prejšnjega člena.
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19. člen
(kontrolna enota)
(1) Kontrolna enota je ministrstvo ali vladna služba, pristojna za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
(2) Kontrolna enota preverja izdatke za programe iz 1., 2.,
3. in 6. točke 3. člena te uredbe v skladu s tem členom, bodisi
vse izdatke bodisi na podlagi vzorca.
(3) Za upravljanje programov iz 1. in 2. točke 3. člena te
uredbe kontrolna enota:
1. preverja upravičenost izdatkov v skladu z 29. členom
te uredbe;
2. pošilja informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih nosilcu programa.
(4) Za posamezne projekte v okviru programov iz 1. in
2. točke 3. člena te uredbe kontrolna enota:
1. preverja upravičenost izdatkov v skladu s 30. členom
te uredbe;
2. opravlja preverjanje na kraju samem pri nosilcu projekta in slovenskih projektnih partnerjih;
3. pošilja informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih nosilca projekta in projektnih partnerjev nosilcu programa.
(5) Za shemo majhnih donacij kontrolna enota preverja
upravičenost izdatkov za upravljanje sheme majhnih donacij v
skladu z 29. členom te uredbe.
(6) Za Sklad za bilateralne odnose kontrolna enota:
1. preverja upravičenost izdatkov v skladu z 31. členom
te uredbe;
2. pošilja informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih nacionalni kontaktni točki.
(7) Za tehnično pomoč kontrolna enota:
1. preverja upravičenost izdatkov v skladu z 32. členom
te uredbe;
2. pošilja informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih nacionalni kontaktni točki.
20. člen
(finančna služba)
(1) Finančna služba je ministrstvo ali vladna služba, pristojna za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
(2) Finančna služba v skladu z 39. členom te uredbe:
1. načrtuje in izvršuje izplačila sredstev finančnih mehanizmov in sredstev pripadajoče slovenske udeležbe nosilcem
projektov v okviru programov iz 1. in 2. točke 3. člena te uredbe;
2. načrtuje in izvršuje izplačila sredstev finančnih mehanizmov in sredstev pripadajoče slovenske udeležbe upravljavcu sheme majhnih donacij za projekte in upravljanje sheme
majhnih donacij;
3. načrtuje in izvršuje izplačila sredstev finančnih mehanizmov nosilcem bilateralnih aktivnosti v okviru programa iz
3. točke 3. člena te uredbe.
21. člen

18. člen

(izbirna komisija)

(skupni odbor Sklada za bilateralne odnose)

(1) Izbirno komisijo s sklepom imenuje predstojnik ministrstva ali vladne službe, pristojne za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Izbirno komisijo sestavljajo predsednik in vsaj dva
člana, od katerih najmanj en ni predstavnik nosilca programa.
Člani izbirne komisije so predstavniki nosilca programa, ministrstev, pristojnih za vsebinska področja, ki so del programov iz
1. in 2. točke 3. člena te uredbe, ter po potrebi drugi strokovnjaki. Predstavniki nacionalne kontaktne točke in držav donatoric
lahko sodelujejo v izbirni komisiji v vlogi opazovalcev. Izbirni
komisiji predseduje predstavnik nosilca programa.
(3) Naloge izbirne komisije v zvezi s preverjanjem administrativne ustreznosti in upravičenosti opravljajo tisti člani
izbirne komisije, ki so predstavniki nosilca programa. Naloge
izbirne komisije so podrobneje opredeljene v poslovniku izbirne
komisije.

(1) Nacionalna kontaktna točka ustanovi skupni odbor
Sklada za bilateralne odnose, ki ga sestavljajo predstavniki
nacionalne kontaktne točke, ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve, in držav donatoric. Predseduje mu vodja nacionalne
kontaktne točke.
(2) Skupni odbor Sklada za bilateralne odnose se sestane vsaj enkrat letno, da spremlja napredek pri doseganju cilja
krepitve bilateralnih odnosov, pri tem pa zlasti:
1. razpravlja o zadevah bilateralnega pomena in opredeljuje pobude;
2. sprejema delovni načrt Sklada za bilateralne odnose, s
katerim se potrdijo bilateralne aktivnosti;
3. dodeljuje sredstva nosilcem bilateralnih aktivnosti in
nosilcu programa za potrjene bilateralne aktivnosti v skladu z
delovnim načrtom iz prejšnje točke.
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(4) Izbirna komisija je odgovorna za izvedbo postopka
javnega razpisa za dodelitev sredstev finančnih mehanizmov in
sredstev pripadajoče slovenske udeležbe (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) in izbor projektov, prijavljenih na javni razpis
v okviru programa iz 1. točke 3. člena te uredbe, razen sheme
majhnih donacij, ter programa iz 2. točke 3. člena te uredbe,
ki se jim dodelijo sredstva finančnih mehanizmov in sredstva
pripadajoče slovenske udeležbe v Republiki Sloveniji.
(5) Izbirna komisija pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceni, ali je vsebina javnega razpisa pripravljena
tako, da je mogoče pričakovati uspešen javni razpis.
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12. spletno mesto, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.
(4) V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, ki prijavitelju omogočajo izdelavo popolne vloge.
(5) Nosilec programa uskladi vsebino javnega razpisa z
državami donatoricami.
(6) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani finančnih mehanizmov v Republiki
Sloveniji ter smiselno še v drugih medijih in spletnih orodjih.
24. člen
(oddaja in ocenjevanje vloge ter dodelitev sredstev)

III. IZBOR PROJEKTOV IN BILATERALNIH AKTIVNOSTI
22. člen
(splošno)
(1) V okviru programa iz 1. točke 3. člena te uredbe, razen
sheme majhnih donacij, in programa iz 2. točke 3. člena te
uredbe se projekti, za katere se nosilcu projekta dodelijo sredstva finančnih mehanizmov in sredstva pripadajoče slovenske
udeležbe, izberejo na javnem razpisu iz 23. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izbere projekt,
ki je vnaprej opredeljen (v nadaljnjem besedilu: vnaprej opredeljeni projekt), brez javnega razpisa v skladu s 25. členom te
uredbe.
(3) V okviru Sklada za bilateralne odnose bilateralne
aktivnosti, za katere se nosilcu bilateralne aktivnosti dodelijo
sredstva finančnih mehanizmov, izbere skupni odbor Sklada za
bilateralne odnose iz 18. člena te uredbe na podlagi sprejetega
delovnega načrta iz 2. točke drugega odstavka 18. člena te
uredbe. Nacionalna kontaktna točka za bilateralno aktivnost,
izbrano v skladu s tem odstavkom, z nosilcem bilateralne
aktivnosti sklene sporazum o povračilu stroškov za izvedbo
bilateralne aktivnosti.
(4) Projekti v okviru programa iz 1. točke 3. člena te
uredbe, razen sheme majhnih donacij, in programa iz 2. točke 3. člena te uredbe se izvajajo na upravičenem območju.
Upravičeno območje izvajanja projektov je območje Republike
Slovenije in držav donatoric. Izjeme so dopustne v primeru
predhodne odobritve s strani nosilca programa.
(5) Bilateralne aktivnosti v okviru programa iz 3. točke
3. člena te uredbe se izvajajo na upravičenem območju. Upravičeno območje izvajanja bilateralnih aktivnosti je območje
Republike Slovenije, držav donatoric in drugih držav upravičenk
do sredstev finančnih mehanizmov.
23. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis za projekte v okviru programa iz 1. točke
3. člena te uredbe, razen sheme majhnih donacij, ter programa
iz 2. točke 3. člena te uredbe izvede nosilec programa.
(2) Nosilec programa je odgovoren za uspešno izvedbo
javnega razpisa ter njegovo skladnost s pravili in cilji programa.
(3) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
1. ime oziroma naziv in sedež nosilca programa iz prvega
odstavka 12. člena te uredbe, ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. zahteve in merila za kandidiranje na javnem razpisu in
merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene zahteve in merila, izberejo prejemniki sredstev;
5. višino razpoložljivih sredstev;
6. način financiranja;
7. način in rok za predložitev vlog, ki ne sme biti krajši od
dveh mesecev od datuma objave;
8. postopek in način izbora;
9. začetni in končni datum obdobja upravičenosti izdatkov;
10. opredelitev načina prijave;
11. kontaktne podatke za naslavljanje vprašanj v zvezi z
javnim razpisom in rok za odgovore nanje;

(1) Vloge prijavitelji oddajo do roka, ki je določen v javnem
razpisu, v za to predviden elektronski sistem.
(2) Postopek javnega razpisa vodi izbirna komisija iz
21. člena te uredbe.
(3) Odpiranje oddanih vlog ni javno. O odpiranju vlog
izbirna komisija vodi zapisnik.
(4) Izbirna komisija v skladu z javnim razpisom po elektronskem sistemu pozove prijavitelje, katerih vloge niso popolne, k njihovi dopolnitvi.
(5) Izbirna komisija popolne vloge oceni na podlagi meril
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter pripravi predlog izbranih projektov.
(6) V skladu s predlogom izbirne komisije iz prejšnjega
odstavka predstojnik ministrstva ali vladne službe, pristojne za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ali od njega pooblaščena oseba izda sklepe o izboru projektov in sklepe o zavrnitvi
projektov.
(7) Nosilec programa predloži državam donatoricam seznam izbranih projektov najpozneje dva tedna po sprejetju
odločitve iz prejšnjega odstavka.
(8) Nosilec programa prijavitelja izbranega projekta pozove k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev.
25. člen
(vnaprej opredeljeni projekt)
(1) Sredstva finančnih mehanizmov in sredstva pripadajoče slovenske udeležbe se lahko dodelijo tudi za vnaprej opredeljeni projekt, ki je v skladu z nameni finančnih mehanizmov
in prispeva k ciljem programa ter ga:
– predlaga neposredni proračunski uporabnik,
– z vidika kakovosti, doseganja ciljev programa in razpoložljivosti sredstev pozitivno ovrednoti nosilec programa ter
– potrdijo države donatorice.
(2) Predlog neposrednega proračunskega uporabnika iz
prve alineje prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– utemeljitev projekta,
– cilje in pričakovane dosežke projekta,
– informacije o nosilcu projekta in projektnih partnerjih,
– ugotovitve morebitnih študij izvedljivosti,
– časovnico izvedbe projekta,
– finančni načrt z vsemi načrtovanimi finančnimi viri in
načrtovanim prispevkom finančnih mehanizmov.
(3) Z ugotovitvami ovrednotenja iz druge alineje prvega
odstavka tega člena nosilec programa seznani neposrednega
proračunskega uporabnika, ki je projekt predlagal, in nacionalno kontaktno točko. V primeru pozitivnega ovrednotenja
vnaprej opredeljenega projekta nacionalna kontaktna točka o
tem obvesti države donatorice. Vnaprej opredeljeni projekt je
predhodno potrjen s strani držav donatoric.
(4) Po obvestilu držav donatoric s strani nacionalne kontaktne točke o pozitivnem ovrednotenju vnaprej opredeljenega
projekta, nosilec programa z nosilcem projekta sklene pogodbo
o dodelitvi sredstev.
26. člen
(pogodba o dodelitvi sredstev)
(1) Za vsak projekt, izbran na javnem razpisu, ali vnaprej
opredeljeni projekt v okviru programa iz 1. točke 3. člena te
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uredbe, razen sheme majhnih donacij, in programa iz 2. točke
3. člena te uredbe nosilec programa in nosilec projekta skleneta pogodbo o dodelitvi sredstev, ki ureja pravice in obveznosti
pogodbenih strank.
(2) Pogodba o dodelitvi sredstev je skladna s sklepom o
izboru projekta za projekte, izbrane na javnem razpisu v skladu
s 24. členom te uredbe, oziroma s potrditvijo držav donatoric za
vnaprej opredeljene projekte v skladu s 25. členom te uredbe.
(3) Pogodba o dodelitvi sredstev vsebuje najmanj naslednje elemente:
1. naziv in naslov nosilca programa in nosilca projekta;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višino dodeljenih sredstev;
4. začetni in končni datum obdobja upravičenosti izdatkov;
5. obveznosti poročanja nosilca projekta in projektnih
partnerjev;
6. določbe glede upravičenosti izdatkov;
7. določbe glede sprememb projekta;
8. določbe glede zagotavljanja dostopa, ki se zahteva v
zvezi s spremljanjem, revizijami in vrednotenjem;
9. določbe glede obveznosti v zvezi z informiranjem in
komuniciranjem;
10. protikorupcijsko klavzulo.
27. člen
(sporazum o partnerstvu)
(1) Nosilec projekta s projektnimi partnerji podpiše sporazum o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu je podpisan najpozneje do podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev iz prejšnjega
člena.
(2) Sporazum o partnerstvu vsebuje najmanj naslednje
elemente:
1. določbe o vlogah in odgovornostih pogodbenic;
2. določbe o finančnih dogovorih med pogodbenicami,
med drugim o izdatkih, ki jih nosilec projekta povrne projektnim
partnerjem, in rokih za povračilo;
3. pravila o menjalnem tečaju v primeru sodelovanja projektnih partnerjev iz držav donatoric;
4. finančni načrt projekta po pogodbenicah;
5. določbe o reševanju sporov.
(3) Sporazum o partnerstvu je napisan v angleškem jeziku, če je ena od pogodbenic sporazuma o partnerstvu projektni
partner iz države donatorice.
IV. UPRAVIČENI IZDATKI
28. člen
(vrste upravičenih izdatkov)
(1) Vrste upravičenih izdatkov so:
– dejansko nastali izdatki, skupaj z nematerialnim prispevkom v obliki prostovoljskega dela in amortizacijo, kjer je
to primerno,
– izdatki v obliki pavšala, določenega z uporabo odstotka.
(2) Uporaba vrste upravičenih izdatkov v posamezni kategoriji stroškov je določena v navodilih iz 5. člena te uredbe.
29. člen
(upravičeni izdatki za upravljanje programa)
(1) Upravičeni izdatki za upravljanje programov iz 1. in 2.
točke 3. člena te uredbe so sorazmerni in nujni izdatki nosilca
programa in upravljavca sheme majhnih donacij iz 1. točke
3. člena te uredbe ter nosilca programa iz 2. točke 3. člena
te uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
programov ter so nastali v obdobju od 18. aprila 2018 do
31. decembra 2024 in bili plačani.
(2) Izdatki za upravljanje programov iz prejšnjega odstavka ne presegajo zgornje meje upravičenih izdatkov, ki jo
določijo države donatorice.
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(3) Upravičeni so zlasti naslednji izdatki za upravljanje
programa, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena:
– stroški osebja,
– pisarniški in administrativni stroški,
– potni in namestitveni stroški,
– stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev,
– stroški za opremo.
30. člen
(upravičeni izdatki za projekte)
(1) Upravičeni izdatki za posamezni projekt v okviru programov iz 1. in 2. točke 3. člena te uredbe so sorazmerni in
nujni izdatki upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka
7. člena te uredbe, ki so neposredno povezani s projektom, so
navedeni v potrjenem finančnem načrtu, so nastali v obdobju,
ki je v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena določeno
v pogodbi o dodelitvi sredstev, in bili plačani.
(2) Začetni datum obdobja iz prejšnjega odstavka je za:
– projekt, izbran na javnem razpisu, datum, ko nosilec
programa izda sklep o izboru projekta, ali poznejši datum,
– vnaprej opredeljeni projekt datum, ko nacionalna kontaktna točka v skladu s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe
obvesti države donatorice, da je nosilec programa pozitivno
ovrednotil vnaprej opredeljeni projekt, ali poznejši datum,
– projekt v okviru sheme majhnih donacij datum, ko upravljavec sheme majhnih donacij izda sklep o izboru projekta, ali
poznejši datum.
(3) Končni datum obdobja iz prvega odstavka tega člena
je opredeljen v pogodbi o dodelitvi sredstev iz 26. člena te
uredbe, vendar najpozneje 30. april 2024.
(4) Upravičeni so zlasti naslednji izdatki za projekte, če
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena:
– stroški osebja,
– pisarniški in administrativni stroški,
– potni in namestitveni stroški,
– stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev,
– stroški za opremo,
– stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta,
– stroški, ki izhajajo neposredno iz pogodbe o dodelitvi
sredstev.
31. člen
(upravičeni izdatki Sklada za bilateralne odnose)
(1) Upravičeni izdatki Sklada za bilateralne odnose so sorazmerni in nujni izdatki upravičenca iz 3. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe, ki so neposredno povezani z izvajanjem
bilateralnih aktivnosti in so nastali v obdobju od 18. aprila 2018
do 30. aprila 2025 ter bili plačani.
(2) Upravičeni so zlasti naslednji izdatki Sklada za bilateralne odnose, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka:
– pisarniški in administrativni stroški,
– potni in namestitveni stroški,
– stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev.
32. člen
(upravičeni izdatki za tehnično pomoč)
(1) Upravičeni izdatki za tehnično pomoč so sorazmerni in
nujni izdatki nacionalne kontaktne točke, organa za potrjevanje,
organa za nepravilnosti in revizijskega organa, ki so neposredno povezani z izvajanjem tehnične pomoči in so nastali v obdobju od 18. aprila 2018 do 31. avgusta 2025 ter bili plačani, ter
sorazmerni in nujni izdatki nacionalne kontaktne točke, organa
za potrjevanje, organa za nepravilnosti in revizijskega organa,
ki so povezani s pripravo izvajanja finančnih mehanizmov in
so nastali v obdobju od 15. septembra 2016 do 17. aprila 2018
ter bili plačani.
(2) Upravičeni so zlasti naslednji izdatki za tehnično pomoč, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka:
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– stroški osebja,
– pisarniški in administrativni stroški,
– potni in namestitveni stroški,
– stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev,
– stroški za opremo.
V. POROČANJE
33. člen
(vmesna finančna poročila na ravni programa)
(1) Vmesna finančna poročila za programe iz 1., 2., 3. in
6. točke 3. člena te uredbe vsebujejo informacije o izvajanju
programov, upravičene izdatke programov iz 29. do 32. člena
te uredbe za posamezno obdobje poročanja in zahtevke za
izplačila predplačil sredstev za naslednje obdobje poročanja.
(2) Vmesna finančna poročila za programa iz 1. in 2. točke 3. člena te uredbe pripravi nosilec programa, za programa iz
3. in 6. točke 3. člena te uredbe pa nacionalna kontaktna točka
ter jih predložita organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje potrdi vmesna finančna poročila
iz prejšnjega odstavka in jih predloži državam donatoricam v
odobritev v elektronski sistem držav donatoric. Vmesno finančno poročilo za obdobje od 1. januarja do 30. junija v posameznem koledarskem letu organ za potrjevanje predloži državam
donatoricam do 15. septembra isto leto, vmesno finančno poročilo za obdobje od 1. julija do 31. decembra v posameznem
koledarskem letu pa do 15. marca naslednje leto.
34. člen
(letna poročila na ravni programa)
(1) Letna poročila za programe iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke
3. člena te uredbe vsebujejo informacije o izvajanju programov
za preteklo koledarsko leto in načrt predvidenih aktivnosti v
naslednjem koledarskem letu. Bistvene vsebine letnih poročil
posameznih programov se vključijo v kombinirano strateško in
letno poročilo, ki ga pripravi nacionalna kontaktna točka.
(2) Letna poročila za programa iz 1. in 2. točke 3. člena
te uredbe pripravi nosilec programa, za program iz 4. točke
3. člena te uredbe pa upravljavec Sklada za civilno družbo in jih
predložita nacionalni kontaktni točki do 10. januarja za preteklo
koledarsko leto. Letna poročila za programa iz 3. in 6. točke
3. člena te uredbe pripravi nacionalna kontaktna točka.
(3) Nacionalna kontaktna točka predloži kombinirano strateško in letno poročilo iz prvega odstavka tega člena državam
donatoricam v odobritev dva meseca pred letnim sestankom
z njimi. Odobreno kombinirano strateško in letno poročilo se
objavi na spletni strani finančnih mehanizmov v Republiki Sloveniji.
35. člen
(končna poročila na ravni programa)
(1) Končna poročila za programe iz 1., 2., 3. in 6. točke
3. člena te uredbe vsebujejo celovito oceno izvajanja programov, oceno doseganja zastavljenih ciljev, povzetek ugotovitev vrednotenj, pregled ugotovljenih nepravilnosti in izvedenih
ukrepov ter finančne podatke, vključno z izračunom končnega
plačila.
(2) Končni poročili za programa iz 1. in 2. točke 3. člena te
uredbe pripravi nosilec programa, za programa iz 3. in 6. točke
3. člena te uredbe pa nacionalna kontaktna točka ter jih predložita organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje potrdi končni poročili za programa iz 1. in 2. točke 3. člena te uredbe in ju predloži nacionalni
kontaktni točki v seznanitev ter državam donatoricam v odobritev v elektronski sistem držav donatoric do 30. aprila 2025.
(4) Organ za potrjevanje potrdi končni poročili za programa iz 3. in 6. točke 3. člena te uredbe in ju predloži državam
donatoricam v odobritev v elektronski sistem držav donatoric
do 15. novembra 2025.
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(5) Na podlagi prejetih končnih poročil nacionalna kontaktna točka pripravi končno strateško poročilo in ga v šestih
mesecih od predložitve zadnjega končnega poročila programov,
vendar najpozneje do 31. avgusta 2025, predloži državam donatoricam v odobritev. Odobreno končno strateško poročilo se objavi na spletni strani finančnih mehanizmov v Republiki Sloveniji.
36. člen
(poročanje kontrolni enoti)
(1) Nosilec programa, upravljavec sheme majhnih donacij, upravičenec, nacionalna kontaktna točka, organ za potrjevanje, organ za nepravilnosti in revizijski organ poročajo o
svojih izdatkih kontrolni enoti.
(2) Kontrolna enota preveri upravičenost poročanih izdatkov v skladu z 29. do 32. členom te uredbe in vsakemu od
udeležencev iz prejšnjega odstavka izda obvestilo o opravljeni
kontroli.
(3) Upravljavec sheme majhnih donacij, nosilec projekta
oziroma projektni partner ali nosilec bilateralne aktivnosti, ki
se ne strinja z izdatki, ki so bili izločeni kot neupravičeni, lahko kontrolni enoti predloži ugovor z dodatno dokumentacijo.
Kontrolna enota na podlagi dodatnih dokazil znova preveri
upravičenost izdatkov, in če oceni, da so utemeljena, izda novo
obvestilo o opravljeni kontroli.
(4) Če se upravljavec sheme majhnih donacij, nosilec
projekta ali projektni partner ne strinja z novim obvestilom
o opravljeni kontroli iz prejšnjega odstavka, o upravičenosti
izdatkov na podlagi predložene dodatne dokumentacije odloči
vodja nosilca programa. Če se nosilec bilateralne aktivnosti ne
strinja z novim obvestilom o opravljeni kontroli iz prejšnjega
odstavka, o upravičenosti izdatkov odloči vodja nacionalne
kontaktne točke.
(5) Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena nosilci
projektov oziroma projektni partnerji za projekte v okviru sheme
majhnih donacij poročajo o svojih izdatkih na način, ki ga določi
upravljavec sheme majhnih donacij.
37. člen
(skupno poročilo)
(1) Upravljavec sheme majhnih donacij pripravi skupno
poročilo o izvajanju sheme majhnih donacij in izvršenih izplačilih nosilcem projektov v roku, kot ga določa sporazum o
izvajanju sheme majhnih donacij, ter ga pošlje nosilcu programa iz 1. točke 3. člena te uredbe, ki izda obvestilo o potrditvi
skupnega poročila.
(2) Nosilec projekta pripravi skupno poročilo o izvajanju
projekta z upravičenimi izdatki in ga v roku, kot ga določa
pogodba o dodelitvi sredstev, pošlje nosilcu programa, ki izda
obvestilo o potrditvi skupnega poročila in skupno poročilo nosilca projekta pošlje organu za potrjevanje.
(3) Nosilec programa pripravi skupno poročilo o izvajanju programa, ki vsebuje upravičene izdatke za upravljanje
programa, izvršena predplačila in povračila sredstev nosilcem
projektov in upravljavcu sheme majhnih donacij ter ga pošlje
organu za potrjevanje v elektronski sistem držav donatoric.
(4) Nacionalna kontaktna točka pripravi skupno poročilo
o izvajanju tehnične pomoči, ki vsebuje upravičene izdatke
nacionalne kontaktne točke, organa za potrjevanje, organa
za nepravilnosti in revizijskega organa ter ga pošlje organu za
potrjevanje v elektronski sistem držav donatoric.
(5) Nacionalna kontaktna točka pripravi skupno poročilo
o izvajanju bilateralnih aktivnosti, ki vsebuje izvršena povračila
sredstev nosilcem bilateralnih aktivnosti, in ga pošlje organu za
potrjevanje v elektronski sistem držav donatoric.
VI. NAČRTOVANJE SREDSTEV IN NAČIN IZPLAČEVANJA
38. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za upravljanje programov iz 1. in 2. točke
3. člena te uredbe zagotavlja nosilec programa v proračunu
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Republike Slovenije prek pravic porabe na postavkah namenskih sredstev finančnih mehanizmov in postavkah slovenske
udeležbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sredstva za upravljanje
sheme majhnih donacij pred izvedbo povračila upravičenih izdatkov s strani nosilca programa zagotavlja upravljavec sheme
majhnih donacij.
(3) Sredstva nosilcem projektov v okviru programov iz
1. in 2. točke 3. člena te uredbe, ki niso neposredni proračunski
uporabniki, zagotavlja nosilec programa v proračunu Republike
Slovenije prek pravic porabe na postavkah namenskih sredstev
finančnih mehanizmov in postavkah slovenske udeležbe.
(4) Sredstva nosilcem projektov v okviru programov iz
1. in 2. točke 3. člena te uredbe, ki so neposredni proračunski
uporabniki, načrtujejo in zagotavljajo nosilci projektov sami v
proračunu Republike Slovenije prek pravic porabe na postavkah namenskih sredstev finančnih mehanizmov in postavkah
slovenske udeležbe.
(5) Sredstva za izvedbo izplačil nosilcem projektov v okviru sheme majhnih donacij upravljavcu sheme majhnih donacij
zagotavlja nosilec programa iz 1. točke 3. člena te uredbe v
proračunu Republike Slovenije prek pravic porabe na postavkah namenskih sredstev finančnih mehanizmov in postavkah
slovenske udeležbe.
(6) Sredstva za tehnično pomoč v proračunu Republike
Slovenije zagotavljajo nacionalna kontaktna točka, organ za
potrjevanje, organ za nepravilnosti in revizijski organ prek
pravic porabe na postavkah namenskih sredstev finančnih
mehanizmov.
(7) Sredstva za bilateralne aktivnosti zagotavlja nacionalna kontaktna točka v proračunu Republike Slovenije prek
pravic porabe na postavkah namenskih sredstev finančnih
mehanizmov.
39. člen
(izplačilo sredstev)
Izplačila sredstev nosilcem projektov, upravljavcu sheme
majhnih donacij in nosilcem bilateralnih aktivnosti se izvedejo
na podlagi zahtevkov za predplačilo ali zahtevkov za povračilo
sredstev v obliki e-računov, ki jih finančna služba prejme od
njih.
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skladu s sporazumom o povračilu stroškov za izvedbo bilateralne aktivnosti skrbi za preprečevanje in odkrivanje nepravilnosti,
poročanje o njih ter njihovo odpravljanje.
(4) Če nacionalna kontaktna točka, organ za potrjevanje,
organ za nepravilnosti ali revizijski organ ugotovi nepravilnost
v delu, ki se nanaša na nosilca projekta ali slovenskega projektnega partnerja v okviru programov iz 1. in 2. točke 3. člena te
uredbe, o tem obvesti nosilca programa ali upravljavca sheme
majhnih donacij.
(5) Če organ za potrjevanje, organ za nepravilnosti ali
revizijski organ ugotovi nepravilnost v delu, ki se nanaša na
nosilca bilateralne aktivnosti v okviru programa iz 3. točke
3. člena te uredbe, o tem obvesti nacionalno kontaktno točko.
(6) Če upravljavec sheme majhnih donacij ugotovi nepravilnost v delu, ki se nanaša na nosilca projekta ali projektnega
partnerja v okviru sheme majhnih donacij, o tem obvesti nosilca
programa.
(7) Če države donatorice ali kateri koli drug udeleženec v
Republiki Sloveniji, ki je oseba javnega prava, ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali drug neposredni proračunski uporabnik, ugotovijo nepravilnost iz prvega odstavka tega člena,
ki se nanaša na nosilca projekta ali slovenskega projektnega
partnerja, o tem obvestijo nosilca programa.
(8) Če države donatorice ali kateri koli drugi udeleženec
v Republiki Sloveniji, ki je oseba javnega prava, ministrstvo,
organ v sestavi ministrstva ali drug neposredni proračunski
uporabnik ugotovijo nepravilnost iz prvega odstavka tega člena,
ki se nanaša na nosilca bilateralne aktivnosti, o tem obvestijo
nacionalno kontaktno točko.
(9) Nosilec programa, upravljavec sheme majhnih donacij
in nacionalna kontaktna točka o nepravilnostih poročajo organu
za nepravilnosti.
(10) V primeru ugotovljenih nepravilnosti nacionalna kontaktna točka ali nosilec programa poskrbita, da se proti nosilcu
projekta, slovenskemu projektnemu partnerju ali nosilcu bilateralne aktivnosti začnejo postopki za povrnitev izplačanih
sredstev v proračun Republike Slovenije v skladu z zakonom,
ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.
VII. DRŽAVNE POMOČI
42. člen

40. člen

(državne pomoči)

(povračilo sredstev finančnih mehanizmov v proračun
Republike Slovenije)

(1) Če ima dodeljevanje sredstev v skladu s to uredbo
elemente državne pomoči, se sredstva dodeljujejo po pravilu
de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ob upoštevanju
naslednjih pogojev:
1. sredstva ne bodo dodeljena podjetjem iz sektorjev:
a) ribištva in akvakulture,
b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če:
– je znesek sredstev določen na podlagi cene ali količine
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. sredstva ne bodo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske
unije;
3. dodelitev sredstev ne bo pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju v
skladu z Uredbo 1407/2013/EU, ne bo presegel 200.000 eurov
v obdobju zadnjih treh proračunskih let ne glede na obliko ali
namen pomoči, če gre za podjetje s področja komercialnega
cestnega tovornega prevoza, pa ta skupni znesek ne bo presegel 100.000 eurov;
5. sredstva ne bodo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni
prevoz;

(1) Organ za potrjevanje s svojih ločenih obrestovanih
bančnih računov izvršuje povračila v proračun Republike Slovenije po tem, ko prejme sredstva držav donatoric in potrdi
izdatke programov iz 1., 2., 3. in 6. točke 3. člena te uredbe,
ki so del vmesnih finančnih poročil iz 33. člena te uredbe, ali
izdatke programov iz 1., 2., 3. in 6. točke 3. člena te uredbe, ki
so del končnih poročil iz 35. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se obresti, ustvarjene
na ločenih obrestovanih bančnih računih organa za potrjevanje,
povrnejo državam donatoricam.
41. člen
(nepravilnosti)
(1) Nepravilnost pomeni vsako kršitev predpisov, pogodbe o dodelitvi sredstev ali sporazuma o povračilu stroškov za
izvedbo bilateralne aktivnosti, ki vpliva ali bi lahko vplivala na
izvajanje finančnih mehanizmov v Republiki Sloveniji.
(2) Nosilec projekta in projektni partner sta odgovorna za
izvedbo celotnega projekta in si morata ves čas trajanja projekta prizadevati, da v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev
skrbita za preprečevanje in odkrivanje nepravilnosti, poročanje
o njih ter njihovo odpravljanje.
(3) Nosilec bilateralne aktivnosti je odgovoren za izvedbo
aktivnosti in si mora ves čas trajanja aktivnosti prizadevati, da v
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6. pomoč de minimis se lahko sešteva z državnimi pomočmi in pomočmi de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(2) Če dodelitev sredstev deloma ali v celoti ni mogoča po
pravilu de minimis v skladu s prejšnjim odstavkom, se sredstva
lahko dodeljujejo v skladu z Uredbo 651/2014/EU v višini, ki ne
presega intenzivnosti in pragov za priglasitev, kot so določeni
za posamezne vrste državnih pomoči, ob upoštevanju pogojev
iz 43. oziroma 44. člena te uredbe.
(3) Pomoči de minimis iz prvega odstavka tega člena in
državne pomoči iz prejšnjega odstavka se v skladu s to uredbo
dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Do dodelitve sredstev v skladu s to uredbo niso upravičena podjetja, ki na dan oddaje vloge nimajo poravnanih
zapadlih davčnih in nedavčnih obveznosti do Republike Slovenije v višini, ki presega 50 eurov, ali obveznosti zaradi sklepa
Evropske komisije o razglasitvi pomoči Republike Slovenije za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Nosilec programa poroča ministrstvu, pristojnemu za
spremljanje državnih pomoči, v skladu s predpisi, ki urejajo
državne pomoči.
(6) Če pri pomočeh de minimis po zaključku projekta v
treh letih od dneva dodelitve sredstev upravičenec zaprosi za
popravek višine dodeljene pomoči glede na dejansko dodeljena
sredstva, nosilec programa o dejanski višini dodeljene pomoči
v 30 dneh poroča ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči.
(7) Upravičenec in nosilec programa hranita dokumentacijo o posamezni dodelitvi sredstev z elementi državne pomoči
deset let od dneva dodelitve sredstev.
43. člen
(pogoji za državne pomoči v okviru programa Izobraževanje –
krepitev človeških virov)
(1) Če gre pri dodeljevanju sredstev za projekte v okviru
programa iz 1. točke 3. člena te uredbe za državno pomoč v
skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
1. sredstva ne bodo dodeljena podjetjem iz sektorjev
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če:
– je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev ali jih
je na trg dalo zadevno podjetje,
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. sredstva ne bodo namenjena za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
3. podjetje ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo
651/2014/EU;
4. dodelitev sredstev ni pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima sedež ali večino poslovnih enot v Republiki
Sloveniji, vendar je dovoljena zahteva, da je v trenutku izplačila
poslovna enota ali podružnica v Republiki Sloveniji;
5. dodelitev sredstev ni pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
6. dodelitev sredstev ni odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;
7. dodelitev sredstev upravičencu ne omejuje možnosti
za izkoriščanje ugotovitev raziskav, razvoja in inovacij v drugih
državah članicah Evropske unije;
8. sredstva niso namenjena za dejavnosti, povezane z
izvozom v tretje države ali države članice Evropske unije;
9. dodelitev sredstev ima spodbujevalni učinek v skladu
z Uredbo 651/2014/EU.
(2) Pri ugotavljanju, ali so doseženi pragovi za priglasitev
in najvišje dovoljene intenzivnosti državne pomoči v skladu z
Uredbo 651/2014/EU, se upošteva skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Državna pomoč za iste
upravičene stroške se lahko sešteva le, če se s tem ne preseže
največja intenzivnost državne pomoči ali znesek državne pomoči, ki se uporablja za to državno pomoč v skladu s to uredbo.
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44. člen
(pogoji za državne pomoči v okviru programa Blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje)
(1) Če gre pri dodeljevanju sredstev za projekte v okviru
programa iz 2. točke 3. člena te uredbe za državno pomoč v
skladu z drugim odstavkom 42. člena te uredbe, morajo biti
izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
1. sredstva ne bodo dodeljena podjetjem iz sektorjev:
a) ribištva in akvakulture,
b) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če:
– je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev ali jih
je na trg dalo zadevno podjetje,
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. sredstva ne bodo namenjena za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
3. podjetje ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo
651/2014/EU;
4. dodelitev sredstev ni pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima sedež ali večino poslovnih enot v Republiki
Sloveniji, vendar je dovoljena zahteva, da je v trenutku izplačila
poslovna enota ali podružnica v Republiki Sloveniji;
5. dodelitev sredstev ni pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
6. dodelitev sredstev ni odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;
7. dodelitev sredstev upravičencu ne omejuje možnosti
za izkoriščanje ugotovitev raziskav, razvoja in inovacij v drugih
državah članicah Evropske unije;
8. sredstva niso namenjena za dejavnosti, povezane z
izvozom v tretje države ali države članice Evropske unije;
9. dodelitev sredstev ima spodbujevalni učinek v skladu
z Uredbo 651/2014/EU.
(2) Pri ugotavljanju, ali so doseženi pragovi za priglasitev
in najvišje dovoljene intenzivnosti državne pomoči v skladu z
Uredbo 651/2014/EU, se upošteva skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Državna pomoč za iste
upravičene stroške se lahko sešteva le, če se s tem ne preseže
največja intenzivnost državne pomoči ali znesek državne pomoči, ki se uporablja za to državno pomoč v skladu s to uredbo.
VIII. KONČNA DOLOČBA
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-24/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2019-1541-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2834.

Odlok o načrtu za kakovost zraka
za aglomeracijo Maribor

Na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s šestim
odstavkom 23. 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) in za izvrše-
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vanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o načrtu za kakovost zraka
za aglomeracijo Maribor
1. člen
(vsebina)
(1) S tem odlokom se sprejme načrt za kakovost zraka za
aglomeracijo Maribor, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja, predstavlja program ukrepov za izboljšanje kakovosti
zraka.
(2) Načrt za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor je v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu:
Načrt).
(3) Ta odlok ureja tudi:
– območje izvajanja ukrepov, ki je v skladu s predpisom,
ki ureja določitev podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo
zunanjega zraka, opredeljeno kot aglomeracija z oznako SIM
in je na podlagi predpisa, ki ureja razvrstitev območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka,
zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem
besedilu: zrak) z delci PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti;
– spodbude države in občin;
– kratkoročne ukrepe;
– spremljanje učinkov izvajanja in obdobje izvajanja ukrepov iz Načrta;
– nosilce izvajanja ukrepov iz Načrta.
2. člen
(določitev območja največje obremenjenosti)
Območje obremenjenosti z delci PM10 se določa za aglomeracijo Maribor, ki obsega območji Mestne občine Maribor in
Občine Miklavž na Dravskem polju.
3. člen
(vsebina Načrta)
(1) Načrt vsebuje:
– opis območja čezmerne onesnaženosti;
– analizo stanja onesnaženosti;
– vire onesnaževanja in njihov vpliv na stanje kakovosti
zraka;
– ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti;
– odgovorne organe za izvajanje ukrepov za izboljšanje
kakovosti zraka, vključno z nalogami občin in države;
– obveznosti povzročiteljev obremenitve in izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva
okolja.
(2) Pri intenzivnosti izvajanja posameznih ukrepov se
upošteva tudi njihov prispevek k zmanjševanju onesnaženosti
z delci PM2,5 in drugimi onesnaževali zunanjega zraka.
4. člen
(spodbude države in občin)
(1) Investicijski projekti gospodinjstev za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi napravami za ogrevanje stavb
in obnova posameznih delov ali celotnega zunanjega ovoja
stavb, ki jih spodbujajo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
(v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), in zavezanci z nepovratnimi
sredstvi na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem besedilu: subvencija), se lahko spodbujajo z dodatnimi subvencijami države
in občin.
(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na katero koli vrsto goriva z novimi kotli na lesno biomaso in za vgra-
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dnjo električnih toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa,
ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije, in predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni
na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim
konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno in
izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja, razen če so ti kotli
namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način
ogrevanja določena uporaba in izveden sistem distribucije zemeljskega plina, upravičenci do spodbud niso upravičeni do
spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli
na lesno biomaso in vgradnjo električnih toplotnih črpalk.
(3) Občina Miklavž na Dravskem polju in Mestna občina
Maribor za namen dodeljevanja subvencij zagotavljata Eko
skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji
območja iz 2. člena tega odloka na zemljiško parcelo natančno
in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno in izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja ali
izveden sistem distribucije zemeljskega plina, na zemljiško
parcelo natančno.
(4) Zavezanci iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, pridobijo podatke iz prejšnjega odstavka od Eko sklada.
(5) Eko sklad pri potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, upošteva določbe tega
odloka.
5. člen
(kratkoročni ukrepi)
(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem
besedilu: agencija) v obdobju med 1. oktobrom in 31. marcem
dnevno napoveduje onesnaženost z delci PM10 na območju
iz 2. člena tega odloka na podlagi predvidenih meteoroloških
razmer in izmerjenih ravni PM10.
(2) Agencija razglasi čezmerno onesnaženost z delci
PM10 na območju iz 2. člena tega odloka, če je napovedana raven delcev PM10 večja od 1,5-kratnika dnevne mejne vrednosti.
(3) V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci
PM10 izda agencija priporočila fizičnim in pravnim osebam, naj
prispevajo k zmanjšanju emisij z delci PM10 tako, da:
– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov;
– uporabljajo goriva, ki sproščajo nižje emisije delcev, če
imajo to možnost;
– intenzivno uporabljajo javni prevoz in druge oblike trajnostnega prevoza;
– zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
– ne izvajajo dejavnosti na prostem, ki povzročajo razpršene emisije prahu (npr. gradbišča, pometanje cest in suhega
listja);
– ne uporabljajo sekundarnega ogrevanja na biomaso.
(4) O razglasitvi čezmerne onesnaženosti z delci PM10
agencija nemudoma obvesti Občino Miklavž na Dravskem polju
in Mestno občino Maribor ter sredstva javnega obveščanja.
6. člen
(finančno ovrednotenje ukrepov)
Finančno ovrednotenje ukrepov iz Načrta je za obdobje
treh koledarskih let določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega
odloka.
7. člen
(program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje
učinkov ukrepov)
(1) Agencija v sodelovanju z občinama pripravi program
za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov, ga po potrebi
dopolnjuje in izvaja.
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(2) Program iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– evidence in napovedi izpustov onesnaževal,
– sistem za spremljanje kakovosti zraka in disperzijskih
lastnosti ozračja oziroma karakteristik atmosfere,
– disperzijsko modeliranje,
– receptorsko modeliranje.
(3) Pri ugotavljanju vpliva virov na onesnaženost zraka se
ločeno določajo prispevki virov z območja največje obremenjenosti iz 2. člena tega odloka, regionalnih virov in čezmejnega
onesnaževanja.
(4) Agencija pripravi letno poročilo o izvajanju programa
iz prvega odstavka tega člena do 31. marca za preteklo leto.
8. člen
(usklajevanje in nosilci ukrepov)
(1) Izvajanje ukrepov iz tega odloka med različnimi nosilci
ukrepov usklajuje ministrstvo, pristojno za okolje.
(2) Nosilci ukrepov na državni in občinski ravni so določeni v Načrtu.
(3) Nosilci ukrepov na državni ravni so ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo,
pristojno za energijo, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo,
in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, ter izvajalci obveznih
državnih gospodarskih javnih služb.
(4) Nosilci ukrepov na občinski ravni so pristojni organi
občin in izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb.
(5) Med nosilce ukrepov iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena se štejejo tudi osebe, ki izvajajo dejavnosti varstva
okolja, in povzročitelji obremenitve (pravne in fizične osebe,
ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost) ter
fizične osebe na območju Občine Miklavž na Dravskem polju
in Mestne občine Maribor.
9. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)
Izvajanje ukrepov iz tega odloka traja najmanj, dokler
kakovost zunanjega zraka ne doseže mejnih vrednosti za delce
PM10 iz predpisa, ki ureja kakovost zunanjega zraka.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (Uradni list
RS, št. 82/18).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2550-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
Mestni svet Mestne občine Maribor je podal soglasje k
nalogam občine, kot izhajajo iz predloga Odloka o načrtu za
kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, s sklepom številka
0130-68/2020-19 z dne 24. 6. 2020 s 14. seje mestnega sveta
z dne 22. 6. 2020.
Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju je podal
soglasje k nalogam občine, kot izhajajo iz predloga Odloka o
načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, s sklepom
številka 0320-0012/2020 z dne 24. 6. 2020 s 15. seje občinskega sveta z dne 23. 6. 2020.
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PRILOGA 1: Načrt za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
1. Opis območja čezmerne onesnaženosti
Območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega Mestno občino Maribor in Občino Miklavž na Dravskem
polju, je opredeljeno kot aglomeracija SIM. Na tem podobmočju so glede na Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) presežene mejne vrednosti za delce PM10, zato
je območje uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Območje čezmerne onesnaženosti SIM je na obeh
bregovih reke Drave. Na območju Mestne občine Maribor, ki obsega 150 km2, živi približno
110.500 prebivalcev, na območju Miklavža na Dravskem polju, ki obsega 12,50 km2, pa približno
6500 prebivalcev. Središče območja je Maribor, ki je drugo največje slovensko mesto in največje urbano
središče podravske regije. Na večjo onesnaženost z delci v hladni polovici leta vplivajo slabša
prevetrenost in daljša obdobja brez padavin. Najbolj problematično je stanje ob inverziji v času kurilne
sezone, ko se hladen zrak skupaj z onesnaževali zadržuje pri tleh. To se dogaja kljub temu, da to
območje nima izrazite kotlinske lege. Maribor je pomembno prometno središče, saj leži na presečišču
dveh poti. Prva smer poteka po reki Dravi, druga pa iz Graške proti Celjski kotlini. Vzhodni del območja
prečka avtocesta A1. Na onesnaženost zraka v Mariboru imajo vpliv tudi bližnja naselja, predvsem
Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Duplek. Območje čezmerne onesnaženosti z vrisanima merilnima
mestoma je prikazano na sliki 1. Meritve onesnaženosti zraka se v okviru državne merilne mreže za
spremljanje kakovosti zunanjega zraka izvajajo na lokaciji Maribor Center, ki je tipa promet in je ob Titovi
cesti. Tam se spremljajo ravni SO2, O3, NOx, PM10, PM2,5, CO in benzena. V delcih PM10 se določajo
težke kovine in policiklični aromatski ogljikovodiki. Na lokaciji Maribor Vrbanski plato, ki je na
severozahodnem območju mesta, na območju črpališča pitne vode, se v okviru državne merilne mreže
za spremljanje kakovosti zunanjega zraka izvajajo meritve O3 in delcev PM2,5. Merilno mesto Vrbanski
plato je v lasti Mestne občine Maribor in ga upravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki
na tem merilnem mestu spremlja ravni delcev PM10 ter NOx. Do leta 2010 so se meritve kakovosti zraka
izvajale na merilnem mestu Maribor Tabor. Na merilnem mestu v Miklavžu na Dravskem polju v
istoimenski občini meritve delcev PM10 izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Preglednica 1: Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnih mest ter tip območja na območju
aglomeracije SIM za merilni mesti v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega
zraka.
Merilno mesto
Maribor
Maribor Vrbanski plato

GKKy
550305
548452

GKKx
157414
158497

Tip merilnega mesta
prometno
Ozadje

Tip območja
mestno
mestno
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Slika 1: Območje čezmerne onesnaženosti in lokaciji merilnih mest v okviru državne merilne mreže za
spremljanje kakovosti zunanjega zraka
2. Raven onesnaženosti z delci PM10
Za delce PM10 so predpisane letne in dnevne mejne vrednosti. Letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3,
dnevna mejna vrednost pa 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. Rezultati
meritev ravni onesnaženosti z delci PM10 v obdobju od leta 2002 do 2018 so prikazani na slikah 2 in 3.
Na sliki 2 so prikazane povprečne letne ravni delcev, na sliki 3 pa število preseganj dnevne mejne
vrednosti v posameznem koledarskem letu. Letna mejna vrednost po letu 2007 na merilnih mestih v
Mariboru ni bila presežena. Precej bolj težavna so preseganja dnevne mejne vrednosti, ki so omejena
na hladno polovico leta. Najbolj problematični meseci so januar in februar ter november in december. V
Mariboru je bilo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti v obdobju od leta 2002 do 2008
preseženo vsako leto. Po letu 2006 je opazno izrazito zmanjševanje ravni delcev tako z vidika
povprečnih letnih ravni kot tudi z vidika števila dni s preseženo dnevno mejno vrednostjo. Razlog za
zmanjšanje je predvsem izgradnja mariborske obvoznice, ki je mesto razbremenila tranzitnega prometa.
V obdobju zadnjih petih letih so razlike med posameznimi leti predvsem posledica meteoroloških razmer
v hladni polovici leta. Višje ravni delcev in s tem tudi več preseganj so povezani z daljšimi obdobji
stabilnega vremena, ko nastanejo izrazite temperaturne inverzije. Po drugi strani pa so daljša
padavinska obdobja, pogosti prehodi vremenskih front in višje temperature povezani z nižjimi ravnmi
delcev. Za leto 2011 so bila značilna daljša obdobja stabilnega vremena, kar je vplivalo predvsem na
število preseganj dnevne mejne vrednosti, delno pa je bila viška tudi povprečna letna raven. Ravni
delcev PM10 v občini Miklavž na Dravskem polju so v treh letih, kolikor potekajo meritve, v povprečju
višje kot v središču Maribora.
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Slika 2: Povprečne letne vrednosti PM10 na merilnih mestih v aglomeraciji Maribor

Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnih mestih v aglomeraciji Maribor
3. Viri onesnaževanja
Izpusti celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Maribor in Miklavža na
Dravskem polju v letu 2017 so prikazani v preglednici 2, primerjava z letoma 2011 in 2014 pa v
preglednici 3. Primerjava med letoma 2011 in 2014 kaže, da se je obseg izpustov industrijskih virov v
tem obdobju povečal, medtem ko se je v 2017 znižal nekoliko nad ravnjo leta 2011. Na območju
Maribora je po osamosvojitvi Slovenije propadlo precej velikih podjetij. Na njihovem območju so danes
poslovne cone s številnimi novimi podjetji. Lokacije posameznih večjih industrijskih virov in
obremenjenost državnih cest glede na PLDP (povprečni letni dnevni promet) so prikazane na sliki 4.
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Preglednica 2: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Maribor in
Miklavža na Dravskem polju v letu 2017 (vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka
v Sloveniji)
Vir
CIMOS, d. d., AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D. D.
SWATYCOMET, d. o. o., SPE Industrijska brusna orodja
Žito, d. o. o. – PC Intes, delovna enota Maribor
TEKOL, D. D.
PALFINGER, d. o. o.
TOM II.
ENERGIJA IN OKOLJE, d. o. o.
VAMAR, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o.
Palfinger Marine, d. o. o.
ENERGETIKA MARIBOR, D. O. O.
PRIMAT tovarna kovinske opreme, d. d.
PRISTAN
TAO, d. o. o.
Gorenje Surovina, d. o. o., PE TGO
EKOBIRO, d. o. o.
TAM-EUROPE, d. o. o.
Trgofort, d. o. o.
Preostali viri*
Skupaj
* Posamezni vir ne presega 10 kg na leto.

Emisije celotnega prahu (kg/leto)
2.617
1.245
724
716
401
168
84
69
64
63
57
55
39
37
32
31
30
26
23
6.500

Preglednica 3: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Maribor in
Miklavža na Dravskem polju v letih 2011, 2014 in 2017.
Leto
2011
2014
2017

Emisije celotnega prahu (kg/leto)
5.993
9.507
6.500
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Slika 4: Lokacije posameznih virov emisij celotnega prahu v Mestni občini Maribor in Miklavž na
Dravskem polju

Na merilnem mestu Maribor Center je bilo v obdobju od 23. aprila 2015 do 19. aprila 2016 izvedeno
vzorčenje z namenom določitve virov z receptorskim modeliranjem. V preglednici 4 so prikazane ravni
delcev, vključno s prekoračitvami dnevne mejne vrednosti. Porazdelitev po virih v celotnem in zimskem
obdobju, pridobljena s pomočjo modela PMF (Positive Matrix Factorization), je prikazana v preglednici
5. Rezultati receptorskega modeliranja kažejo, da na ravni delcev na tem merilnem mestu vplivajo trije
poglavitni viri. Glede na dejstvo, da se je vzorčenje izvajalo na prometni lokaciji, je pričakovano
najpomembnejši vir povezan s prometom in resuspenzijo. Ta vir je posledica izpustov iz motorjev ter
obrabe cestišča, zavor in pnevmatik. Na letni ravni k ravnem delcem prispeva 43 %, v zimskem obdobju
pa je prispevek nekoliko manjši in znaša 38 %. Ravni sekundarnih anorganskih delcev, ki nastajajo z
oksidacijo in pretvorbo plinastih izpustov (predvsem SO2, NOx in NH3), imajo bolj regionalen značaj in
odražajo stanje na širšem območju, saj nanje bolj kot lokalni izpusti vpliva premik zračnih mas. Delež
tega vira obsega 37 % tako v celoletnem kot tudi v zimskem obdobju. Izpusti zaradi izgorevanja biomase
so višji v zimskem obdobju (delež tega vira v zimskem obdobju obsega 25 %, na letni ravni pa 20 %). V
zimskem obdobju so posebej obravnavani dnevi s preseženo dnevno mejno vrednostjo delcev PM10.
Rezultati so prikazani v preglednici 6. V opazovanem obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. marca 2016 je
znašala povprečna dnevna raven v dneh, ko je prišlo do preseganja, 62 µg/m3. V primerjavi z dnevi, ko
dnevna meja vrednost ni bila presežena, se je najbolj povečal delež zaradi izgorevanja biomase. Delež
tega vira je bil v teh dneh skoraj 40-%, kar v povprečju pomeni 24 µg/m3. V dneh s preseženo dnevno
vrednostjo se je precej povečal tudi delež sekundarnih anorganskih delcev.
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Preglednica 4: Povprečne ravni delcev PM10 in število prekoračitev mejne dnevne vrednosti na
merilnem mestu Maribor Center

Delci PM10
zimsko obdobje (1. 10. 2015–31. 3. 2016)
poletno obdobje (23. 4.–30. 9. 2015 in 1. 4.–19. 4. 2016)
celotno obdobje (23. 4. 2015–19. 4. 2016)

Cp [µg/m3]
33
21
27

>MV
30
2
32

Cp – povprečna raven v danem obdobju
MV – število primerov s preseženo dnevno mejno vrednostjo 50 µg/m3

Preglednica 5: Viri delcev PM10 s pripadajočimi kazalniki, dobljenimi s statističnim modelom PMF
Prevladujoči kazalniki

Časovni vzorec
pojavljanja

levoglukozan, PAH, kalij, EC,
OC,
nitrat, sulfat, amonij

zima

Vir delcev
izgorevanje
biomase
sekundarni
anorganski delci
promet,
resuspenzija

celo leto

EC, OC, magnezij, krom, barij
celo leto
baker, molibden, železo, cink,
antimon, vanadij, aluminij,
kalcij, stroncij, galij, mangan,
natrij
PAH:
benzo(a)antracen,
benzo(b,j,k)fluoranten,
dibenzo(a,h)antracen
EC – elementarni ogljik, OC – organski ogljik

Delež vira
celotno
obdobje
20 %

Delež vira
zima

37 %

37 %

43 %

38 %

benzo(a)piren,

25 %

indeno(1,2,3-cd)piren,

Preglednica 6: Porazdelitev virov delcev PM10 glede na njihovo raven (nad in pod 50 µg/m3) v zimskem
obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. marca 2016
Vir delcev
zgorevanje biomase
sekundarni anorganski
delci
promet, resuspenzija

CPM10 < 50 µg/m3

CPM10 > 50 µg/m3

7 µg/m3

28 %

24 µg/m3

38 %

10 µg/m3

35 %

28 µg/m3

45 %

10 µg/m3

37 %

10 µg/m3

17 %

4. Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti in odgovorni organi za izvajanje ukrepov
Cilj ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka je zmanjševanje emisij zaradi ogrevanja stavb
(URE in OVE, manjša uporaba fosilnih goriv) ter prometa. Del ukrepov, ki ne zahtevajo velikih
finančnih virov, je usmerjenih v promocijo, komuniciranje, ozaveščanje in informiranje ciljnih
javnosti ter predstavitev dobrih praks in so enakovredni tistim, ki zahtevajo znatna finančna
sredstva.
4.1 Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
Temeljni cilj pri načrtovanju ukrepov glede ogrevanja stavb je zmanjšanje potrebe po toplotni
energiji. Na območjih v mestu z višjo gostoto poselitve so ukrepi usmerjeni v spodbujanje
ogrevanja stavb z daljinskim ogrevanjem (prednostno z OVE), vključno z daljinskim ogrevanjem
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na lesno biomaso in rabo drugih obnovljivih virov energije ter ogrevanja s plinom. Na območju
nezgoščene poselitve pa so ukrepi usmerjeni v spodbujanje zamenjave zastarelih malih kurilnih
naprav z novimi napravami, ki uporabljajo OVE (biomasa, toplotne črpalke) ter v ozaveščanje in
informiranje uporabnikov malih kurilnih naprav o ustreznem načinu upravljanja za čim manjše
izpuste delcev. Zagotovi se učinkovit sistem nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih
napravah, predvsem za preprečitev nezakonitega kurjenja odpadkov.
4.1.1

Daljinsko ogrevanje

4.1.1.1 Uvajanje OVE v sistem daljinskega ogrevanja
Pomemben cilj ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka na območju občine je oskrba sistemov
daljinskega ogrevanja iz lesne biomase, izrabe sončne energije, odvečne toplote in geotermalne
energije.
Za izpolnitev zavez Republike Slovenije pri povečanju deleža obnovljivih virov energije v končni rabi je
smiselno na že vzpostavljene sisteme daljinskega ogrevanja priključevati visoko učinkovite kotlovnice
in kotlovnice na OVE (predvsem na lesno biomaso). Nadalje bi s priklopi na sistem že vzpostavljenega
ali novo izgrajenega učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja prenehale obratovati lokalne
kotlovnice, ki uporabljajo fosilna goriva, in manjša kurišča na lesno biomaso s starimi kurilnimi
napravami, zaradi česar bi se zmanjšale emisije toplogrednih plinov iz lokalnih kotlovnic in ob uporabi
najboljših razpoložljivih tehnologij tudi emisije nasploh (predvsem izpusti delcev), kar bi bistveno
prispevalo k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka. Cilj tega ukrepa je, da v sistemih lokalnega
ogrevanja kolikor je mogoče obratujejo le nizkoemisijski kotli na biomaso, da se kot vir toplote izrabljajo
tudi drugi razpoložljivi obnovljivi viri energije, plinski motorji, ki toploto proizvajajo v soproizvodnji z
električno energijo, pri čemer pa je treba toploto koristno izrabljati ves čas proizvodnje. Tako bo
predvidoma mogoče tudi bistveno zmanjšati ceno dobavljene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja
ter s tem povečati možnosti za večji obseg priključevanja objektov.
Obratovanje toplotnih virov in distribucijskega omrežja je treba urediti kar najbolj primerno (optimizirati)
s ciljem zmanjšanja toplotnih izgub in manjše porabe električne energije. S tem se bosta povečali
konkurenčnost cen dobavljene energije in privlačnost odjema toplotne energije iz sistema daljinskega
ogrevanja, ki manj onesnažuje zrak kakor večina naprav za individualno ogrevanje.
V sistem daljinskega ogrevanja se vključi tudi delež toplote, proizvedene iz uplinjanja biomase v
soproizvodnji toplotne in električne energije z visokim izkoristkom.
Hkrati ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izvaja ukrepe za spodbujanje podjetništva na področju
lesarstva, vključno z dodatnimi spodbudami za majhna in srednja podjetja za visoko dodano vrednost
lesnih produktov.
Prav tako si ministrstva, pristojna za okolje, gospodarstvo, gozdarstvo in energetiko, v sodelovanju z
gospodarstvom intenzivno prizadevajo za pametno uporabo lesa.
V mestu se preučijo možnosti izrabe sončne energije in odvečne toplote kot vira toplote za sistem
daljinskega ogrevanja.
Območje Mestne občine Maribor je bogato s podtalnimi vodami, ki jih je mogoče uporabiti za namene
ogrevanja in tudi hlajenja. V Energetiki Maribor preučujejo možnosti izrabe potencialov geotermalne
energije na lastnih zemljiščih. Če se bo to izkazalo za obetavno, načrtujejo projekt izgradnje toplotnih
črpalk s pripadajočo opremo in črpališčem, s katerim bo mogoče zagotavljati proizvodnjo toplote za
potrebe daljinskega ogrevanja vse leto.
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Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o.
4.1.1.2 Širitev sistemov daljinskega ogrevanja in povečevanje odjema iz daljinskega ogrevanja
Čeprav je za določena območja Mestne občine Maribor v lokalnem energetskem konceptu (v nadaljnjem
besedilu: LEK) že opredelila prednostna območja, kjer je sistem daljinskega ogrevanja prednostni način
oskrbe s toploto, bo Mestna občina Maribor pripravila oziroma posodobila svoje akte (LEK, Odlok o
prednostni uporabi energentov, drugo) tako, da bo daljinsko ogrevanje prednostni vir ogrevanja na
območjih z večjo gostoto odjema. V skladu z LEK velja, da se na območjih v mestu z višjo gostoto
odjema sistem daljinskega omrežja širi bolj na območjih večstanovanjskih in poslovnih stavb, plinovodno
omrežje pa bolj na območjih individualne gradnje. V skladu z zakonom, ki ureja energetiko, se v okviru
smernic za občinske prostorske načrte določijo območja naselij glede na dejavnik oziroma faktor
pozidanosti, kjer je načrtovanje daljinskega ogrevanja in hlajenja obvezno.
Širitev sistema daljinskega ogrevanja na območja že postavljenih skupnih kotlovnic, večstanovanjskih
in poslovnih objektov ter vsa območja z že uresničeno ali načrtovano večjo gostoto poseljenosti se lahko
spodbuja s subvencijami za izgradnjo vročevodnega omrežja. Sredstva se lahko zagotavljajo s
finančnimi sredstvi občine in subvencijami države.
Priključevanje objektov na sistem daljinskega ogrevanja se lahko spodbuja s subvencijami države in
občine za nakup in postavitev toplotnih postaj.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o.
4.1.1.3 Ugotavljanje možnosti in spodbujanje mikrosistemov za daljinsko ogrevanje v primestnih
naseljih in vaseh
V primestnih naseljih in okoliških vaseh, kjer je primerna zgoščenost poselitve in sistemi daljinskega
ogrevanja še niso vzpostavljeni, je vzpostavljanje mikrosistemov za daljinsko ogrevanje z uporabo
obnovljivih virov energije ukrep, ki zaradi nadomestitve obstoječih večinoma zastarelih ogrevalnih
naprav prispeva k izboljševanju kakovosti zunanjega zraka. Občina določi območja, kjer je smiselna
izgradnja mikrosistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, oziroma območja, kjer obstajajo druge
možnosti oziroma potenciali obnovljivih virov energije. Občina aktivno sodeluje pri informiranju občanov
in spodbujanju uveljavljanja spodbud v ta namen.
Cilj je, da do leta 2022 v občini začne obratovati vsaj en mikrosistem daljinskega ogrevanja.
Nosilci ukrepa: Mestna občina Maribor, država, Energetika Maribor, d. o. o., druga podjetja.
4.1.1.4 Spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z možnostjo priključitve na sistem
daljinskega ogrevanja, kjer je to mogoče
Zastarele male kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so eden izmed glavnih virov onesnaževanja
zraka. Zaradi številnih prednosti učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja v primerjavi s posamičnimi,
individualnimi kotlovnicami oziroma kurišči se spodbuja priklop na učinkovit sistem daljinskega
ogrevanja (v skladu z določbami EZ-1 in Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah). V ta namen
so mogoče finančne spodbude države, saj se s tem spodbuja priklop na učinkovit sistem daljinskega
ogrevanja, ki z njegovo nadaljnjo izgradnjo in povečanim odjemom prispeva k izboljšanju kakovosti
zunanjega zraka, rabi OVE in manjšim emisijam CO2. Deležu spodbud države se lahko dodajo še
sredstva občine. Cilj je postopna zamenjava neustreznih kurišč in postopno povečanje odjema toplote
iz daljinskega ogrevanja.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o.
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Obnova kotlovnic in združevanje priključevanja na ogrevanje z njimi

Na območjih z zgoščeno poselitvijo stanovanjskih, poslovnih in javnih objektov, kjer je treba zamenjati
oziroma obnoviti kotlovnico, v bližini pa ni toplovodnega omrežja ali omrežja zemeljskega plina, se
kotlovnice obnovijo tako, da se zmanjšajo emisije delcev že vzpostavljenega načina ogrevanja, hkrati
pa se na tako obnovljeno kotlovnico priključijo bližnji zasebni, poslovni ali javni objekti. Spodbuja se
možnost vzpostavitve manjšega visoko učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja (izraba geotermalne
energije, če so za to ustrezne možnosti, ali lesne biomase pod določenimi pogoji).
Ukrep se izvaja v skladu z LEK.
Nosilka ukrepa: Mestna občina Maribor.
4.1.2 Ogrevanje s plinom
Občina je v svojih aktih določila, da za območja, kjer plinovodno omrežje že obstaja ali je predvideno v
LEK, oskrba z zemeljskim plinom velja za prednostni način ogrevanja.
4.1.2.1 Priključevanje objektov na plinovodno omrežje
Plin je okolju prijazno in najbolj kakovostno fosilno gorivo. Ker ima občina večinoma vzpostavljeno
plinovodno omrežje, bo občane spodbujala k priključevanju objektov nanj. V svojih aktih je določila
območja, na katerih se kot prednostno določi ogrevanje z zemeljskim plinom.
V skladu z LEK velja, da se na območjih v mestu z višjo gostoto odjema sistem daljinskega omrežja širi
bolj na območjih večstanovanjskih in poslovnih stavb, plinovodno omrežje pa bolj na območjih
individualne gradnje.
Država lahko za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov zagotavlja dodatne spodbude na območjih, kjer
je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim plinom.
Država bo spodbujala zavezance v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, da bodo na
območju občine izvajali ustrezne investicije iz uredbe s ciljem povečanja števila gospodinjstev, ki se
bodo priključila na plinovodno omrežje za namene ogrevanja.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.1.3 Ukrepi na področju naprav za ogrevanje gospodinjstev
4.1.3.1 Dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih individualnih kurilnih naprav z energetsko
učinkovitimi kurilnimi napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije
Zastarele kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so eden izmed glavnih virov onesnaževanja zraka
z delci PM10. Da bi spodbudili pospešeno zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnejšimi,
varnejšimi in varčnejšimi (energetska učinkovitost novih kurilnih naprav je najmanj 90 %) in hkrati
upoštevali cilje za povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci na državni ravni ter zmanjšanje
emisije delcev, se v okviru razpisov države za spodbujanje vgradnje sodobnih kurilnih naprav na
biomaso, toplotnih črpalk in drugih načinov uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje določijo
ugodni pogoji. Deležu spodbud, ki veljajo za območje celotne države, se lahko dodajo sredstva občine,
ki subvencionira priključevanje in druge ukrepe na področju daljinskega ogrevanja ter priključevanje na
plinovodni sistem in nabavo novih plinskih peči.
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Subvencije države za nakup kurilnih naprav na lesno biomaso in električnih toplotnih črpalk na območju,
ki je v skladu z občinskimi akti predvideno za daljinsko ogrevanje ali oskrbo z zemeljskim plinom kot
prednostnima načinoma ogrevanja, ne bo mogoče dobiti.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.1.3.2 Dodatno spodbujanje uporabe solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjskih stavbah
Priprava sanitarne vode s pomočjo kurilnih naprav v prehodnem času je lahko zelo neučinkovita in je
dodaten vir onesnaževanja zraka z delci. Povečini lahko s solarnimi ogrevalnimi sistemi nadomestimo
pripravo sanitarne vode in deloma ogrevanje na okoljsko obremenjujoče načine. Občane se spodbuja k
takšni uporabi solarnih ogrevalnih sistemov.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.1.3.3 Svetovanje občanom, ki ga izvajajo izvajalci dimnikarskih storitev, glede boljše uporabe kurilnih
naprav in merjenje vlažnosti lesne biomase
Izvajalci dimnikarskih storitev najmanj dvakrat letno obiščejo gospodinjstva, ki imajo male kurilne
naprave na trdno gorivo, s čimer lahko bistveno vplivajo na porabo goriv oziroma njihov izkoristek ter
izpuste delcev iz malih kurilnih naprav.
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo ob vsakem obisku in opravljanju storitev sprotno ocenjevali:

stanje male kurilne naprave in ustreznost njene uporabe (vzdrževanje, pomanjkljivosti, dovod
zraka ipd.),

stanje dimnika in odvodnih naprav ter njihovo čiščenje in vzdrževanje,

stanje trdnih goriv (da so brez kemičnih primesi ter premazov; vlažnost drv) in primernost
njihovega skladiščenja.
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo uporabnike dimnikarskih storitev informirali o energetski učinkovitosti
malih kurilnih naprav ter svetovali glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav in z njimi
povezanih dimovodnih naprav, zračnikov in pomožnih naprav.
Izvajalci dimnikarskih storitev kot sestavni del svoje dejavnosti svetujejo občanom glede uporabe malih
kurilnih naprav, vključno s pregledom kakovosti in meritvami vlažnosti lesne biomase ter posebnim
poudarkom na preprečevanju kurjenja vlažnih drv. Ob morebitnih manjših pomanjkljivostih na napravah
in gorivu bodo občani prejeli priporočila in navodila, kako jih odpraviti, da bodo doseženi boljši izkoristek
goriva, manjši izpusti plinov in večja varnost uporabe kurilnih naprav. Ministrstvo, pristojno za okolje, bo
organiziralo dodatno izobraževanje vseh izvajalcev dimnikarskih storitev, zagotovilo zgibanke in
finančno pokritje dodatnih stroškov.
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo ob opravljenih storitvah, če bodo izmerili, da ima mala kurilna
naprava majhen izkoristek in prevelike izpuste, gospodinjstvom svetovali zamenjavo naprave s
sodobnejšo in jih seznanili z možnostjo dodatne finančne spodbude za zamenjavo zastarelih malih
kurilnih naprav, ki jo zagotavlja država na območjih preseganj prek razpisov Eko sklada po odlokih o
načrtu za kakovost zraka.
Na območjih v mestu z višjo gostoto poselitve, kjer je omogočeno daljinsko ogrevanje ali ogrevanje na
zemeljski plin, se občanom odsvetuje vgrajevanje enosobnih kurilnih naprav (kaminov, kaminskih peči)
na biomaso (drva, peleti). Te kurilne naprave lahko imajo le alternativno oziroma sekundarno funkcijo
ogrevanja, odsvetuje pa se njihova uporaba kot primarni vir ogrevanja.
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Občinski upravi bosta zagotovili promocijo svetovanja izvajalcev dimnikarskih storitev v lokalnih
sredstvih javnega obveščanja.
Ocenjuje se, da je glede na zdajšnje stanje s pravilnim vzdrževanjem naprav in uporabo zračne suhe
biomase tehnično mogoče zmanjšati izpuste delcev iz obstoječih malih kurilnih naprav v povprečju za
50 %, porabo goriva pa za 15 %. Cilj je, da v treh letih z izobraževanjem in ozaveščanjem občanov
dosežemo 20-odstotno zmanjšanje emisij trdnih delcev iz malih kurilnih naprav na trdno gorivo ter hkrati
zmanjšamo porabo trdnih goriv za 10 % samo s tem ukrepom.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, izvajalci
dimnikarskih storitev.
4.1.3.4 Izobraževanje in vzpostavitev posebnega odzivnega spletnega mesta za pametno uporabo
lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, in GZS
vzpostavi, vzdržuje in izboljšuje odzivno spletno mesto za pametno uporabo lesne biomase kot goriva
v malih kurilnih napravah. Občini vzpostavita povezavo na spletno stran tega ministrstva.
Za uspešno uporabo informacij s spletnih mest se izvaja promocija spletnega mesta, informacije pa se
lahko sporočajo gospodinjstvom tudi na druge načine. Občini pred vsako kurilno sezono na krajevno
primeren način oglašujeta spletno mesto in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, po svoji
presoji na podlagi vsebin s spletnega mesta v gospodinjstva dostavljata ustrezna tiskana gradiva.
Ministrstvo, pristojno za okolje, pred začetkom kurilne sezone, v času posebnih obdobij povečane
možnosti poslabšanja zraka (kresovi, ognjemeti, kurjenje v naravi) in povečanih možnosti slabše
kakovosti zunanjega zraka na posameznih območjih informira o pomembnosti pravilne uporabe lesne
biomase kot goriva in o drugih ukrepih, ki zmanjšujejo izpuste.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.1.3.5 Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah
Država izvaja poostren nadzor nad kurjenjem gorljivih odpadkov v malih kurilnih napravah. V ta namen
bo povečala učinkovitost delovanja dimnikarske službe za izvajanje tega ukrepa in izboljšala sistem za
izvedbo ukrepa.
Ministrstvo, pristojno za okolje, bo pripravilo vse potrebne predpise in zagotovilo učinkovit sistem za
nadzor ob sumu kurjenja gorljivih odpadkov v mali kurilni napravi.
Ministrstvo, pristojno za okolje, bo povečalo odzivnost ob prijavah suma kurjenja gorljivih odpadkov v
malih kurilnih napravah.
Inšpektorat, pristojen za okolje, ob začetku kurilne sezone, enkrat v kurilni sezoni in enkrat izven kurilne
sezone izvaja več poostrenih nadzorov kot običajno. Pri tem sodeluje tudi z ministrstvom, pristojnim za
zdravje, tako da ob ugotovljenih kršitvah intenzivno in sprotno komunicira z javnostjo, da se take kršitve
v celoti odpravijo.
Nosilka ukrepa: država
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4.1.3.6 Zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupnega spletnega okolja
(platforme)
Država vzpostavi spletno okolje (platformo) za trg lesnih goriv v Sloveniji. Spletno okolje vzpostavi in
upravlja Gozdarski inštitut Slovenije.
Vzpostavil bo tudi posebno spletno stran, kjer bodo vsi ponudniki lesne biomase ponujali svoje produkte.
Na spletnih straneh bodo objavljene tudi dobre prakse o kakovosti goriv in informacije glede priprave in
prodaje lesne biomase za ogrevanje (tehnologija, varnost, analize, napovedi, potrebe lesne industrije,
stanje in zdravje gozdov, tržna poročila ter napovedi ipd.).
Nosilka ukrepa: država.
4.1.3.7 Vzpostavitev in delovanje mobilnega predstavitvenega centra za kurjenje v malih kurilnih
napravah
Država bo vzpostavila mobilni demonstracijski center za kurjenje v malih kurilnih napravah (v nadaljnjem
besedilu: MDCMKN) s ciljem celovitega prikaza pravilne priprave drv in pravilnega kurjenja v mali kurilni
napravi. S prikazom v fizični in digitalni obliki bodo zdajšnji in prihodnji uporabniki malih kurilnih naprav
pridobili potrebna znanja ter informacije za gospodarno in okolju prijazno uporabo malih kurilnih naprav.
Država bo v sodelovanju z občinama zagotavljala, da bo MDCMKN deloval na celotnem območju obeh
občin s poudarkom na pravilni pripravi drv v zimsko-pomladanskih mesecih in na pravilnem kurjenju v
malih kurilnih napravah v mesecih pred začetkom kurilne sezone.
V sodelovanju z občinami bo MDCMKN deloval tudi v drugih slovenskih občinah.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.1.3.8 Sanitarno čiščenje slovenskih gozdov in uporaba še uporabne lesne biomase kot trdnega goriva
v kotlovnicah daljinskega ogrevanja
Eden od virov lesne biomase slabše kakovosti za kurivo so zaradi bolezni ali lokalnih ujm podrta drevesa
v gozdovih, ki jih lastniki gozdov ne pospravijo pravočasno, nato pa se vseeno uporabijo kot kurivo
slabše kakovosti (premalo sušeno in »okuženo« z glivami). Drevesa, ki trajno ostanejo v gozdu, so vir
novih okužb (kostanj, jesen; lubadar na iglavcih ipd.).
Država in občina bosta v sodelovanju z gozdarskim sektorjem, lastniki gozdov in javnimi podjetji s
področja oskrbe s toplotno energijo načrtovali, organizirali in izvajali nekajletne dejavnosti, da se bo les,
ki še ima potrebno kurilno vrednost, v celoti pospravil in skuril kot OVE v kotlovnicah daljinskega
ogrevanja.
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor
4.1.3.9 Uporaba zelenih sekancev za ogrevanje v skupinskih kurilnih napravah
Za proizvodnjo toplote in/ali elektrike v večjih sistemih lahko kot energent uporabljamo zelene lesne
sekance. To so sekanci, ki imajo večji delež listov in iglic ter drobne vejevine. Vsebnost vode je večja
(w% > 50 %), večji je tudi delež fine frakcije. Kot surovina za izdelavo zelenih lesnih sekancev se
uporabljajo predvsem sečni ostanki (vejevina, vrhači). Na gospodarnost izdelave zelenih lesnih
sekancev pretežno vpliva tehnologija sečnje in spravila. V Sloveniji ostaja velik del sečnih ostankov
neizkoriščen, glavni vzroki pa so predvsem stroški zbiranja in izdelave ter nerazvit trg s takimi sekanci.
V Sloveniji namreč ni večjega odjemalca zelenih sekancev, za razvoj domačega trga pa ni dovolj samo
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razvoj povpraševanja, potrebni sta tudi analiza tehnoloških rešitev in ocena dejanskih stroškov
proizvodnje, torej ocena gospodarnosti celotne verige (od gozda do končnega skladišča). Praviloma so
zeleni sekanci najcenejša oblika lesnih goriv, ki je primerna le za uporabo v večjih energetskih sistemih.
Za potrebe daljinskega ogrevanja Maribor se poskusno začnejo uporabljati zeleni sekanci v kurilni
napravi na lesno biomaso v sistemu daljinskega ogrevanja.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o.
4.1.3.10 Obvladovanje nenadnih velikih presežkov lesne biomase po ujmah in izbruhih bolezni v
gozdovih
Zaradi nenadnih ujm (žledolomi, viharji, plazovi) in občasne obolelosti gozdov (lubadar, kostanjev rak,
šiškarica in druge) je pričakovati dokaj redno zagotavljanje lesa nizkega cenovnega razreda, primernega
za predelavo v lesne polizdelke (iverka, papirna »kaša« ipd.). En del te lesne mase pa ne bo več
uporaben niti za takšno predelavo, ampak bo uporaben samo za lesno biomaso za kurjenje v kurilnih
napravah.
Cilj je, da se za lesnopredelovalno industrijo porabi večina tega lesa, preostali del lesa in mehanski
ostanki od spravila lesa pa se uporabijo kot kurivo v kotlovnicah daljinskega ogrevanja.
Država in občina bosta v sodelovanju z gozdarskim sektorjem, lastniki gozdov in javnimi podjetji s
področja oskrbe s toplotno energijo načrtovali, organizirali in izvajali nekajletne dejavnosti
»pospravljanja« poškodovanega lesa po ujmah in boleznih.
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor
4.1.3.11 Trajno odvažanje lesne biomase kot ostanka obrezovanja sadnega in okrasnega drevja v
sezoni
Mestna občina Maribor vse leto omogoča svojim občanom v času obratovanja Zbirnega centra za
odpadke Plinarniška in Zbirnega centra za odpadke Lahova brezplačni sprejem lesne biomase kot
ostanka obrezovanja sadnega in okrasnega drevja.
Občina Miklavž na Dravskem polju skozi celo leto svojim občanom v času obratovanja Zbirnega centra
za odpadke Miklavž omogoča brezplačni sprejem lesne biomase kot ostanka obrezovanja sadnega in
okrasnega drevja.
Izvajalec komunalne službe omogoča tudi odvoz večjih količin lesne biomase po naročilu občanov.
Ministrstvo, pristojno za okolje, pripravi, promovira in razširja informacije o še drugih načinih uporabe
lesnih ostankov od obrezovanja drevja (npr. kompostiranje, zastirka, gojenje gob ipd.).
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju

4.1.4 Horizontalni ukrepi
4.1.4.1 Lokalna energetska zasnova
Lokalni energetski koncept (LEK) in odlok o načrtu kakovosti zraka se izvajata usklajeno.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
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4.1.4.2 Informiranje glede zmanjševanja toplotnih izgub stavb in spodbujanje takega zmanjševanja
Z zmanjševanjem toplotnih izgub stavb se zmanjšuje potreba po toploti za ogrevanje, sorazmerno s tem
pa se zmanjšujejo tudi emisije onesnaževal zaradi ogrevanja. Energetska prenova stavb je glavni
dolgoročni ukrep za zmanjšanje onesnaženosti zraka.
Energetska agencija za Podravje je nosilka ukrepov na lokalni ravni za občini.
Energetska prenova stavb se lahko spodbuja s subvencijami države.
Občini bosta zagotavljali prostore in delovno opremo za dejavnosti energetske svetovalne službe
ENSVET. Delo energetske agencije za Podravje in ENSVET-a se je v letih 2018 in 2019 okrepilo in
nadgradilo z obveščanjem občanov o možnosti brezplačnih energetskih nasvetov, pridobivanjem
informacij o nepovratnih sredstvih in posojilih, ki jih Eko sklad v okviru svojih dejavnosti namenja za
zmanjševanje toplotnih izgub stavb.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.1.4.3 Vzpostavitev organiziranega energetskega upravljanja objektov v občinski lasti
V skladu z Uredbo o upravljanju energije v javnem sektorju se vzpostavi kakovostno upravljanje energije
v javnih stavbah v lasti države in občin. Izvajajo se redna letna izobraževanja javnih uslužbencev. Za
vse stavbe v javni lasti se izvedejo energetski pregledi.
Na podlagi analiz se za te objekte pripravi poseben načrt energetske prenove s prednostno izvedbo
sanacije.
Mestna občina Maribor je za potrebe kakovostnega upravljanja URE in OVE ter za boljši zrak energetski
agenciji EnergaP zaupala naloge energetskega upravnika.
Naloge energetske agencije EnergaP na tem področju so:

izvajanje in usklajevanje v okviru Energetskega koncepta občine ter izpolnjevanje v njem
določenih ciljev;

energetsko učinkovito upravljanje javnih stavb z izvajanjem energetskih pregledov in uvajanjem
energetske izkaznice;

vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavbe, analiza in vrednotenje podatkov ter
prepoznavanje pomanjkljivosti, načrtovanje in izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije;

izvajanje informativnih izobraževanj za uporabnike javnih stavb (vodstvene delavce in delavce,
odgovorne za področje rabe energije);

izvajanje informativno-izobraževalnih dejavnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov
energije za občinsko upravo, občane, podjetja in šole;

priprava poročil o izvajanju lokalnega energetskega koncepta za občinsko upravo in ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo, ter predstavitev poročil občinskemu svetu;

priprava in izvedba projektov s področja URE in OVE, njihova promocija in ozaveščanje ljudi;

priprava informacij o novi zakonodaji in razpisih na področju trajnostne energije ter pomoč pri
pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev;

priprava dokumentov za izvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju energetske
prenove;

svetovanje pri zelenih javnih naročilih;

priprava načrtov zmanjšanja porabe električne energije za javno razsvetljavo;

priprava akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj mesta Maribor (SEAP) v okviru
konvencije županov in izvajanje dejavnosti iz načrta;
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zagotavljanje trajnostnega energetskega razvoja občine.

Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, EnergaP.
4.1.4.4 Rezervacija območij za nizkoenergetsko gradnjo masivnih lesenih objektov, ogrevanih z OVE,
zasnovanih in postavljenih z upoštevanjem vrednost in meril v okolju mesta prepoznavne identitetne
oziroma tradicionalne arhitekture
Občina bo pri izdelavi podrobnejših prostorskih aktov na nezgoščenih območjih poselitve, kjer nista kot
prednostna načina ogrevanja določena daljinsko ogrevanje in ogrevanje s plinom, investitorje
spodbujala za gradnjo masivnih lesenih objektov z nizko porabo energije za ogrevanje in hlajenje z
obnovljivimi viri energije.
Država lahko za takšno gradnjo zagotavlja posebne spodbude.
Priporoča se, da se na takšnem rezerviranem območju gradijo prilagojeni stanovanjski ali drugi objekti
v skladu z značilnimi oziroma prepoznavnimi objekti podravske kulturne krajine.
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor
4.1.4.5 Natančna evidenca malih kurilnih naprav
Izvajalci dimnikarskih storitev sporočajo evidence kurilnih naprav in izmerjenih vrednosti emisij dimnih
plinov (vrsta, tip, starost, moč kurilne naprave, rezultati meritev dimnih plinov, vrsta goriva, vlažnost drv
itn.) v poseben spletni program (EviDim). Država izvede povezljivost evidenc o nepremičninah
Geodetske uprave Republike Slovenije, kurilnih napravah in energetskih izkaznicah stavb.
Država zagotovi, da so ti podatki neposredno dostopni tudi občinam.
Nosilci ukrepa: država, izvajalci dimnikarskih storitev
4.1.4.6 Sodelovanje sosednjih občin na področju ogrevanja
Država in občini bodo v času izvajanja tega načrta sodelovale s sosednjimi občinami z namenom
izboljšanja kakovosti zunanjega zraka (npr. s poudarkom na ukrepih ogrevanja objektov z lesno
biomaso).
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju

4.2 Ukrepi na področju prometa
Ukrepi na področju prometa prednostno temeljijo na prehodu (in vračanju) k trajnostni
mobilnosti ter povečevanju učinkovitosti vseh vrst prometa. Pri uporabi motorjev z notranjim
zgorevanjem se spodbuja zamenjava takšnih motorjev z motorji brez izpustov ali z minimalnimi
izpusti delcev.
4.2.1 Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta
Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju izvajata celostno prometno strategijo
mesta Maribor in občine Miklavž na Dravskem polju ter sprejmeta načrt trajnostne mobilnosti na
območju obeh občin. Prednostni ukrepi so:
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spodbujanje kolesarjenja z umestitvijo novih kolesarskih stez in prometa za pešce na vseh
ravneh,
uvedba sistema javnega potniškega prometa (kakovostne storitve, prestopne točke,
informiranje, zagotavljanje varnosti),
izboljšanje infrastrukture za invalide za večjo fizično dostopnost javnega potniškega prometa,
izboljšanje dostopnosti šol, vrtcev, bolnišnice,
odprava omejitev gibanja za gibalno omejene osebe na infrastrukturi, javnih površinah in pri
vhodu v javne stavbe ter poslovne prostore,
zagotovitev večje prometne varnosti za šolajočo mladino,
zmanjšanje nasprotovanj med različnimi oblikami prometa,
zmanjšanje negativnega vpliva prometa na zdravje,
povečanje izbire ciljev potovanj s sistemom javnega potniškega prometa,
zmanjšanje oziroma ustavitev rasti obsega cestnega prometa,
urejanje mirujočega prometa; občina se zavzema za uporabo pobranih parkirnin za ukrepe
spodbujanja javnega potniškega prometa in drugih ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti
zraka,
razbremenitev prometa v središču mesta z izgradnjo potrebnih obvoznic okrog mesta,
povečanje števila brezplačnih parkirnih mest za vozila na čistejši pogon,
finančno spodbujanje nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali električno pogon.

Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.

4.2.2 Nadgradnja javnega potniškega prometa
Občini izboljšata učinkovitost javnega potniškega prometa z naslednjimi ukrepi in značilnostmi:
−
povečanje deleža uporabe JPP za pot na delo,
−
izboljšanje deleža abonentskih vozovnic glede na vozovnice za enkratno vožnjo,
−
izboljšanje ponudbe JPP v mestu in primestnem območju,
−
povečanje pogostnosti voženj na vseh mestnih progah, na glavnih na vsaj deset minut,
−
prepolovitev pogostnosti voženj na progah z enourno pogostnostjo,
−
uvedba povezanih prog JPP (šolski prevozi ipd.),
−
vzpostavitev sistema P & R,
−
podaljšanje izvajanja prevozov JPP v okoliške kraje z največjimi dnevnimi migracijami (šolajoča
mladina, delavci, dnevni nakupi v Mariboru),
−
ureditev avtobusnih postajališč ter prilagoditev za slepe in slabovidne,
−
izboljšanje informiranja potnikov (vozni redi, RTP), mobilni spletni program, »od vrat do vrat«
ipd.),
−
vzpostavitev javnega prevoza po sistemu prevozov na klic,
−
povečanje deleža vozil na stisnjen zemeljski plin, električno pogon ali vodik.
Občina Miklavž na Dravskem polju izboljša učinkovitost JPP tudi s povečanjem pogostnosti voženj do
naselij Dobrovce, Dravski Dvor in Skoke.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.2.3 Zagotovitev parkiranja koles na avtobusnih in železniških postajališčih
Občina zagotovi izgradnjo in ureditev parkirišč na železniški in avtobusni postaji za parkiranje in varno
shranjevanje koles ter uredi parkirišča za kolesa pred najbolj obiskanimi javnimi stavbami v mestu ter
na drugih območjih parkiranja koles.
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Na najbolj obiskanih postajališčih mestnega prometa se uvedeta možnost varnega celodnevnega
parkiranja koles in nadgradnje v varne kolesarnice po sistemu B & R.
Nosilka ukrepa: Mestna občina Maribor
4.2.4 Nadgraditev obstoječih postaj/postajališč JPP za večjo prometno varnost in boljše standarde
kakovosti storitev JPP
Občini zagotovita izboljšanje povezav pločnikov do avtobusnih postajališč in ureditev varnih dostopov.
Občini nadgradita avtobusne postaje, da bodo ustrezale sodobnim standardom in bodo dostopne tudi
invalidom. Zagotovita tudi pokrito zavetišče na vseh postajališčih, zvišata standarde vzdrževanja
avtobusne postaje in postajališč.
Kakovostno omrežje JPP se zagotovi z:
−
uvajanjem prednosti v prometu za vozila javnega potniškega prometa,
−
pregledom omrežja javnega potniškega prometa zaradi izboljšanja pokritosti celotnega mesta
z dovolj pogostimi vožnjami,
−
izboljšanjem možnosti prestopov med mestnimi in primestnimi avtobusi ter vlaki.
Občini in podjetji za izvajanje mestnega in primestnega prometa zagotovijo na odzivnih spletnih straneh
osvežene odzivne podatke o voznih redih ter točne podatke o prihodu na avtobusno postajališče.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.5 Trajnostna parkirna politika
Pomemben člen razvoja JPP je uvedba sistema Park & Ride (P & R) za voznike motornih vozil in varnih
kolesarnic iz sistema Bike & Ride (B & R) za kolesarje. Ob mestnih vpadnicah je za zmanjšanje
vsakodnevnega motornega prometa in potovanj smiselno zgraditi parkirišča za vozila in jih povezati z
obstoječo mrežo mestnih prog, ob tem pa ponuditi tudi intermodalno točko prestopanja med vozilom,
kolesom in avtobusom z uvedbo in kombinacijo sistema Bike & Ride s Park & Ride.
Za uspešno uvajanje sistema P & R se vzpostavi celovita parkirna politika zlasti v središču mesta, kjer
se kar najbolj omejijo možnosti brezplačnega parkiranja za dnevne migrante, stanovalcem in
gospodarskim subjektom pa se omogoča prednostno plačljivo parkiranje v območjih con, kjer je njihov
cilj potovanja.
Za zmanjšanje števila vozil ob uporabi sistema P & R se v mestnih predelih omogoči več brezplačnih
parkirnih mest za vozila na alternativna pogonska goriva.
Nosilka ukrepa: Mestna občina Maribor
4.2.6 Urejanje javnega potniškega prometa
Ob obnovi voznega parka izvajalca JPP se pospešeno izvaja zamenjava starih vozil z vozili na električni
pogon ali s pogonom na vodik. Ukrep se podpira s subvencijami države. Staro vozilo se umakne iz
prometa.
Ministrstvo, pristojno za promet, vodi uvedbo enotne vozovnice. Smiselno je, da se uvedba izvede na
več ravneh. Kjer je mogoče, naj se vzpostavi območna vozovnica – kjer cena ni vezana na posamezno
progo, ampak na območje. Potrebno je večje usklajevanje pri pripravi voznih redov posameznih
izvajalcev. ŽP in JP morata izboljšati tako infrastrukturo kakor tudi frekvenco voženj.
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Za povečevanje deleža javnega potniškega prometa se prilagodi vozni red z možnostjo povečanja
pogostnosti odhodov mestnih avtobusov z uvedbo informacij na elektronski tabli in se uskladijo vozni
redi avtobusov s šolskim urnikom.
Posebna pozornost se nameni povezavam naselij z železniškimi postajami za zadovoljitev potreb po
mobilnosti dnevnih migrantov, pri čemer je treba zagotoviti večjo točnost in zanesljivost železniškega
prometa. Vozni redi ter povezave rednih in šolskih prog prevozov se dodatno uskladijo.
Šolski avtobusi prevažajo tudi druge potnike.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, prevoznik, Slovenske železnice
4.2.7 Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in trajnostne mobilnosti
Spodbuja se, da subjekti javnega sektorja in gospodarstva na območju občin, ki še niso izdelali
mobilnostnih načrtov in imajo več kot 30 zaposlenih, za svoje potrebe izdelajo mobilnostne načrte, v
katerih določijo ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti.
Državni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva na območju občine medsebojno
uskladijo ukrepe iz svojih načrtov.
Državni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva izvajajo ukrepe iz načrta in po potrebi
posodobijo načrte.
Nosilci ukrepa: država, občina, posamezni subjekti javnega sektorja in gospodarski sektor
4.2.8 Preusmeritev tovornega prometa na železnico
Zaradi večjega obsega tovornega prometa, ki ga uporabljajo predvsem večji industrijski obrati, se
ocenjuje, da so emisije prahu iz tovornega cestnega prometa dokaj velike, zato jih je treba bistveno
zmanjšati. Preučijo se možnosti, da se večji del tovornega prometa preusmeri na železnico.
Nosilci ukrepa: država, občina, izvajalci gospodarskih dejavnosti z obrati na območju občine, Slovenske
železnice in Gospodarska zbornica Slovenije
4.2.9 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest
Zimsko vzdrževanje državnih cest, pločnikov ter kolesarskih stez se izvaja v skladu z Izvedbenim
programom zimske službe, kjer so natančno opredeljene vse dejavnosti. Kadar je vozišče vlažno, se
lahko preventivni posip izvaja s čisto soljo, posip suhega vozišča neposredno pred napovedanimi
padavinami se izvaja praviloma z mešanico soli in tekočega MgCl2 (ali tekočega CaCl2). Uporaba
drobljenca za preventivni posip na mestnih in drugih nižinskih cestah je prepovedana zaradi prevelikega
izmeta materiala, kar povzroča izpuste (emisije) v okolje. Nastavitve količine posipa na posipalcih
morajo biti v skladu z navodili v programu zimske službe za posamezne vrste zimskih pojavov, kar
preverja nadzorna služba.
V času sneženja izvajalci zimske službe izvajajo intenzivno pluženje ter posip s soljo, uporaba mešanice
soli in drobljenca je dovoljena samo po predhodni analizi dežurnih v zimski službi na posameznih bazah,
kadar je nevarnost nastanka snežne deske.
Za podaljšanje življenjske dobe obcestnih dreves se uvede izpiranje soli po zimski službi z najmanj 1,5
kubičnega metra vode po posameznem drevesu.
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Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, izvajalci zimske
službe
4.2.10 Komunalna in delovna vozila, služba za prevoze s taksiji
Komunalna podjetja v mestu uporabljajo novejša komunalna in delovna vozila. Vozni park komunalnih
služb se vsaj do konca leta 2022 obnovi z električnimi vozili oziroma vozili, ki ustrezajo najmanj
standardu EURO VI. Podjetja pripravijo akcijske načrte za uvajanje okolju prijaznih vozil v svoje vozne
parke.
Občina določi pogoje službi za prevoze s taksiji, ki jo spodbuja k zmanjšanju delcev. Omenjena služba
na območju občine do konca leta 2022 izvaja prevoze samo še z električnimi vozili in vozili, ki ustrezajo
najmanj standardu EEV ali EURO VI.
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za zamenjavo komunalnih in delovnih vozil.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, izvajalci občinskih komunalnih javnih služb.
4.2.11 Spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj
Ne glede na to, da je končni cilj z vidika kakovosti zraka prehod na prevoz blaga po železnici in na
trajnostno mobilnost potnikov, lahko v prehodnem obdobju prehod dizelskih motorjev osebnih
avtomobilov na elektromotorje pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov delcev.
Občini in država bodo usklajeno zagotavljale ukrepe za odpravljanje ovir za preboj in spodbujanje
elektromobilnosti, zlasti:

bosta občini na svojih zemljiščih omogočili postavitev ustrezne pametne polnilne infrastrukture
ob upravnih občinskih objektih, objektih upravnih enot, fakultet, študentskih domov, bolnišnic in
zdravstvenih domov ter drugih objektih občinske in državne javne uprave, kjer imajo občani
dnevne opravke. Občini bosta po ureditvi oziroma rezervaciji zemljišč povabili ustrezno
usposobljeni subjekt, ki izvaja dejavnost storitve polnjenja, da postavi ustrezno pametno
polnilno infrastrukturo, pri čemer bodo polnilnice stroške polnjenja in parkirnino pobirale s
sodobnimi načini plačila,

bosta občini (oziroma upravniki parkirišč z več kakor 50 parkirnimi mesti) na javnih parkiriščih v
mestu zagotovili, da bosta vsaj 2 % parkirnih mest opremljena z ustrezno pametno polnilno
infrastrukturo. Občini bosta po ureditvi oziroma rezervaciji zemljišč povabili ustrezno
usposobljeni subjekt, ki izvaja dejavnost storitve polnjenja, da na njem postavi ustrezno
pametno polnilno infrastrukturo, pri čemer bodo polnilnice omogočale sodobne načine plačila,

bosta občini s predpisi uredili, da bodo morali prihodnji investitorji skupnih stanovanjskih stavb
na parkiriščih lastnikov stanovanj, kjer je več kot 30 parkirnih mest, zagotoviti na to število
parkirnih mest vsaj eno parkirno mesto, opremljeno z ustrezno pametno polnilno infrastrukturo,

bosta občini spodbujali trgovce in gostince, da opremijo parkirne površine z ustrezno pametno
polnilno infrastrukturo,

bosta občini v času prehoda k elektromobilnosti še naprej zagotavljali brezplačno parkiranje
električnih vozil na javnih parkirnih površinah in takšne površine še širili,

bosta občini spodbujali zamenjavo zastarelih komunalnih vozil z nizkimi emisijskimi razredi
EURO s hibridnimi ali električnimi vozili, pri čemer bodo komunalna podjetja postopno zagotovila
potrebno pametno polnilno infrastrukturo,

bo država glede na finančne vire vsaj tri leta zagotavljala ustrezne spodbude za nakup osebnih
in poslovnih vozil, avtobusov in komunalnih vozil, pri čemer bo delež spodbud za območja s
slabo kakovostjo zraka višji,

bo država po možnosti zagotavljala dodatne spodbude za infrastrukturo za elektromobilnost.
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Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.12 Izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem
Izboljša se cestna infrastruktura, namenjena pešcem in kolesarjem ob državnih cestah, da bi omogočili
nemotorizirane oblike prevoza iz bližnjih zaselkov. Občini in država izdelajo načrt, da se vse kolesarske
steze povežejo v enotno omrežje in da se zagotovi izvedba teh povezav najmanj do konca leta 2022.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.13 Omejevanje in umirjanje prometa
Občini izvajata načrta omejevanja in umirjanja prometa z uvajanjem tako imenovane cone 30 na ulicah,
kjer je veliko žrtev prometa in so najbolj ranljivi otroci.
Posebna pozornost bo pri omejevanju in umirjanju prometa poleg prometne varnosti še posebej
namenjena urejanju problematičnih con za pešce in izpostavljenih območij za varen in učinkovit
kolesarski promet.
Prednostno se bo uredilo staro mestno središče z ureditvijo območij za pešce (območje Lenta, Koroška
cesta, Vojašniški trg, Rotovški trg), območij umirjenega prometa; v okolici šolskih okolišev bodo uvedeni
ukrepi za umirjanje prometa z uvedbo cone 30 skupaj z drugimi tehničnimi ukrepi za umirjanje prometa.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.14 Odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke pretočnosti prometa
Dokler so osebni avtomobili najpogostejši način prevoza oseb, je eden od pomembnih ukrepov odprava
zastojev in povečanje prepustnosti v prometu, pri čemer ima še posebno prednost zagotavljanje
pretočnosti za JPP.
Na območju občine bo izvedena ustrezna analiza prepustnosti prometa, kar bo podlaga za izvajanje
zlasti teh ukrepov:
−
odprava križanja cesta – cesta – železnica na Ljubljanski ulici v Mariboru in izgradnja podvoza,
−
uvedba zelenega vala semaforjev na vseh mestnih vpadnicah (Ptujska in Tržaška cesta, Cesta
proletarskih brigad, Dravograjska in Puhova cesta),
−
nadgradnja semaforjev s senzorji in uravnavanje prometa glede na zgoščenost prometa,
−
izključevanje semaforjev izven »dnevne potrebe« na križiščih,
−
postavitev dodatnega razvrščevalnega pasu za zavijanje v križiščih,
−
izgradnja krožišč na križiščih,
−
izgradnja dodatne cestne infrastrukture ob trgovskih središčih,
−
ukrepi za hitrejše vključevanje v promet,
−
ukrepi za zagotavljanje prednosti JPP na območju občine,
−
v času množičnih prireditev v občini se bodo izvajali ukrepi za optimalni potek prometa; za lažje
iskanje prostih parkirišč (da jih vozniki ne iščejo in pri tem ne povzročajo dodatne gneče) bo
občina uvedla informatizacijo oziroma mobilni spletni program, ki bo voznikom sprotno (odzivno)
kazal, koliko parkirnih mest in kje v občini je še na voljo.
Nosilka ukrepa: Mestna občina Maribor
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4.2.15 Spodbujanje uporabe okolju prijaznih osebnih avtomobilov
Dokler so osebni avtomobili najpogostejši način prevoza oseb, sta med pomembnimi ukrepi tudi
zamenjava avtomobilov z dizelskim motorjem z avtomobili z motorjem na stisnjen zemeljski plin (CNG)
in bioplin ter uporaba električnih vozil.
Država, občini in dobavitelji navedenih energentov preučijo možnosti ter potrebne pospeševalne ukrepe,
da bi se z vgradnjo oziroma prilagoditvijo motorjev vozil izpusti iz njih zmanjšali.
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za nakup ali prilagoditev vozil.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.16 Omejevanje hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo kakovostjo zraka v času,
ko agencija razglasi čezmerno onesnaženost
Kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost, se na območju občine lahko omeji hitrost na odsekih
avtocest in hitrih cest.
Agencija z uporabo modela COPERT ocenjuje, da so emisije delcev iz osebnega motornega prometa s
povprečno sestavo vozil v Sloveniji pri hitrosti 110 km/h za četrtino manjše kot pri hitrosti 130 km/h. Pri
zmanjšanju hitrosti s 130 km/h na 90 km/h pa je zmanjšanje emisij delcev kar 40-%. Znižanje hitrosti
zmanjša tudi obremenitev s hrupom, manjše so poraba goriva in emisije toplogrednih plinov, obenem
pa je varnost udeležencev prometa večja ob nezmanjšani pretočnosti cest. Zagotovita se nadzor in
omejitev hitrosti.
Država bo ob uvedbi ukrepa in še pred prvo naslednjo sezono preseganj intenzivno komunicirala z
javnostjo o pripravi in izvajanju ukrepa.
Ukrep se bo začel izvajati s postavitvijo ustrezne komunikacijske prometne infrastrukture, ki bo
omogočala dinamično prikazovanje omejitve hitrosti na hitrih cestah in avtocestah ter v tistih občinah,
kjer emisije delcev iz prometa na hitrih cestah in avtocestah pomembno vplivajo na onesnaženost zraka
v mestu.
Cilj izvajanja ukrepa je, da se skrajšajo obdobja in število večdnevnih zaporednih preseganj dnevnih
mejnih vrednosti in zniža raven delcev PM10 v zunanjem zraku.
Nosilka ukrepa: država
4.2.17 Priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojene za kakovost zraka)
Država s cilji zmanjšanja porabe goriva, varne vožnje in zmanjšanja izpustov delcev izdela priročnik
varčne vožnje in ga objavi na spletni strani o kakovosti zraka.
Država letno izvaja posamična prizadevanja za varčno vožnjo v različnih oblikah in o tem komunicira z
različnimi deležniki.
Občini bosta na krajevno primeren način sodelovali v komuniciranju ter uporabljali priročnik in druga
gradiva, ki jih bo pripravila država.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.2.18 Spodbujanje ustanavljanja klubov lastnikov avtomobilov in skupna uporaba avtomobilov
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S ciljem zmanjševanja števila avtomobilov bo država v sodelovanju z občinama spodbujala in
promovirala ustanavljanje lokalnih klubov lastnikov avtomobilov za skupno rabo avtomobilov. Namen
skupne uporabe avtomobilov je, da lastniki avtomobilov skupno načrtujejo deljeno uporabo avtomobilov
in jih tudi skupaj vzdržujejo.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.
4.2.19 Spodbujanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo
imeti osebnega avtomobila, ter prevoza z območij, kjer ni smiselno vzpostaviti JPP z rednim voznim
redom (prevoz na zahtevo)
Občini bosta v okviru mestnega JPP (ali druge zasebne pobude, npr. upokojencev za dodatni zaslužek)
spodbujali organiziranje mestnega javnega potniškega prometa na način, da bo ta zagotavljal tudi
prožen in učinkovit prevoz na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo imeti
osebnega avtomobila, oziroma da bo zagotovljen prevoz z območij, kjer ni smiselna vzpostavitev JPP
z rednim voznim redom (t. i. prevoz na zahtevo).
Občini bosta nov način prevoza intenzivno promovirali in komunicirali z občani, tudi s ciljem, da bi
gospodinjstva zmanjšala uporabo lastnih osebnih avtomobilov.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.20 Spodbujanje trajnostnega prihoda v službo
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za okolje, gospodarstvo, javno
upravo in zdravje, ter občinama preuči še druge možnosti spodbujanja trajnostnega prihoda v službo,
vključno z ugodnejšim vračilom potnih stroškov.
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, po določitvi novega modela povrnitve potnih stroškov tega takoj
uvede v uporabo; ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pa ga v sodelovanju z GZS skuša uvesti tudi
v gospodarstvo.
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, GZS
4.2.21 Zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in medkrajevnem prometu
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z izvajalci primestnega in medkrajevnega avtobusnega
in železniškega prometa začne uvajati in zagotavljati prevoz koles na avtobusih in v vlakih.
Nosilka ukrepa: država
4.2.22 Ureditev kolesarskih stez in cestišč za uporabo koles ter odprava ključnih pomanjkljivosti za
množično uporabo kolesa za dnevne opravke
Občini bosta pregledali vse kolesarske poti, ki bi jih lahko dejansko uporabljalo več kolesarjev za dnevne
opravke (pot v službo, prihod v šolo, obisk državnih oziroma občinskih in javnih mest, prostočasne
dejavnosti, trgovine in lokali, parki ipd.), ter ugotovili ključne pomanjkljivosti, kot so: manjkajoči deli
kolesarskih stez; ovire na stezah; nepravilno ali pomanjkljivo postavljena križanja kolesarskih stez s
cestami, pločniki in avtobusnimi postajališči; neosvetljeni deli stez; pomanjkljive označbe; nevarna
križanja; luknje na stezah in cestah; pomanjkljivo čiščenje pločnikov pozimi; pomanjkanje varnih stojal
za kolesa; sorazmerno nizka kolesarska kultura posameznikov; uporaba kolesarskih stez s kolesi na
motorni pogon itn.).
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Na podlagi analize bosta občini takoj začeli odpravljati vse pomanjkljivosti, da bodo občani po treh letih
lahko množično s kolesom opravljali večino dnevnih opravkov v mestu.
Pregleda in uredi se kolesarska pot od Maribora do Miklavža na Dravskem polju ob Ptujski cesti, tako
da bo zagotovljeno varno in učinkovito kolesarjenje po dnevnih opravkih na tej relaciji.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.23 Ureditev pločnikov, varni prehodi za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti za množično
pešačenje kot načina opravljanja dnevnih opravkov
Občini bosta pregledali večino poti, pločnikov in prehodov za pešce, ki bi jih lahko dejansko uporabljalo
več pešcev za vsakdanje opravke (pot v službo, prihod v šolo, obisk državnih, občinskih in javnih mest,
prostočasne dejavnosti, trgovine in lokali, parki), ter ugotovili ključne pomanjkljivosti, kot so: manjkajoči
deli pločnikov; ovire na pločnikih; nepravilno ali pomanjkljivo postavljeni prehodi za pešce; neosvetljeni
deli cest; nevarna križanja; luknje na cestah in škropljenje pešcev ob dežju; pomanjkljivo čiščenje
pločnikov pozimi itn.).
Na podlagi analize bosta občini takoj začeli odpravljati vse pomanjkljivosti, da bodo občani in drugi pešci
lahko po treh letih množično opravljali večino vsakdanjih opravkov v mestu peš.
V mestu se bodo vzpostavile cone za pešce (tudi skupaj z ukrepi omejevanja in umirjanja prometa) na
naslednjih območjih: Lent, Vojašniški trg, Koroška cesta, Rotovški trg, Cafova ulica.
Občini bosta skupaj z državo promovirali nova območja za pešce in komunicirali z občani, da bodo ta
nova območja dejansko takoj začeli uporabljati redno vsak dan ter s tem zmanjšali vsakdanjo uporabo
avtomobila.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.24 Sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez
Občini bosta skupaj z drugimi deležniki (kolesarske mreže, športna združenja, organizacije s področja
varovanja okolja in zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno ob »odprtju« kolesarskih stez, kolesarskih
prireditvah (športnih in rekreacijskih) ter vseh drugih priložnostih ter zlasti ob začetku kolesarske sezone
promovirali kolesarjenje za prevoz v službo in ob vsakdanjih opravkih.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane pospeševalec in soorganizator (ter po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega za
okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji ter navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira
(in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti
zraka.
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.25 Sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP
Občini bosta skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, organizacije s področja
varovanja okolja in zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno ob »odprtju« novih avtobusnih prog, uvedbi
novih avtobusov in vseh drugih priložnosti ter zlasti ob začetku šolskega in študijskega leta ter drugih
priložnostih promovirali JPP za prevoz v službo in ob vsakdanjih opravkih.
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Ministrstvo, pristojno za okolje, postane pospeševalec in soorganizator (ter po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega za
okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira
(in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti
zraka.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.26 Promocija – kampanje:
a)

hoja in pohodništvo

Občini in država bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, organizacije s
področja varovanja okolja in zdravja, turistična združenja, kulturna društva ipd.) spodbujale pohodništvo
in druge priložnosti z množično udeležbo ter promovirale hojo in pohodništvo tudi kot vsakdanjo hojo v
službo in po drugih opravkih, vključno z uporabo JPP (hoja do postajališč in postaj), vse s ciljem, da bi
kakovost zraka ostala ustrezna.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane pospeševalec in soorganizator (ter po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega za
okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira
(in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti
zraka.
b)

hoja in tek – maraton

Občini bosta skupaj z drugimi deležniki (športna, kulturna in pohodniška društva, organizatorji športnih
prireditev in maratonov, delodajalci, organizacije s področja varovanja okolja in zdravja, turistična
združenja ipd.) sprotno ob pohodih, tekaških tekmah in prireditvah ter maratonih in drugih priložnostih
spodbujali hojo in tek tudi kot vsakdanjo hojo v službo in po opravkih, vključno z uporabo JPP (hoja do
postajališč in postaj) s ciljem, da bi kakovost zraka ostala ustrezna.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane pospeševalec in soorganizator (ter po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega za
okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira
(in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti
zraka.
c)

hoja in planinarjenje

Občini in država bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, organizacije s
področja varovanja okolja, turistična združenja, planinska društva ipd.) spodbujale hojo in pohodništvo
tudi kot vsakdanjo hojo v službo in po opravkih, vključno v kombinaciji z uporabo JPP (hoja do postajališč
in postaj) s ciljem, da bi kakovost zraka ostala ustrezna.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane pospeševalec in soorganizator (ter po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega za
okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira
(in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti
zraka.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
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4.2.27 Kolesu prijazna vrtec in šola
Vrtci in osnovne šole so na področju prometa glede načina prihoda – prevoza otroka v šolo – med
večjimi povzročitelji oziroma sprožilci slabe kakovosti zraka, zato je zelo pomembno, da se uporabijo
vse možnosti za izboljšanje kakovosti zraka tudi na tem področju.
Občini bosta v sodelovanju z vsemi vrtci na svojem območju preučili možnosti za drugačen način
prihoda oziroma prevoza otrok v vrtec, da bo v vrtec čim manj otrok prišlo z osebnim avtomobilom.
V sodelovanju z vrtcem bosta po eni strani na območju prevoza otrok odpravili vse ovire in na drugi
strani vzpostavili potrebne okoliščine, da se bo delež prihoda otrok v vrtec peš, s kolesom ali javnim
potniškim prometom zelo povečal.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.28 Peš v šolo
Otroci iz vrtcev in osnovnih šol morajo več hoditi, kar pomeni zlasti manj voženj z avti njihovih staršev.
Občini bosta v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami ter skupnostmi staršev določili ukrepe, ki bodo
spodbudili hojo v vrtce in šole:
−
preveritev varnostnih okoliščin in izvedba ustreznih ukrepov,
−
preveritev prometnih varnostnih okoliščin in izvedba ustreznih ukrepov,
−
odstranitev vseh logističnih in drugih ovir na poti do šole,
−
vzpostavitev vseh potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za učinkovit ter varen prihod
otrok peš v šolo.
Občini bosta v sodelovanju s starši in šolami znova preverili ustreznost zagotavljanja avtobusnih
prevozov otrok v šolo in jih spremenili tako, da se nepotrebni prevozi v bližini šol ukinejo; da se na
oddaljenih območjih, kjer ni avtobusnega prevoza v šolo, ta uvede na novo, predvsem pa, da se celotne
generacije mladih skupaj s starši spet zavejo hoje kot najbolj naravnega načina gibanja človeka.
Občini bosta pripravili podporna izobraževalna programa in interaktivna portala varnih pešpoti,
kolesarskih poti ipd.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.2.29 Uvedba oziroma nadgradnja izposoje koles v občini
Občina bo uvedla oziroma nadgradila sistem izposoje koles in v ta namen nabavila kolesa. Za izvajanje
sistema izposoje koles bosta na območju občine zagotovljena potrebno število in velikost mest izposoje
koles.
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za uvedbo sistema izposoje koles v občini.
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor
4.2.30 Delovanje mobilnostnega centra Maribor
V Mariboru je vzpostavljen in deluje mobilnostni center v okviru projekta TRAMOB. Center mobilnosti
Maribor (v nadaljnjem besedilu: CMM) je kontaktna točka za občane, ki jim nudi vse informacije v zvezi
s trajnostno mobilnostjo na enem mestu. Dejavnosti CMM se nanašajo na naslednje ukrepe za
izboljšanje trajnostne mobilnosti:
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informiranje in ozaveščanje (vozni redi JPP, kolesarske poti, služba za prevoze s taksiji,
krožna kabinska žičnica, prevozi z električnim vozilom maistrom, prevozi s flixbusom, izposoja
avtomobilov, strokovna literatura, varstvo okolja in zdravja, promet, turizem, prostor, cene
prevozov),
storitve (izposoja koles in opreme, servis koles in prodaja nadomestnih delov, prodaja
vozovnic JPP, polnilnica električnih koles, samostoječe orodje za popravilo koles, dostopno 24
ur/dan),
upravljanje sistema Bike & Ride (varovana kolesarnica na železniški postaji – kolesodvor,
razvoj programa za upravljanje javnih kolesarnic),
organiziranje dogodkov in promocija (predstavitve, okrogle mize, tečaji, poskusne vožnje),
sodelovanje pri strokovnih nalogah s področja trajnostne mobilnosti v sodelovanju z občino,
Univerzo v Mariboru in drugimi deležniki (analize, spremljanje podatkov, strokovne podlage,
prijave na razpise).

CMM bo svoje delovanje v prihodnje nadgradil z usklajevanjem ukrepov trajnostne mobilnosti (v
sodelovanju in dogovoru z občino, sosednjimi občinami in državo).
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, mariborska kolesarska mreža

4.3 Ukrepi na drugih področjih
4.3.1 Podporni in drugi ukrepi
4.3.1.1 Povečanje učinkovitosti javne uprave za boljšo kakovost zraka
Izrabijo se možnosti svetovnega spleta za delovanje javne uprave in celotnega javnega sektorja ter
javnih služb.
Javna uprava, celotni javni sektor in javne službe lahko pri svojem delovanju bolje izkoristijo možnosti
svetovnega spleta za manjše obremenjevanje okolja tudi na področju kakovosti zraka.
Javna uprava, javni sektor in javne službe bodo uporabili vse možnosti, ki jih omogoča svetovni splet,
da bodo zasebni in poslovni uporabniki lahko urejali svoje zadeve z navedenimi subjekti javnega
sektorja na daljavo prek svetovnega spleta, ne da bi morali osebno obiskati poslovne prostore teh
subjektov.
V ta namen bodo navedeni poslovni subjekti v naslednjih treh letih še večji delež svojega poslovanja
opravljali prek svetovnega spleta, s čimer se bodo osebni obiski zasebnih in poslovnih uporabnikov v
njihovih prostorih zmanjšali za polovico.
Nosilci ukrepa: država, občina in vsi subjekti javnega sektorja ter javnih služb v njuni pristojnosti
4.3.1.2 Ozelenitev mesta Maribor
Na površine rastlin se adsorbirajo delci in na ta način pripomorejo k znižanju koncentracij PM10 v zraku.
Rastline vsrkavajo tudi druga onesnaževala, kot so dušikovi oksidi in ozon, in tako pripomorejo k
izboljšanju kakovosti zraka. Zelene površine prispevajo tudi k zmanjševanju mestnega toplotnega otoka,
izboljšajo mikroklimo in so eden izmed ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Zelene
površine v mestu skrbno varujemo. Pri načrtovanju novih zelenih površin se upošteva njihov pomen za
kakovost zraka tako pri obsegu novih površin kakor tudi pri izbiri vrst zasajenih rastlin. Posebna
pozornost se namenja zasajevanju območij ob občinskih in državnih prometnicah.
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Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor
4.3.1.3 Delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinama vzdržuje in nadgrajuje spletno mesto za
kakovost zraka z naslednjimi vsebinami:
–
prikazovanje stanja onesnaženosti zraka na podlagi rednega spremljanja državne in občinske
merilne mreže;
–
pomen kakovosti zraka;

pomen čistega zraka za zdravje;

letni podatki o preteklih emisijah in temeljne značilnosti teh emisij glede na čas (analize, vzorci
sprememb oz. trendi ipd.) ter podatki o učinkih ukrepov;

viri emisij po skupinah (male kurilne naprave, promet, industrija in drugi viri);

ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, ki jih lahko v vsakdanjem življenju izvajajo posamezniki
in gospodinjstva;

kratkoročni ukrepi, predvideni pri nekajdnevnem zaporednem in visokem preseganju mejnih
vrednosti;

dostop do tega odloka;

povezave na druga spletna mesta s področja vsebin kakovosti zraka (EU, organizacije civilne
družbe s področja kakovosti zraka, evropska mesta in regije);

povezave na spletna mesta občine v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka, kontaktni podatki.
Za uspešno uporabo informacij s spletnega mesta se izvaja promocija spletnega mesta, informacije pa
se sporočajo zainteresiranim skupinam (npr. gospodinjstvom, vrtcem, šolam) tudi na druge načine.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.3.1.4 Izvajanje stalne medsektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za načrtovanje
ukrepov
Ministrstvo, pristojno za okolje, izvaja stalno medsektorsko sociološko-ekonomsko analizo o socioloških,
ekonomskih in drugih okoliščinah ter pogojih za ravnanje ljudi in gospodinjstev glede kakovosti zraka.
Na podlagi rezultatov analize je treba letno čim bolj natančno načrtovati uporabo virov za izboljšanje
kakovosti zraka in spremembe načrtov za kakovost zraka.
Nosilka ukrepa: država
4.3.1.5 Izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka
Ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za zdravje, in občine skupaj izvajajo izobraževanje
in ozaveščanje javnosti s kampanjami o kakovosti zraka in o tem odloku takoj po sprejetju tega odloka.
Kampanje so osredotočene vsakokrat na drug konkreten vidik kakovosti zraka.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.3.1.6 Omejevanje ognjemetov in uporabe pirotehnike na območju občine
Ognjemeti in uporaba pirotehnike v času kurilne sezone zelo poslabšajo kakovost zraka.
Občini se odpovedujeta ognjemetu v času kurilne sezone.
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Preučili bosta možnost, da se namesto ognjemetov ob posebnostih priložnostih izvajajo svetlobne
laserske predstave. Občini skušata doseči, da navedeno zamenjavo namesto ognjemetov na območju
občine upoštevajo vsi subjekti, ki bi radi izvajali ognjemete.
Na krajevno in časovno primeren način bosta ozaveščali vse poslovne in druge subjekte ter občane v
času priprav na ognjemete in uporabe pirotehnike o škodljivosti za kakovost zraka in zdravje ljudi ter o
drugih škodljivih vplivih na okolje, vključno s težavami, ki jih ognjemeti povzročajo domačim in divjim
živalim.
V obdobju izvajanja ukrepa bo v sodelovanju z občinama enako ravnala tudi država.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.3.1.7 Vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte
Občini izvedeta vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v vse svoje akte tako, da načrtovanje in
izvajanje aktov zajema tudi ukrepe za boljšo kakovost zunanjega zraka iz tega odloka in drugih
predpisov, ki vplivajo na kakovost zraka.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.3.1.8 Spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju URE in
OVE ter trajnostne mobilnosti
Država bo skupaj z znanostjo in gospodarstvom spodbujala tehnološki razvoj za izboljšanje kakovosti
zraka na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Zagotavljala bo ustrezne spodbude
(oziroma se bo pri ustreznih razpisih kot eden od prednostnih učinkov upoštevalo tudi izboljšanje
kakovosti zraka), tako da bodo inovacije na teh področjih takoj uporabljene za izboljšanje kakovosti
zraka v Sloveniji, uporabljene pa bodo tudi za preboj na svetovni trg.
Nosilka ukrepa: država
4.3.1.9 Prostorsko načrtovanje v skladu s potrebo za izboljšanje kakovosti zraka
Uporaba prostora in načrtovanje njegove uporabe bistveno vplivata tudi na kakovost zraka tako z vidika
učinkovitosti ogrevanja poslovnih in zasebnih stavb kakor tudi trajnostne mobilnosti.
Občini bosta pri prostorskem načrtovanju upoštevali potrebo za izboljšanje kakovosti zraka in bosta
načrtovali predvsem zaokrožena in strnjena območja poselitve, ki bodo omogočala stroškovno
učinkovito daljinsko ogrevanje ali uporabo plina in toplotnih črpalk. Območja bodo načrtovana tudi tako,
da bodo omogočala učinkovito uporabo JPP, kolesarjenje in hojo oziroma zmanjšala vsakdanjo uporabo
osebnega avtomobila.
V pripravo občinskih prostorskih načrtov se aktivno vključita občinski službi za varstvo okolja.
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.3.1.10 Izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti zraka in njihova
javna dostopnost
Z namenom izboljšanja kakovosti zraka se bodo pripravile ustrezne videoprodukcije in digitalizirane (ter
animirane) oblike vsebin po tematskih sklopih s področja kakovosti zraka.
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Vsebine bodo trajno dostopne na spletnih mestih ministrstva in organov v njegovi sestavi; poslane bodo
območjem preseganj ter vsem občinam v Sloveniji.
Posamične vsebine bodo prek komuniciranja ministrstva z javnostjo ob posebnih priložnostih (začetek
kurilne sezone, nenadni dogodki, ob sprejemu posamičnih predpisov s področja kakovosti zraka ipd.)
večkrat predvajale televizijske postaje v Sloveniji.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju
4.3.1.11 Določitev skrbnika izvajanja tega odloka v občini
Občini in ministrstvo, pristojno za okolje, za usklajeno izvajanje tega odloka določijo skrbnika
(upravitelja) tega odloka.
Nosilke ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju

4.3.2 Ukrepi gospodarstva
4.3.2.1 Izvajalci gospodarskih dejavnosti
Izvajalci gospodarskih dejavnosti se zavedajo pomena kakovosti čistega zraka za okolje in zdravje ljudi,
zato aktivno sodelujejo pri zmanjševanju trdnih delcev, ki izvirajo iz obratovanja naprav, ki jih upravljajo.
Priporoča se zlasti izvajanje ukrepov, navedenih v nadaljevanju.
Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti (pravne in fizične osebe), ki imajo svoje obrate na
območju občine, ter gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica.
4.3.2.2 Uveljavitev sistema ravnanja z okoljem
Izvajalci gospodarskih dejavnosti izvedejo usposabljanje za uveljavitev sistema ravnanja z okoljem v
vseh podjetjih (po svojih finančnih in kadrovskih zmožnostih), ki vključujejo pripravo načrta za
usposabljanje, organizacijske prilagoditve in investicije.
Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti, ki imajo svoje obrate na območju občine
4.3.2.3 Spodbujanje najboljših razpoložljivih tehnik (tehnologij BAT– Best Available Technology)
Izvajalci gospodarskih dejavnosti v okviru BAT spodbujajo tehnologije, ki najmanj obremenjujejo zrak z
delci PM10.
Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti z obrati na območju občine
4.3.2.4 Zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora
Izvajalci gospodarskih dejavnosti zagotavljajo, da prevoz sipkega tovora v glavnem poteka v pokritih
tovornjakih ali cisternah.
Pri pretovoru trdnih snovi je treba paziti na:

popolno ali pretežno zaprtje prostorov, kjer se izvaja pretovor;

odsesavanje lijakov na presipnih mestih;

uporabo učinkovitih sistemov filtriranja in zbiranja delcev iz ubežnih emisij (filtri);

nadzorovano delovanje odsesovalnih naprav;
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uporabo vetrobranov pri pretovoru na odprtem;
prepoved pretovora pri visokih hitrostih vetra (določitev meje v m/s);
prilagajanje višine iztresa spreminjajoči se višini nasutja;
prašenje – megličenje z vodo na izstopnih odprtinah in v zbirnih lijakih;
tesnjenje mest, kjer lahko nastane ubežna emisija.

Priporoča se, da izvajalci gospodarskih dejavnosti, kolikor je le mogoče in po svojih zmožnostih
zagotavljajo nadzirano izvajanje pretovora sipkega tovora v cisterne, s čimer se zmanjšajo enkratni
izpusti sipkega tovora v okolico. Priporoča se tudi zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih
snovi (mletje, mešanje).
Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti z obrati na območju občine
4.3.2.5 Zaščita površin z različnimi odprtimi materiali
Izvajalci gospodarskih dejavnosti zaščitijo in preprečujejo odnašanje prašnih delcev z vseh odprtih
površin zemljišč.
Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti z obrati na območju občine
4.3.2.6 Skupne naloge občine in gospodarstva
Občini bosta vse večje gospodarske subjekte povabili, da jim predstavita ta odlok in da skupaj
pregledajo možnosti skupnih dejavnosti za izboljšanje kakovosti zraka.
Nosilca ukrepa: občina, gospodarstvo

5. Kratkoročni ukrepi
Kratkoročni ukrepi se izvajajo zaradi skrajšanja obdobij s preseženimi dnevnimi mejnimi vrednostmi
PM10 v zunanjem zraku. Kratkoročni ukrepi vsebujejo priporočila občanom in institucijam, da v okviru
svojih možnosti začasno zmanjšajo emisije delcev pri uporabi prometnih sredstev in kurilnih naprav za
ogrevanje ter drugih naprav, ki oddajajo večje količine delcev.
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinama pripravi zloženko s priporočili občanom za
zmanjševanje emisij PM10 v času čezmerne onesnaženosti s PM10, vključno s priporočili o ravnanju v
času čezmerne onesnaženosti za zmanjševanje vplivov na zdravje. Zloženka vsebuje tudi druge
informacije o onesnaženosti zraka na območju občine.
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravi pravne podlage za
učinkovitejše izvajanje kratkoročnih ukrepov z namenom, da se občini podelijo pooblastila, ki ji
omogočajo, da v času preseganj mejnih vrednosti lahko omeji promet in način ogrevanja gospodinjstev
ter sprejme še druge kratkoročne ukrepe (npr. prepove ognjemete na celotnem svojem območju).
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, povzročitelji
obremenitve
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6. Seznam publikacij, dokumentacije, del in drugega, kar dopolnjuje podatke
V skladu s 1.10 točko priloge 7 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in
66/18) so vsi razpoložljivi podatki ali njihovi viri, ki niso vsebovani v tem odloku, objavljeni na spletni
strani ministrstva, pristojnega za okolje: (https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/zrak/).
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4.1.1.3

4.1.1.2

Širitev sistema
EZ
daljinskega
ogrevanja na
potencialno zanimiva
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področja s skupnimi
kotlovnicami
večstanovanjskih
objektov (in
področja, namenjena
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Ogrevanje s plinom

Priključevanje objektov na
plinovodno omrežje

4.1.2

4.1.2.1

4.1.3.1

Dodatno spodbujanje
zamenjav obstoječih
posamičnih kurilnih naprav
z energetsko učinkovitimi
kurilnimi napravami in
drugimi načini ogrevanja z
obnovljivimi viri energije

Od skupne vsote
5.000.000 EUR po
programu sklada za
podnebne
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preseganj skupno
zagotovljena
polovica sredstev.
Višina spodbud za
območja preseganj
bo višja, razdelitev
med območji
preseganj je načelna
in odvisna od
interesa
gospodinjstev ob
razpisu.
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Svetovanje izvajalcev
dimnikarske službe
občanom za boljšo
uporabo kurilnih naprav in
merjenje vlažnosti lesne
biomase

Izobraževanje in
vzpostavitev posebnega
odzivnega spletnega mesta
za umno uporabo lesne
biomase kot goriva v malih
kurilnih napravah

Izvajanje poostrenega
nadzora nad kurjenjem
odpadkov v malih kurilnih
napravah
Zagotavljanje kakovosti
lesnih goriv v malih kurilnih
napravah prek skupnega
spletnega okolja

Vzpostavitev in delovanje
mobilnega
predstavitvenega središča
(demonstracijskega centra)
za kurjenje v malih kurilnih
napravah
Sanitarno čiščenje
slovenskih gozdov in
uporaba še uporabne lesne
biomase kot trdnega goriva
v kotlovnicah daljinskega
ogrevanja

Uporaba zelenih sekancev
za ogrevanje v skupinskih
kurilnih napravah

Obvladovanje nenadnih
velikih presežkov lesne
biomase po ujmah in
izbruhih bolezni v gozdovih

Trajno odvažanje lesne
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obrezovanja sadnega in
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Lokalna energetska
zasnova
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Sodelovanje sosednjih
občin na področju
ogrevanja

4.1.4.6

Zagotovitev parkiranja
koles na avtobusnih in
železniških postajališčih

Nadgraditev že
vzpostavljenih
postaj/postajališč JPP za
večjo prometno varnost in
standarde kakovosti
storitev JPP
Trajnostna parkirna politika

Urejanje javnega
potniškega prometa

Spodbujanje izdelave
mobilnostnih načrtov in
trajnostne mobilnosti

Preusmeritev tovornega
prometa na železnico
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Nakup avtobusov
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državne spodbude je
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1.430.697

0

0

0

140.000

940.197

0

0

0

0

20.000

200.000

60.000

0

130.000

790.132

0

0

0

140.000

299.632

0

0

0

0

20.000

200.000

80.000

0

130.000

1.407.721

0

0

0

140.000

967.221

0

0

0

0

60.000

500.000

200.000

0

390.000

3.628.550

0

0

0

420.000

2.207.050

0

0

0

0

0

100.000

60.000

0

0

3.427.690

0

0

0

0

76.500

0

0

0

0

0

200.000

60.000

0

0

3.071.190

0

0

0

0

220.000

0

0

0

0

0

200.000

80.000

0

0

2.941.190

0

0

0

0

590.000

0

0

0

0

0

500.000

200.000

0

0

9.440.071

0

0

0

0

886.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.983.500

0

0

0

0

433.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.883.500

0

0

0

0

433.500

0
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4.2.5

Nadgradnja javnega
potniškega prometa

4.2.2.

4.2.1

4.2

SKUPAJ URE IN OVE
EURE
Ukrepi na področju
prometa
Spodbujanje trajnostnega
prevoza na ravni mesta

Natančna evidenca malih
kurilnih naprav

4.1.4.5

Šlo bo za
kombinacijo sredstev
različnih
investitorjev. Višina
sredstev bo znana
ob sami pripravi
projekta.

K-CTN

0

Št.

4.1.4.4

Vzpostavitev
organiziranega
energetskega upravljanja
objektov v občinski lasti
Rezervacija območij za
nizkoenergetsko gradnjo
masivnih lesenih objektov,
ogrevanih z OVE,
zasnovanih in postavljenih
z upoštevanjem vrednost in
meril v okolju mesta
prepoznane identitetne –
tradicionalne arhitekture

Energetska obnova
stanovanj TUS-CTN

Informiranje glede
zmanjševanja toplotnih
izgub stavb in spodbujanje
takega zmanjševanja

6906 /

4.1.4.3

4.1.4.2

Stran
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Spodbujanje uporabe
okolju prijaznih osebnih
avtomobilov

Omejevanje hitrosti na
avtocestah in hitrih cestah
na območjih s slabo
kakovostjo zraka v času,
ko agencija razglasi
čezmerno onesnaženost.

Priročnik in promocija
varčne vožnje (prilagojen
za kakovost zraka)

Spodbujanje ustanavljanja
klubov lastnikov
avtomobilov in skupna
uporaba avtomobilov

Spodbujanje prevoza na
klic gibalno oviranim
osebam in skupinam ljudi,
ki nimajo ali ne želijo imeti
osebnega avtomobila, ter
prevoza z območij, kjer ni
smiselno imeti JPP z
rednim voznim redom (t. i.
prevoz na zahtevo).
Spodbujanje trajnostnega
prihoda v službo

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

0

0

0

0

0

0

0

0

4.500.000

2.000.000

2.030.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.674.800

500.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.674.8000

1.000.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.825.200

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.825.200

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

0
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Št.

4.2.20

Odprava zastojev v
prometu in zagotavljanje
visoke pretočnosti v
prometu

4.2.14

Dravska kolesarska pot,
infrastruktura, nadvoz

Omejevanja in umirjanje
prometa

K-CTN

Izboljšanje cestne
infrastrukture, namenjene
kolesarjem in pešcem

4.2.12

4.2.13

K

Spodbujanje
elektromobilnosti in njen
preboj

4.2.11

P*

Komunalna in delovna
vozila, služba za prevoze s
taksiji

4.2.10

Nakup komunalnih
vozil emisijskega
razreda euro VI,
delež državne
spodbude je 80 %
brez DDV.

Optimizacija zimskega
posipanja in soljenja cest

4.2.9
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Ureditev kolesarskih stez in
ureditev cestišč za uporabo
koles ter odprava ključnih
pomanjkljivosti za
množično uporabo
kolesarjenja za dnevne
opravke

Ureditev pločnikov, varni
prehodi za pešce in
odprava ključnih
pomanjkljivosti za
množično pešačenje kot
načina opravljanja dnevnih
opravkov

Sprotna in intenzivna
promocija novih
kolesarskih stez

Sprotna in intenzivna
promocija uporabe JPP

Promocija – kampanje:
hoja in pohodništvo, hoja in
tek – maraton, hoja in
planinarjenje

Kolesu prijazna vrtec in
šola

Peš v šolo

Uvedba oziroma
nadgradnja izposoje koles
v občini

Delovanje mobilnostnega
centra Maribor

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.25

4.2.26

4.2.27

4.2.28

4.2.29

4.2.30

UKREPI NA DRUGIH
PODROČJIH

Podporni in drugi ukrepi

Povečanje učinkovitosti
javne uprave za boljšo
kakovost zraka

Ozelenitev mesta Maribor

Delovanje posebnega
spletnega mesta za
kakovost zraka in njegovo
izboljševanje (zagotavljanje
podatkov iz monitoringa, v
okviru mestne merilne
mreže)

4.3

4.3.1

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

Uvedba celotnega
sistema z nakupom
koles, delež državne
spodbude je 80 %
brez DDV.

P*

135.000

45.000

0

0

355.000

35.000

0

0

0

0

0

0

45.000

0

0

955.000

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000

0

0

3.649.800

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135.000

0

0

4.959.800

105.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.605.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.525.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

10.485.000

105.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Št.

0

0

0

6908 /

SKUPAJ PROMET

Zagotavljanje prevoza
koles na avtobusih in vlakih
v primestnem in
medkrajevnem prometu

4.2.21

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Omejevanje ognjemetov na
območju mestne občine

Vključitev zagotavljanja
kakovosti zraka v občinske
akte

Spodbujanje in promocija
tehnoloških rešitev za
izboljšanje kakovosti zraka
na področju URE in OVE
ter trajnostne mobilnosti

Prostorsko načrtovanje
skladno s potrebami
izboljšanja kakovosti zraka

Izdelava videoprodukcij,
digitalnih in animiranih
vsebin s področja
kakovosti zraka in njihova
javna dostopnost

Določitev skrbnika
izvajanja tega odloka v
občini

Ukrepi gospodarstva

Izvajalci gospodarskih
dejavnosti

Uveljavitev sistema
ravnanja z okoljem

Spodbujanje tehnologij
BAT

Zmanjševanje prašenja pri
prevozu sipkega tovora

Zaščita površin z različnimi
odprtimi materiali
Skupne naloge občine in
gospodarstva

4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.9

4.3.1.10

4.3.1.11

4.3.2

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

CELOTNI PROGRAM

Kratkoročni ukrepi
0

45.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.572.121 1.830.697 1.790.132 5.102.521

0

135.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.723.350 3.587.690 3.831.190 5.546.390 12.965.271 4.483.500

0

135.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950.000 1.450.000 6.883.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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* Sredstva so zagotovljena v okviru Sklada za podnebne spremembe. Njihova višina bo določena z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.

5.

SKUPAJ DRUGI UKREPI

Izobraževanje in
ozaveščanje o kakovosti
zunanjega zraka

4.3.1.5

0

Št.

4.3.2.6

Izvajanje stalne
medsektorske sociološkoekonomske analize kot
podlage za načrtovanje
ukrepov

4.3.1.4
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6909

Ogrevanje s plinom

Priključevanje objektov na
plinovodno omrežje
Ukrepi na področju
naprav za ogrevanje
gospodinjstev

4.1.2.1

4.1.3

EZ
180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Skupaj
občina

60.000

0

0

0

0

0

2020

60.000

0

0

0

0

0

2021

60.000

0

0

0

0

0

2022

Financiranje država

180.000

0

0

0

0

0

Skupaj
država

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

Drugi subjekti

0

0

0

0

0

0

Skupaj
drugi

160 / 6. 11. 2020

4.1.1.5

4.1.1.4

4.1.1.3

4.1.2.

Uvajanje OVE v sistem
daljinskega ogrevanja
Širitev sistemov daljinskega
ogrevanja in povečevanje
odjema iz daljinskega
ogrevanja

4.1.1.1

2020

Financiranje občina

Št.

Priključitev
starejše eno- ali
dvostanovanjske
stavbe – nakup
toplotne postaje
po EZ. Največja
možna spodbuda
je 2.000 EUR.
Ugotavljanje možnosti in
Predvidoma v
spodbujanje mikrosistemov letu 2019.
Strošek enega
za daljinsko ogrevanje na
DOLB je
lesno biomaso (DOLB) v
primestnih naseljih in vaseh 1.500.000 –
skladno s pravili
Operativnega
programa za
izvajanje
evropske
kohezijske
politike v obdobju
2014–2020 in s
pravili za
dodeljevanje
državnih pomoči
na področju
energije in okolja.
Spodbujanje
zamenjav
obstoječih kurilnih naprav z
možnostjo priključitve na
sistem DO, kjer je to
mogoče.
Obnova kotlovnic in
Obnova
združevanje priključevanja ogrevalnega
sistema (16
na ogrevanje z njimi
kotlovnic, JZP)

Daljinsko ogrevanje

4.1.1

Dodatna
pojasnila

Celotna
vrednost
projekta

6910 /

4.1.1.2

Ukrep

Št.
ukrepa

VIR
SPODBUDE: K
– kohezija, KCTN – kohezija
CTN, P –
podnebni sklad,
EZ

Preglednica 2: FINANČNO OVREDNOTENJE UKREPOV NA OBMOČJU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
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Svetovanje izvajalcev
dimnikarske službe
občanom za boljšo uporabo
kurilnih naprav in merjenje
vlažnosti lesne biomase
Izobraževanje in
vzpostavitev posebnega
odzivnega spletnega mesta
za umno uporabo lesne
biomase kot goriva v malih
kurilnih napravah

Izvajanje poostrenega
nadzora nad kurjenjem
odpadkov v malih kurilnih
napravah
Zagotavljanje kakovosti
lesnih goriv v malih kurilnih
napravah prek skupnega
spletnega okolja

Vzpostavitev in delovanje
mobilnega
predstavitvenega centra za
kurjenje v malih kurilnih
napravah
Sanitarno čiščenje
slovenskih gozdov in
uporaba še uporabne lesne
biomase kot trdnega goriva
v kotlovnicah daljinskega
ogrevanja

4.1.3.2

4.1.3.4

4.1.3.6

4.1.3.7

Skupno je za
pripravo
spletnega okolja
predvidenih
25.000 EUR (za
vse načrte
skupaj).

Gradiva
pripravlja MOP
skupaj z drugimi
resorji, občina
dostavlja tiskana
gradiva
gospodinjstvom.

Od skupne vsote
5.000.000 EUR
po programu
sklada za
podnebne
spremembe se
ocenjuje, da bo
samo za
območja
preseganj
skupno
zagotovljena
polovico
sredstev. Višina
spodbud za
območja
preseganj bo
višja, razdelitev
med območji
preseganj je
načelna in
odvisna od
interesa
gospodinjstev ob
razpisu.

P*

P*

0

0

2.380

0

1.000

0

240.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

80.000

0

0

1.190

0

0

0

80.000

0

0

1.190

0

0

0

80.000

0

0

2.380

0

0

0

240.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Št.

4.1.3.5

4.1.3.3

Dodatno spodbujanje
zamenjav obstoječih
kurilnih naprav z
ustreznejšimi malimi
kurilnimi napravami in
drugimi načini ogrevanja z
obnovljivimi viri energije

4.1.3.1
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4.2.6

4.2.5

4.2.4

4.2.3

Nadgradnja javnega
potniškega prometa
Zagotovitev parkiranja
koles na avtobusnih in
železniških postajališčih
Nadgraditev že
vzpostavljenih
postaj/postajališč JPP za
večjo prometno varnost in
standarde kakovosti storitev
JPP
Trajnostna parkirna politika
Urejanje javnega
potniškega prometa

Ukrepi na področju
prometa
Spodbujanje trajnostnega
prevoza na ravni občine

Šlo bo za
kombinacijo
sredstev različnih
investitorjev.
Višina sredstev
bo znana ob
sami pripravi
projekta.

K

K

0

20.000

0

0

0

555.880

0

0

7.500

100.000

25.000

0
0

0

0

0

0

67.500

0

0

2.500

50.000

15.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

8.000

0

0

2.500

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

8.000

0

0

2.500

0

5.000

0

0

0

0
0

10.000

0

0

0

83.500

0

0

7.500

50.000

25.000

0

0

0

0
0

0

0

0

0

190.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0
0

10.000

0

0

0

141.190

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

141.190

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

10.000

0

0

0

472.380

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.2.2.

4.2.1

4.2

PROMET

4.1.4.6

4.1.4.5

4.1.4.4

4.1.4.3

4.1.4.2

4.1.4.1

0

0

0

Št.

4.1.4

Uporaba zelenih sekancev
za ogrevanje v skupinskih
kurilnih napravah
Obvladovanje nenadnih
velikih presežkov lesne
biomase po ujmah in
izbruhih bolezni v gozdovih
Trajno odvažanje lesne
biomase kot ostankov
obrezovanja sadnega in
okrasnega drevja v sezoni
Horizontalni ukrepi
Lokalna energetska
zasnova
Informiranje glede
zmanjševanja toplotnih
izgub stavb in spodbujanje
takega zmanjševanja
Vzpostavi se organizirano
energetsko upravljanje
objektov v občinski lasti.
Rezervacija območij za
nizkoenergetsko gradnjo
masivnih lesenih objektov,
ogrevanih z OVE,
zasnovanih in postavljenih
z upoštevanjem vrednost in
meril v okolju mesta
prepoznane identitetne –
tradicionalne arhitekture
Natančna evidenca malih
kurilnih naprav
Spodbujanje sosednjih
občin na področju
ogrevanja
SKUPAJ URE IN OVE
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Komunalna vozila, delovna
vozila in služba za prevoze
s taksiji

Spodbujanje
elektromobilnosti in njen
preboj
Izboljšanje cestne
infrastrukture, namenjene
kolesarjem in pešcem
Omejevanja in umirjanje
prometa
Odprava zastojev v
prometu in zagotavljanje
visoke pretočnosti prometa
Spodbujanje uporabe okolju
prijaznih osebnih
avtomobilov
Omejevanje hitrosti na
avtocestah in hitrih cestah
na območjih s slabo
kakovostjo zraka v času, ko
agencija razglasi čezmerno
onesnaženost
Priročnik in promocija
varčne vožnje (prilagojen
za kakovost zraka)
Ustanavljanje klubov
lastnikov avtomobilov in
skupna uporaba
avtomobilov
Zagotavljanje prevoza na
klic gibalno oviranim
osebam in skupinam ljudi,
ki nimajo ali ne želijo imeti
osebnega avtomobila, ter
prevoza z območij, kjer ni
smiselno imeti JPP z
rednim voznim redom (t. i.
prevoz na zahtevo)
Spodbujanje trajnostnega
prihoda v službo
Zagotavljanje prevoza koles
na avtobusih in vlakih v
primestnem in
medkrajevnem prometu

4.2.10

4.2.11

K

0

0

0

0

0

0

0

0

0

944.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 / 6. 11. 2020 /

4.2.21

4.2.20

Nakup
komunalnih vozil
emisijskega
razreda euro VI,
delež državne
spodbude je 80
% brez DDV.

0

0

0

Št.

4.2.19

4.2.18

4.2.17

4.2.16

4.2.15

4.2.14

4.2.13

4.2.12

4.2.9

4.2.8

Spodbujanje izdelave
mobilnostnih načrtov in
trajnostne mobilnosti
Preusmeritev tovornega
prometa na železnico
Optimizacija zimskega
posipanja in soljenja cest

4.2.7
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4.3.1.6

4.3.1.5

4.3.1.4

4.3.1.3

UKREPI NA DRUGIH
PODROČJIH
podporni in drugi ukrepi
Povečanje učinkovitosti
javne uprave za boljšo
kakovost zraka
Ozelenitev občine
Delovanje posebnega
spletnega mesta za
kakovost zraka in njegovo
izboljševanje
Izvajanje stalne
medsektorske sociološkoekonomske analize kot
podlage za načrtovanje
ukrepov
Izobraževanje in
ozaveščanje o kakovosti
zunanjega zraka
Omejevanje ognjemetov in
uporabe pirotehnike na
območju občine
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0

0

0

Št.

4.2.25

Ureditev kolesarskih stez in
cestišč za uporabo koles ter
odprava ključnih
pomanjkljivosti za množično
uporabo kolesarjenja za
dnevne opravke
Ureditev pločnikov, varni
prehodi za pešce in
odprava ključnih
pomanjkljivosti za množično
pešačenje kot način
opravljanja dnevnih
opravkov
Sprotna in intenzivna
promocija novih kolesarskih
stez
Sprotna in intenzivna
promocija uporabe JPP
Promocija – kampanje: hoja
in pohodništva, hoja in tek –
maraton, hoja in
planinarjenje
Kolesu prijazna vrtec in
šola
Peš v šolo
Uvedba oziroma
Uvedba
nadgradnja izposoje koles v celotnega
občini
sistema z
nakupom koles,
delež državne
spodbude je 80
% brez DDV.
Delovanje mobilnostnega
centra Maribor
SKUPAJ PROMET
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Zaščita površin z različnimi
odprtimi materiali
Skupne naloge občine in
gospodarstva
SKUPAJ DRUGI UKREPI
Kratkoročni ukrepi –
nosilci ukrepa: država,
občina, povzročitelj
obremenitve
CELOTNI PROGRAM

Vključitev zagotavljanja
kakovosti zraka v občinske
akte
Spodbujanje in promocija
tehnoloških rešitev za
izboljšanje kakovosti zraka
na področju URE in OVE
ter trajnostne mobilnosti
Prostorsko načrtovanje
skladno s potrebami
izboljšanja kakovosti zraka
Izdelava videoprodukcij,
digitalnih in animiranih
vsebin s področja kakovosti
zraka in njihova javna
dostopnost
Določitev skrbnika izvajanja
tega odloka v občini
Ukrepi gospodarstva
Izvajalci gospodarskih
dejavnosti
Uveljavitev sistema
ravnanja z okoljem
Spodbujanje najboljših
razpoložljivih tehnik
(tehnologij BAT – Best
Available Technology)
Zmanjševanje prašenja pri
prevozu sipkega tovora
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* Sredstva so zagotovljena v okviru Sklada za podnebne spremembe. Njihova višina bo določena z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.

5.4.

4.3.2.6

4.3.2.5

4.3.2.4

4.3.2.3

4.3.2.2

4.3.2.1

4.3.2

4.3.1.11

4.3.1.10

4.3.1.9

4.3.1.8

4.3.1.7

Uradni list Republike Slovenije

160 / 6. 11. 2020 /
Stran
45

6915

Stran

6916 /
2835.

Št.

160 / 6. 11. 2020

Odlok o spremembah Odloka o načrtu
za kakovost zraka na območju Mestne
občine Celje

Na podlagi prvega odstavka 24. 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) in za izvrševanje prvega odstavka 15. člena
Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11,
8/15 in 66/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17) se v 1. členu prva alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– območje izvajanja ukrepov, ki je z Odlokom o določitvi
podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 67/18 in 2/20) opredeljeno kot podobmočje z
oznako SIC_CE in je na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij,
aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z
delci PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti,«.
2. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo toplotnih
črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter
predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju,
kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom
kot prednostni način ogrevanja stavb določeno in izvedeno
omrežje daljinskega ogrevanja, razen če ti kotli niso namenjeni
za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja
določena uporaba in izveden sistem distribucije zemeljskega
plina, upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso niso upravičeni.
(3) Občina zaradi dodeljevanja subvencij zagotavlja Eko
skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji
območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno in izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja ali izveden
sistem distribucije zemeljskega plina, prav tako na zemljiško
parcelo natančno.«.
3. člen
V 9. členu se črta besedilo »tri koledarska leta zapored«.
4. člen
V prilogi 1 se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se
glasijo:
»1. Opis območja čezmerne onesnaženosti
Območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega Mestno
občino Celje, je opredeljeno kot podobmočje SIC_CE v območju SIC (celinsko območje). Na tem podobmočju so glede na
Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11,
8/15 in 66/18) presežene mejne vrednosti za delce PM10, zato
je območje uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Območje čezmerne onesnaženosti SIC_CE je v Celjski kotlini, ki leži v porečju spodnjega toka Savinje. Na območju Mestne občine Celje,
ki obsega 95 km2, živi približno 49.500 prebivalcev. Največje
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naselje je Celje, ki je tretje največje slovensko mesto. Doline
in kotline tega območja so slabo prevetrene. V hladni polovici
leta pogosto nastajajo plitve temperaturne inverzije, ki močno
poslabšajo razmere za redčenje onesnaženega zraka. Celje je
mesto z dolgo industrijsko tradicijo, ki je v okolju povzročila nekatere posledice. Poleg tega je tudi pomembno prometno vozlišče. Severni del območja prečka avtocesta A1. Na onesnaženost zraka v Celju lahko vplivajo tudi bližnja naselja, predvsem
Žalec, Štore in Šentjur. Območje čezmerne onesnaženosti z
vrisanima merilnima mestoma, kjer se spremlja onesnaženost
zraka v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti
zunanjega zraka, je prikazano na sliki 1. Do leta 2016 so se
meritve onesnaženosti zraka izvajale na lokaciji v bližini Splošne bolnice Celje (merilno mesto Celje). Konec leta 2016 pa
je bilo vzpostavljeno še eno merilno mesto (Celje Mariborska).
Izpostavljeno je prometu in je ob Mariborski cesti, ki je glavna
vpadnica v mesto. Na merilnem mestu Celje se spremljajo ravni
SO2, O3, NOx in PM10. Na lokaciji Celje Mariborska pa se izvajajo le meritve ravni delcev PM10. Gauss-Kruegerjevi koordinati
in tip merilnih mest ter tip območja so podani v preglednici 1.
Poleg teh dveh merilnih mest se v Celju spremlja onesnaženost
zraka tudi na lokaciji Celje Gaji, ki je v lasti Mestne občine Celje
in jo upravlja Elektroinštitut Milan Vidmar.
Preglednica 1: Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnih mest ter tip območja na podobmočju SIC_CE za merilni
mesti v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti
zunanjega zraka.
Merilno mesto GKKy

GKKx

Celje
Celje
Mariborska

121189
121576

520614
521412

Tip merilnega
mesta
ozadje
prometno

Tip
območja
mestno
mestno

Slika 1: Območje čezmerne onesnaženosti in lokaciji merilnih mest v okviru državne merilne mreže za spremljanje
kakovosti zunanjega zraka
2. Raven onesnaženosti z delci PM10
Za delce PM10 so predpisane letne in dnevne mejne vrednosti. Letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3, dnevna mejna
vrednost pa 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35‑krat v
koledarskem letu. Rezultati meritev ravni onesnaženosti z delci
PM10 v obdobju od leta 2002 do 2018 so prikazani na slikah 2
in 3. Na sliki 2 so prikazane povprečne letne ravni delcev, na
sliki 3 pa število preseganj dnevne mejne vrednosti v posameznem koledarskem letu. Letna mejna vrednost po letu 2005 na
merilnih mestih v Celju ni bila presežena. Precej bolj težavna
so preseganja dnevne mejne vrednosti, omejena na hladno
polovico leta. Najbolj težavni meseci so januar in februar ter
november in december. V Celju je bilo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti v obdobju od leta 2002 in 2018
preseženo vsako leto. Zmanjševanje ravni delcev po letu 2003
je opazno predvsem z vidika letnih povprečnih vrednosti in je
posledica zmanjšanja izpustov zaradi izgraditve čistilnih naprav
na industrijskih objektih. V obdobju zadnjih nekaj let so razlike
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med posameznimi leti predvsem posledica meteoroloških razmer v hladni polovici leta. Višje ravni delcev in s tem tudi več
preseganj so povezani z daljšimi obdobji stabilnega vremena,
ko v neprevetrenih dolinah in kotlinah nastanejo izrazite temperaturne inverzije. Po drugi strani pa so daljša padavinska
obdobja, pogosti prehodi vremenskih front in višje temperature
povezani z nižjimi ravnmi delcev. V letih 2011 in 2015 so bila
tako daljša obdobja stabilnega vremena, kar se je izkazalo tako
s številnejšimi preseganji dnevne mejne koncentraciji kot tudi z
višjo povprečno letno ravnjo.

Slika 2: Povprečne letne vrednosti PM10 na merilnih mestih v Mestni občini Celje

Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10
na merilnih mestih v Mestni občini Celje
3. Viri onesnaževanja
Izpusti celotnega prahu iz industrijskih virov na območju
Mestne občine Celje v letu 2017 so prikazani v preglednici 2,
primerjava z letom 2011 pa v preglednici 3. Primerjava med
letoma 2011 in 2014 kaže, da se je količina izpustov industrijskih virov v tem obdobju zmanjšala približno za tretjino in
da se v letu 2017 v primerjavi z 2014 ni bistveno spremenila.
Lokacije posameznih večjih industrijskih virov in obremenjenost
državnih cest glede na PLDP (Povprečni letni dnevni promet)
so prikazane na sliki 4.

Preglednica 2: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Celje v letu 2017 (vir: REMIS, Register
nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji)
Vir

Emisije celotnega prahu (kg/leto)

CINKARNA CELJE, D. D.

13.206

MERKSCHA FURNIRNICA, d. o. o.

8.063

CONTAINER, D. O. O.

290

SIMBIO, D. O. O.

238

FRUTAROM ETOL, D. O. O.

228

POCINKOVALNICA, D. O. O.

223

EMO NOVUM PROIZVODNJA EMAJLIRANE POSODE, D. O. O.

126

EMO FRITE, D. O. O.

104

Cetis Celje

80

ENERGETIKA CELJE, JAVNO PODJETJE, D. O. O. – Toplarna Celje

69

AVTOTEHNIKA Celje, d. o. o.

37

Avtoličarstvo Guček Benjamin, s. p.

23

KLIMA CELJE, d. d.

16

MARJAN KOŠTOMAJ, S. P.

16

AVTO LUKA, d. o. o.

15

A2S, d. o. o.

12

AVOKLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO GORJAK DEJAN, s. p.

11

IZLETNIK CELJE

11

ZLATARNA CELJE, d. o. o.

11

Drugi viri*

18

Skupaj

22.795

* Posamezni vir ne presega 10 kg na leto.
Preglednica 3: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Celje v letih 2011, 2014 in 2017
Leto
2011
2014
2017

Emisije celotnega prahu (kg/leto)
36.731
22.408
22.795
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Slika 4: Lokacije posameznih virov emisij celotnega prahu
v Mestni občini Celje
Na merilnem mestu Celje je bilo v obdobju med 21. aprilom in 12. julijem 2010 ter med 4. novembrom 2010 in 8. februarjem 2011 izvedeno vzorčenje z namenom določitve virov
prek receptorskega modeliranja. Rezultati meritev so bili v letu
2016 znova preračunani z namenom, da se pridobi dodatne
informacije, ki se nanašajo predvsem na hladno polovico leta,
ko so ravni delcev višje. V preglednici 4 so prikazane ravni

delcev, vključno s prekoračitvami dnevne mejne vrednosti.
Porazdelitev po virih v celotnem in zimskem obdobju, ki je bila
pridobljena prek modela PMF (Positive Matrix Factorization), je
prikazana v preglednici 5. Rezultati receptorskega modeliranja
kažejo, da na ravni delcev vplivajo štirje poglavitni viri. Najpomembnejša vira sta povezana z izpusti zaradi izgorevanja
biomase (delež tega vira na letni ravni je 35 %, v zimskem obdobju pa 45 %) in sekundarnimi anorganskimi delci, ki nastajajo
z oksidacijo in pretvorbo plinastih izpustov (predvsem SO2, NOx
in NH3). Ravni sekundarnih delcev imajo bolj regionalen pomen
in odražajo stanje na širšem območju, saj nanje bolj kot lokalni
izpusti vpliva premik zračnih mas. Delež tega vira je tretjinski
tako v celoletnem kot tudi v zimskem obdobju. Vir, ki ga povezujemo s prometom in resuspenzijo, je posledica izpustov
iz motorjev ter obrabe cestišča, zavor in pnevmatik. Promet z
resuspenzijo na letni ravni k ravnem delcem prispeva 27 %, v
zimskem obdobju pa je prispevek 20 %. Prispevek industrije k
ravnem delcem je 5- %. V zimskem obdobju so posebej obravnavani dnevi s preseženo dnevno mejno vrednostjo delcev
PM10. Rezultati so prikazani v preglednici 6. V opazovanem
obdobju med 4. novembrom 2010 in 8. februarjem 2011 je
znašala povprečna dnevna vrednost v dneh, ko je prišlo do
preseganja, 71 µg/m3. V primerjavi z dnevi, ko dnevna mejna
vrednost ni bila presežena, se je najbolj povečal delež zaradi
izgorevanja biomase. Delež tega vira je bil v teh dneh skoraj
50- %, kar v povprečju pomeni kar 35 µg/m3.

Preglednica 4: Povprečne ravni delcev PM10 in število prekoračitev mejne dnevne vrednosti na merilnem mestu Celje

poletno obdobje (21. april–12. julij 2010)
zimsko obdobje (4. november 2010–8. februar 2011)
Cp – povprečna raven v danem obdobju
MV – število primerov s preseženo dnevno mejno vrednostjo 50µg/m3

Cp [µg/m3]
18
51

Delci PM10

>MV
0
45

Preglednica 5: Viri delcev PM10 s pripadajočimi kazalniki (indikatorji), dobljenimi s statističnim modelom PMF
Prevladujoči kazalniki (indikatorji)

Časovni vzorec pojavljanja Vir delcev

Delež vira
celotno obdobje
34 %

levoglukozan, PAH, kalij, EC, OC,
zima
izgorevanje biomase
klorid
nitrat, sulfat, amonij
celo leto
sekundarni anorganski delci
34 %
aluminij, kalcij, stroncij, magnezij,
celo leto
promet, resuspenzija
27 %
EC, OC, krom, nikelj, molibden,
železo, natrij, vanadij
cink, mangan, svinec, železo, baker
celo leto
industrija
5%
PAH: benzo(a)antracen, benzo(b,j,k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen
EC – elementarni ogljik, OC – organski ogljik

Delež vira
zima
45 %
30 %
20 %
5%

Preglednica 6: Porazdelitev virov delcev PM10 glede na njihovo raven (nad in pod 50 µg/m3) v zimskem obdobju med 4. novembrom 2010 in 8. februarjem 2011.
Vir delcev
zgorevanje biomase
sekundarni anorganski delci
promet, resuspenzija
industrija

CPM10 50 µg/m3

11 µg/m3
10 µg/m3
8 µg/m3
2 µg/m3

V 4.1.3.2 točki se črta peti odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v letu 2017 za vse
izvajalce dimnikarskih storitev nabavilo merilnike vlažnosti
drv.«.
V 4.1.3.4 točki se v drugem in tretjem odstavku črta besedilo »v enem letu od sprejetja tega odloka«.
V 4.1.3.6 točki se v prvem odstavku črta besedilo »v letih
2017–2018«.
V 4.1.4.3. točki se črta besedilo »s prednostno izvedbo
sanacije do konca leta 2019«.

36 %
32 %
26 %
6%

CPM10 > 50 µg/m3
35 µg/m3
21 µg/m3
12 µg/m3
3 µg/m3

49 %
29 %
17 %
5%

.«.

4.2.2 točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.2 Mestni javni potniški promet
Občina je uvedla mestni potniški promet. Za vozni park
mestnega potniškega prometa so se nabavila vozila na stisnjen
zemeljski plin. Ukrep je bil podprt z državnimi subvencijami.
Občina bo izvajala učinkovit mestni potniški promet in ga
bo izboljševala.
Nosilca ukrepa: država, občina«.
V 4.2.7 točki se v prvem odstavku črta besedilo »do konca
leta 2016«.
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4.2.9 točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.9 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja

Zimsko vzdrževanje državnih cest, pločnikov ter kolesarskih stez se izvaja v skladu z Izvedbenim programom zimske
službe, kjer so natančno opredeljene vse aktivnosti. Kadar je
vozišče vlažno, se lahko preventivni posip izvaja s čisto soljo,
posip suhega vozišča neposredno pred napovedanimi padavinami se izvaja praviloma z mešanico soli in tekočega MgCl2
(ali tekočega CaCl2). Uporaba drobljenca za preventivni posip
na mestnih in preostalih nižinskih cestah je prepovedana zaradi
prevelikega izmeta materiala, kar povzroča izpuste (emisije)
v okolje. Nastavitve količine posipa na posipalcih morajo biti
v skladu z navodili v programu zimske službe za posamezne
vrste zimskih pojavov, kar preverja nadzorna služba.
V času sneženja izvajalci zimske službe izvajajo intenzivno pluženje ter posip s soljo, uporaba mešanice soli in
drobljenca je dovoljena samo po predhodni analizi dežurnih
v zimski službi na posameznih bazah, kadar je nevarnost nastanka snežne deske.
Nosilci ukrepa: občina, država, izvajalci zimske službe«.
V 4.2.11 točki se v drugem odstavku v tretji alineji črta
besedilo »od leta 2018 naprej«.
V 4.2.13 točki se črta besedilo »vsaj do konca leta 2020«.
V 4.2.15 točki se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Ukrep se bo začel izvajati s postavitvijo ustrezne komunikacijske prometne infrastrukture, ki bo omogočala dinamično
prikazovanje omejitve hitrosti na hitrih cestah in avtocestah.«.
V 4.2.20 točki se črta besedilo »leta 2017«.
V 4.3.1.11 točki se črta besedilo »v enem mesecu po
sprejetju odloka«.
5. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-51/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2550-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
Mestni svet Mestne občine Celje je podal soglasje k nalogam občine, kot izhajajo iz predloga Odloka o spremembah
Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine
Celje, s sklepom številka 2 z dne 24. 6. 2020 (dopis številka
0301-3/2020 z dne 24. 6. 2020) z 12. seje mestnega sveta z
dne 23. 6. 2020.
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Priključevanje novih
EZ
objektov na daljinsko
ogrevanje, sanacija
omrežja v smislu
optimizacije
ogrevanja, menjava
kotlov in gorilnikov za
zagotavljanje kar
najmanjših možnih
emisij
Širitev plinovodnega omrežja
Na podlagi
usklajevanj MOC in
javnih podjetij se
pripravijo vsebinski
letni načrti za širitev in
obnovo
distribucijskega
omrežja ZP.
Priključevanje objektov na
Subvencioniranje –
EZ
plinovodno omrežje
javni razpis MOC
Dodatno spodbujanje zamenjav Od skupne vsote
P*
obstoječih kurilnih naprav z
5.000.000 EUR po
ustreznejšimi kurilnimi
Programu sklada za
napravami in drugimi načini
podnebne
ogrevanja z obnovljivimi viri
spremembe se
energije
ocenjuje, da bo samo
za območja preseganj
skupno zagotovljeno
polovico sredstev.
Višina spodbud za
območja preseganj bo
višja; razdelitev med
območji preseganj je
načelna in odvisna od

Oskrba sistemov daljinskega
ogrevanja iz lesne biomase (z
lesom slabše kakovosti in
mehanskimi ostanki v
proizvodnem procesu lesne
industrije na območju Celja in
bližnje okolice)
Povečevanje odjema in širitev
sistemov za daljinsko
ogrevanje
0

613 548

360.000

600.000

1.500.000

Celotna
vrednost
projekta

0

60.000

200.000

250.000

0

2020

0

60.000

200.000

250.000

0

2021

0

60.000

200.000

250.000

0

2022

0

180.000

600.000

750.000

0

Skupaj
občina

204.516

60.000

0

250.000

0

2020

204.516

60.000

0

250.000

0

2021

204.516

60.000

0

250.000

0

2022

613.548

180.000

0

750.000

0

Skupaj
država

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

Drugi subjekti

0

0

0

0

0

Skupaj
drugi
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4.1.3.1

4.1.2.2

4.1.2.1

4.1.1.2

4.1.1.1

Dodatna pojasnila

Financiranje – država

Št.

URE in OVE

Ukrep

Financiranje – občina

6920 /

Št. ukrepa

VIR
SPODBUDE:
K – kohezija,
K-CTN –
kohezija
CTN, P –
podnebni
sklad, EZ

PODROBNEJŠI PROGRAM UKREPOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE

PRILOGA
»PRILOGA 2

Stran
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Izvajanje poostrenega nadzora
nad kurjenjem odpadkov v
malih kurilnih napravah
Zagotavljanje kakovosti lesnih
Skupno je za pripravo P*
goriv v malih kurilnih napravah spletnega okolja
prek skupnega spletnega okolja predvidenih 25.000
EUR (za vse načrte
skupaj) – načelno je
torej za en načrt na
voljo sedmina zneska.
Vzpostavitev in delovanje
mobilnega demonstracijskega
centra za kurjenje v malih
kurilnih napravah
Sanacija (sanitarno čiščenje)
slovenskih gozdov in uporaba
še uporabne lesne biomase kot
trdnega goriva v kotlovnicah
daljinskega ogrevanja
Obvladovanje nenadnih velikih
presežkov lesne biomase po
ujmah in izbruhih bolezni v
gozdovih
Uporaba zelenih sekancev za
ogrevanje v skupinskih kurilnih
napravah
Lokalna energetska zasnova
Informiranje in spodbujanje
zmanjševanja toplotnih izgub
stavb
Izvaja se energetska obnova
Konkretna višina
K
objektov v občinski lasti.
sredstev in delež
spodbude države
bosta znana ob
razpisu.

4.1.4.3
0

0

0

1.400.000

10.000

0

0

0

0

0

0

1.667

0

20.000

0

0

0

0

3.571

0

5.000

0

700.00

0

10.000

0

0

0

0

0

0

1.667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.667

0

700.000

0

20.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.190

0

0

0

700.000

0

0

0

0

0

0

1.190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.190

0

0

0

700.000

0

0

0

0

0

0

3.571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Št.

4.1.4.1
4.1.4.2

4.1.3.9

4.1.3.8

4.1.3.7

4.1.3.6

4.1.3.5

Gradiva pripravlja
MOP skupaj z drugimi
resorji, občina
dostavlja tiskana
gradiva
gospodinjstvom.

4.1.3.4

4.1.3.3

Svetovanje in informiranje
občanov za boljšo uporabo
malih kurilnih naprav in
merjenje vlažnosti lesne
biomase
Izobraževanje in vzpostavitev
posebnega spletnega mesta za
umno uporabo lesne biomase
kot goriva v malih kurilnih
napravah

4.1.3.2

interesa
gospodinjstev ob
razpisu.
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Zagotovitev parkiranja koles
Nadgraditev obstoječih
postaj/postajališč JPP za večjo
prometno varnost in standarde
kakovosti storitev JPP
Trajnostna parkirna politika

Urejanje javnega potniškega
prometa

Spodbujanje izdelave
mobilnostnih načrtov in
trajnostne mobilnosti

Preusmeritev tovornega
prometa na železnico

4.2.3
4.2.4

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.5

Vpeljava mestnega potniškega
prometa

Spodbujanje trajnostnega
prevoza na ravni mesta

4.2.2.

PROMET
4.2.1

P + R 250, pametno
vodenje do parkirišč
200

Razpis MZI

Eksperimentalna
ureditev Lilekova,
Gubčeva ulica
Nakup avtobusov
emisijskega razreda
euro VI, delež
državne spodbude je
80 % brez DDV

K-CTN

K
K

P*

K-CTN

Severna vezna cesta

K

0

0

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

197.235

771.667

0

0

250.000

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

250.000

800.000

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

160.000

0

0

0

0

788.941

765.706 1.465.706

0

0

250.000

190.476 1.079.367

397.235

511.667 2.755.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515.706

0

0

0

0

0

0

360.000

0

0

0

1.079.367

1.588.941

2.747.119

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

50.000

0

0

450.000

0

0

190.476

200.000

0

0

1.269.843

1.986.176

0
771.667

0

0

250.000

5.502.119

0

1.000.000

Št.

4.1.4.5

Rezervacija območij za
nizkoenergetsko gradnjo
masivnih lesenih objektov,
ogrevanih z obnovljivimi viri
energije, zasnovanih in
postavljenih z upoštevanjem
vrednosti in meril v okolju
mesta razpoznane identitetne
oziroma tradicionalne
arhitekture
Natančna evidenca malih
kurilnih naprav
SKUPAJ URE IN OVE EURE

Javni razpis za
sofinanciranje
energetske prenove
stavb v lasti in rabi
občin v letih 2020–
2022 (Ministrstvo za
infrastrukturo, JZP –
energetsko
pogodbeništvo)
To bo kombinacija
sredstev različnih
investitorjev. Višina
sredstev bo znana ob
pripravi projekta.
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4.1.4.4

energetske prenove stavb v
lasti in rabi občin v letih 2020–
2022

Stran
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Dostavna in komunalna vozila
ter prevozi s taksiji

Spodbujanje elektromobilnosti
in njen preboj
Spodbujanje uporabe
stisnjenega zemeljskega plina

Izboljšanje cestne
infrastrukture, namenjene
kolesarjem in pešcem

Izboljšanje cestne
infrastrukture, namenjene
kolesarjem in pešcem
Izboljšanje cestne
infrastrukture, namenjene
kolesarjem in pešcem

Odprava zastojev v prometu in
zagotavljanje visoke
pretočnosti v prometu za JPP

Omejevanje hitrosti na
avtocestah in hitrih cestah na
območjih s slabo kakovostjo
zraka v času, ko agencija
razglasi čezmerno
onesnaženost.
Priročnik in promocija varčne
vožnje (prilagojeno za kakovost
zraka)
Ustanavljanje klubov lastnikov
avtomobilov in skupne uporabe
avtomobilov

4.2.10

4.2.11

4.2.13

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.17

DKP Celje – Vojnik –
Dobrna
Mestne kolesarske
povezave (30km) –
drugi del
Izgradnja kolesarskih
povezav (steze, poti,
pasovi), postavitev
parkirnih površin za
kolesa (stojala,
nadstrešnice) in
postavitev postaj za
sistem javne izposoje
koles

DKP Celje – Štore –
Šentjur
DKP – Celje – Žalec
DKP Celje – Laško

POLNILNA POSTAJA
ZA SZP – projekt in
vgradnja dodatnega
kompresorja ter
točilnega mesta
Regijske kolesarske
povezave – DKP

K-CTN

P*

0

0

0

0

2.461.122

0

0

0

0

0

200.000

0

500.000

5.157.857
5.214.388

500.000

1.896.000

K-DRR-2

100.000

3.804.000

300.000

0

22.500

0

0

K-DRR-2
K-DRR-2

200.000

0

0

0

K-DRR-2

K-DRR-2

Akcijski načrt
za
alternativna
goriva MZI

Nakup komunalnih
P*
vozil emisijskega
razreda euro VI, delež
državne spodbude je
80 % brez DDV.

0

0

0

0

0

200.000

0

542.878

531.571

268.640

460.800

0

7.500

0

0

0

0

127.500

0

0

0

0

42.500

0

0

0

368.640

500.000 1.016.800

760.800 1.200.000 1.843.200

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

92.224

0

0

0

0

0

492.224

0

0

0

0

0

800.000

0

0

0

0

0

800.00

0

0 1.042.878 2.000.000 2.171.510

0 1.031.571 1.500.000 2.626.286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

368.898

0

0

0

0

0

0

0
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Optimizacija zimskega
posipanja in soljenja cest
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UKREPI NA DRUGIH
PODROČJIH
Povečanje učinkovitosti javne
uprave za boljšo kakovost
zraka
Ozelenitev mesta
Delovanje posebnega
spletnega mesta za kakovost
zraka in njegovo izboljševanje
Izvajanje stalne medsektorske
sociološko-ekonomske analize

Sprotna in intenzivna promocija
uporabe JPP
Ureditev pločnikov, varni
prehodi za pešce in odprava
ključnih pomanjkljivosti za
množično odločanje za hojo pri
dnevnih opravkih
Promocija oziroma kampanje:
a) hoja in pohodništvo, b) hoja
in tek (maraton), c) hoje in
planinarjenje
Kolesu prijazna vrtec in šola
Peš v šolo in vrtec
Uvedba izposoje koles v občini Nadgradnja sistema z P*
nakupom koles, delež
državne spodbude je
80 % brez DDV.
Izposojnih postaj je 13
in koles do 75.
SKUPAJ PROMET

4.2.23

4.2.22

4.2.21

0

0

0
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4.2.19

Zagotavljanje prevoza na klic
gibalno oviranim osebam in
skupinam ljudi, ki nimajo ali ne
želijo imeti osebnega
avtomobila, ter prevoza z
območij, kjer ni smiselno imeti
JPP z rednim voznim redom
(prevoz na »zahtevo«).
Spodbujanje prihoda v službo
na trajnostni način
Zagotavljanje prevoza koles na Gre za razvojno dobo
avtobusih in vlakih v
in možna preverjanja
primestnem in medkrajevnem
prometu
Ureditev kolesarskih stez in
ureditev cestišč za uporabo
koles ter odprava ključnih
pomanjkljivosti za množično
uporabo kolesarjenja za
dnevne opravke
Sprotna in intenzivna promocija
novih kolesarskih stez

4.2.18

Stran
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Spodbujanje in promocija
tehnoloških rešitev za
izboljšanje kakovosti zraka na
področju URE in OVE ter
trajnostne mobilnosti

Prostorsko načrtovanje skladno
s potrebami izboljšanja
kakovosti zraka
Izdelava videoprodukcij,
digitalnih in animiranih vsebin s
področja kakovosti zraka in
njihov prikaz v javnosti
Določitev skrbnika izvajanja
tega odloka v občini
Izvajalci gospodarskih
dejavnosti
Uveljavitev sistema ravnanja z
okoljem
Spodbujanje tehnologij BAT
Zmanjševanje prašenja pri
prevozu sipkega tovora
Zaščita površin z različnimi
odprtimi materiali
Skupne naloge občine in
gospodarstva
SKUPAJ DRUGI UKREPI
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* Sredstva so zagotovljena v okviru Sklada za podnebne spremembe. Njihova višina bo določena z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.«.
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CELOTNI PROGRAM

Vključitev zagotavljanja
kakovosti zraka v občinske akte

4.3.1.7

4.3.1.6

Izobraževanje in ozaveščanje o
kakovosti zunanjega zraka
Preprečevanje ognjemetov v
času kurilne sezone

4.3.1.5

kot podlage za načrtovanje
ukrepov
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Odlok o spremembah Odloka o načrtu
za kakovost zraka na območju Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi prvega odstavka 24. 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) in za izvrševanje prvega odstavka 15. člena
Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11,
8/15 in 66/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/17) se v 1. členu
prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– območje izvajanja ukrepov, ki je z Odlokom o določitvi
podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 67/18 in 2/20) opredeljeno kot podobmočje z
oznako SIC_MS in je na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij,
aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z
delci PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti,«.
2. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo toplotnih
črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter
predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju,
kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom
kot prednostni način ogrevanja stavb določeno in izvedeno
omrežje daljinskega ogrevanja, razen če ti kotli niso namenjeni
za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja
določena uporaba in izveden sistem distribucije zemeljskega
plina, upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso niso upravičeni.
(3) Občina zaradi dodeljevanja subvencij zagotavlja Eko
skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji
območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno in izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja ali izveden
sistem distribucije zemeljskega plina, prav tako na zemljiško
parcelo natančno.«.
3. člen
V 9. členu se črta besedilo »tri koledarska leta zapored«.
4. člen
V prilogi 1 se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se
glasijo:
»1. Opis območja čezmerne onesnaženosti
Območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega Mestno občino Murska Sobota, je opredeljeno kot podobmočje
SIC_MS v območju SIC (celinsko območje). Na tem podobmočju so glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št 9/11, 8/15 in 66/18) presežene mejne vrednosti za delce PM10, zato je območje uvrščeno v I. stopnjo
onesnaženosti. Območje čezmerne onesnaženosti SIC_MS je
v Prekmurju, ki je pretežno ravninska pokrajina. Na območju
Mestne občine Murska Sobota, ki obsega 64 km2, živi pribli-
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žno 19.000 prebivalcev. Največje naselje je Murska Sobota.
Območje je srednje prevetreno. Lokalne temperaturne inverzije, značilne za doline in kotline osrednje Slovenije, so redke.
Razmere za razredčevanje izpustov so neugodne predvsem v
okoliščinah, ko nad Panonsko nižino dlje časa vztraja anticiklon in nad celotno nižino nastane subsidenčna temperaturna
inverzija. V takšnih okoliščinah so temperature pogosto zelo
nizke, kar pomeni povečane izpuste delcev iz individualnih
kurišč in zato visoke ravni delcev. Območje čezmerne onesnaženosti z vrisanima merilnima mestoma, kjer se spremlja
onesnaženost zraka v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, je prikazano na sliki 1. Na
merilnem mestu Murska Sobota Rakičan se spremljajo ravni
delcev PM10, NOx in O3. Od leta 2018 na merilnem mestu
Murska Sobota Cankarjeva spremljamo delce PM10. Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnega mesta ter tip območja
so podani v preglednici 1.
Preglednica 1: Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnih mest ter tip območja na podobmočju SIC_MS za merilno
mesto v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti
zunanjega zraka.
Merilno
GKKy
GKKx
mesto
MS Rakičan 591591 168196
MS
588979 168768
Cankarjeva

Tip merilnega Tip območja
mesta
ozadje
podeželsko
promet
mestno

Slika 1: Območje čezmerne onesnaženosti in lokaciji merilnih mest v okviru državne merilne mreže za spremljanje
kakovosti zunanjega zraka
2. Raven onesnaženosti z delci PM10
Za delce PM10 so predpisane letne in dnevne mejne vrednosti. Letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3, dnevna mejna
vrednost pa 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat
v koledarskem letu. Rezultati meritev ravni onesnaženosti z
delci PM10 v obdobju od leta 2002 do 2018 so prikazani na
slikah 2 in 3. Na sliki 2 so prikazane povprečne letne ravni
delcev, na sliki 3 pa število preseganj dnevne mejne vrednosti
v posameznem koledarskem letu. Letna mejna vrednost na
merilnem mestu Murska Sobota Rakičan je bila presežena le
v letu 2003. Bolj problematična so preseganja dnevne mejne
vrednosti, omejena na hladno polovico leta. Najbolj težavni
meseci so januar in februar ter november in december. Na
merilnem mestu Murska Sobota Rakičan je bilo dovoljeno
število preseganj dnevne mejne vrednosti v obdobju od leta
2002 do 2018 preseženo skoraj vsako leto. Razlike med posameznimi leti so predvsem posledica meteoroloških razmer
v hladni polovici leta. Višje ravni delcev in s tem tudi več preseganj so povezani z daljšimi obdobji stabilnega vremena. Od
leta 2018 potekajo meritve delcev PM10 tudi na prometnem
merilnem mestu v središču Murske Sobote ob Cankarjevi
cesti. Ravni delcev PM10 so na tem merilnem mestu višje kot
v Rakičanu.
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Slika 2: Povprečne letne vrednosti PM10 na merilnih mestih v Mestni občini Murska Sobota

Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10
na merilnih mestih v Mestni občini Murska Sobota
3. Viri onesnaževanja
Izpusti celotnega prahu iz industrijskih virov na območju
Mestne občine Murska Sobota v letu 2017 so prikazani v
preglednici 2, primerjava z letom 2011 pa v preglednici 3. Lokacije posameznih večjih industrijskih virov in obremenjenost
državnih cest glede na PLDP (Povprečni letni dnevni promet)
so prikazane na sliki 4.
Preglednica 2: Emisije celotnega prahu iz industrijskih
virov na območju Mestne občine Murska Sobota v letu 2017
(vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka
v Sloveniji)
Vir

Emisije celotnega
prahu (kg/leto)

TKO, D. O. O.

120

AP MS, d. d.

34

Panvita EKOTEH, d. o.o.,
Bioplinarna Jezera

31

Mlinopek, d. d., Murska Sobota

20

POMGRAD – TOVARNA ASFALTA
POMURJE, d. o. o.

13

Skupaj

217

Preglednica 3: Emisije celotnega prahu iz industrijskih
virov na območju Mestne občine Murska Sobota v letih 2011,
2014 in 2017
Leto

Emisije celotnega prahu (kg/leto)

2011

1.404

2014

2.520

2017

217
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Slika 4: Lokacije posameznih virov emisij celotnega prahu
v Mestni občini Murska Sobota
Na merilnem mestu Murska Sobota je bilo v letu 2009
izvedeno vzorčenje z namenom določitve virov prek receptorskega modeliranja. Najpomembnejši viri so bili povezani
s prometom, izgorevanjem lesne biomase, resuspenzijo in
sekundarnimi anorganskimi delci, ki nastajajo z oksidacijo in
pretvorbo plinastih izpustov (predvsem SO2, NOx in NH3), ter
imajo bolj regionalen značaj. Ker se je v zadnjem obdobju
posebno na podeželju precej povečal delež gospodinjstev, ki
se ogreva na lesno biomaso, rezultati porazdelitve po virih iz
leta 2009 niso več reprezentativni. Poleg tega je merilno mesto
Rakičan zunaj mestnega središča. V urbanem okolju Murske
Sobote sta se v letu 2018 izvedla vzorčenje delcev ter njihova
analiza na merilnem mestu MS Cankarjeva. Analiza virov s
tega merilnega mesta še ni narejena.«.
V 4.1.3.2 točki se črta peti odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v letu 2017 za vse izvajalce dimnikarskih storitev nabavilo merilnike vlažnosti drv.«.
V 4.1.3.4 točki se v drugem in tretjem odstavku črta besedilo »v enem letu od sprejetja tega odloka«.
V 4.1.3.6 točki se v prvem odstavku črta besedilo »v letih
2017 in 2018«.
4.1.4.4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.1.4.4 Vzpostavi se organizirano energetsko upravljanje objektov v občinski lasti
Občina je energetsko pregledala vse šole in vrtce, za
večino javnih objektov so izdelane energetske izkaznice ali pa
postopek še poteka. Občina bo najprej v objektih javnih zavodov, stavbi mestne uprave in TVD Partizan uvedla energetsko
knjigovodstvo, prednostno načrtuje energetsko sanacijo za
stavbo mestne uprave in TVD Partizan. Za tem bo energetsko
sanirala tudi preostale javne objekte (šole in vrtce).
Nosilca ukrepa: občina, država«.
V 4.2.7 točki se v drugem odstavku besedilo »bo v letu
2017 sprejela« nadomesti z besedo »sprejme«.
4.2.9 točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.9 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja
cest
Zimsko vzdrževanje državnih cest, pločnikov ter kolesarskih stez se izvaja v skladu z Izvedbenim programom zimske
službe, kjer so natančno opredeljene vse aktivnosti. Kadar je
vozišče vlažno, se lahko preventivni posip izvaja s čisto soljo,
posip suhega vozišča neposredno pred napovedanimi padavinami se izvaja praviloma z mešanico soli in tekočega MgCl2
(ali tekočega CaCl2). Uporaba drobljenca za preventivni posip
na mestnih in preostalih nižinskih cestah je prepovedana zaradi
prevelikega izmeta materiala, kar povzroča izpuste (emisije)
v okolje. Nastavitve količine posipa na posipalcih morajo biti
v skladu z navodili v programu zimske službe za posamezne
vrste zimskih pojavov, kar preverja nadzorna služba.
V času sneženja izvajalci zimske službe izvajajo intenzivno pluženje ter posip s soljo, uporaba mešanice soli in
drobljenca je dovoljena samo po predhodni analizi dežurnih
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v zimski službi na posameznih bazah, kadar je nevarnost nastanka snežne deske.
Nosilci ukrepa: občina, država, izvajalci zimske službe«.
V 4.2.11 točki se v drugem odstavku v tretji alineji črta
besedilo »od leta 2018 naprej«.
V 4.2.13 točki se črta besedilo »vsaj do konca leta 2020«.
V 4.2.21 točki se črta besedilo »leta 2017«.
V 4.2.29 točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina bo izboljšala sistem izposoje koles in v ta namen
nabavila dodatna kolesa. Za izposojo koles bo na območju občine zagotovila dodatne kraje izposoje. Sistem izposoje koles
se bo posodabljal skladno s celostno prometno strategijo.«.
V 4.3.1.11 točki se črta besedilo »v enem mesecu po
sprejetju odloka«.
5. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-38/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2550-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je podal soglasje k nalogam občine, kot izhajajo iz predloga Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju mestne občine Murska Sobota, s sklepom številka 007-0008/20199 (700) z 12. seje mestnega sveta z dne 18. 6. 2020.

4.1.1.2

4.1.4.2

4.1.4.1

4.1.3.6

4.1.3.5

Aktivnosti ENSVET

Gradiva pripravlja MOP
skupaj z drugimi resorji,
občina dostavlja tiskana
gradiva gospodinjstvom.

P*

EZ

3.000

15.250

0

0

0

3.000

6.000

240.000

90.000

0

60.000

EZ

Priključitev starejše enoali dvostanovanjske
stavbe – nakup toplotne
postaje po EZ; največja
možna spodbuda je
2.000 EUR.

Celotna
vrednost
projekta

0

VIR
SPODBUDE:
K – kohezija,
P – podnebni
sklad, EZ

Izvaja Komunala javno
podjetje, d. o. o., Murska
Sobota

Dodatna pojasnila
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Drugi subjekti
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0

0

0

0

0
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0

0

Skupaj
drugi

Št.

4.1.3.4

4.1.3.3

4.1.3.2

4.1.3.1

4.1.2.2

Širitev plinovodnega omrežja
Priključevanje objektov na
plinovodno omrežje
Dodatno spodbujanje zamenjav
obstoječih kurilnih naprav z
ustreznejšimi kurilnimi
napravami in drugimi načini
ogrevanja z obnovljivimi viri
energije
Svetovanje in informiranje
občanov za boljšo uporabo
malih kurilnih naprav in merjenje
vlažnosti lesne biomase
Izobraževanje in vzpostavitev
posebnega spletnega mesta za
umno uporabo lesne biomase
kot goriva v malih kurilnih
napravah
Izvajanje poostrenega nadzora
nad kurjenjem odpadkov v malih
kurilnih napravah
Zagotavljanje kakovosti lesnih
goriv v malih kurilnih napravah
prek skupnega spletnega okolja
Vzpostavitev in delovanje
mobilnega demostracijskega
centra za kurjenje v malih
kurilnih napravah
Lokalna energetska zasnova –
LEK
Informiranje in spodbujanje
zmanjševanja toplotnih izgub
stavb

Povečevanje odjema iz
daljinskega ogrevanja

4.1.1.1

4.1.2.1

Vzdrževanje sistema
daljinskega ogrevanja, njegova
kar najboljša izvedba
(optimizacija) in povečevanje
njegove učinkovitosti ter
preučitev možnosti odjema iz
sistema daljinskega ogrevanja z
geotermalno energijo

Št..ukrepa Ukrep

PODROBNEJŠI PROGRAM UKREPOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

»PRILOGA 2

PRILOGA
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4-1.4.4

4.2.15

4.2.14

4.2.13

4.2.12

Mestni avtobus
»Sobočanec«

Omejevanja in umirjanje
prometa
Odprava zastojev v prometu in
zagotavljanje njegove visoke
pretočnosti

Urejanje prometnega
režima

Pločniki – mesto MS

Souporaba električnih
Spodbujanje elektromobilnosti in
vozil, električne
njen preboj
polnilnice
Spodbujanje uporabe
stisnjenega zemeljskega plina
Izboljšanje cestne infrastrukture,
Kolesarske steze in
namenjene kolesarjem in
pločniki
pešcem

Spodbujanje trajnostnega
prevoza na ravni mesta
Nadgradnja mestnega
potniškega prometa
Zagotovitev parkiranja koles
Nadgraditev obstoječih
postaj/postajališč JPP za večjo
prometno varnost in standarde
kakovosti storitev JPP
Trajnostna parkirna politika
Urejanje javnega potniškega
prometa
Spodbujanje izdelave
mobilnostnih načrtov in
trajnostne mobilnosti
Preusmeritev tovornega
prometa na železnico
Optimizacija zimskega
posipanja in soljenja cest
Komunalna vozila in prevozi s
taksiji

K-CTN

K-CTN

P*

K

K

K
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4.2.11

4.2.10

4.2.9

4.2.8

4.2.7

4.2.6

4.2.5

4.2.4

4.2.3

4.2.2.

4.2.1

PROMET

Stavba mestne uprave,
TVD Partizan, OŠ III, OŠ K
IV, OŠ Bakovci

0

Celotna
vrednost
projekta

Št.

Natančna evidenca malih
kurilnih naprav
SKUPAJ URE IN OVE EURE

Energetska sanacija javnih
stavb

4.1.4.3

To bo kombinacija
sredstev različnih
investitorjev. Višina
sredstev bo znana ob
pripravi projekta.

Dodatna pojasnila

6930 /

4.1.4.5

Rezervacija območij za
nizkoenergetsko gradnjo
masivnih lesenih objektov,
ogrevanih z obnovljivimi viri
energije ter zasnovanih in
postavljenih z upoštevanjem
vrednosti in meril v okolju mesta
razpoznane identitetne oziroma
tradicionalne arhitekture

Št..ukrepa Ukrep

VIR
SPODBUDE:
K – kohezija,
P – podnebni
sklad, EZ

Stran
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Uvedba izposoje koles v občini

4.2.29

UKREPI NA DRUGIH
PODROČJIH
Povečanje učinkovitosti javne
uprave za boljšo kakovost zraka

K-CTN

Urejanje kolesarskih
povezav – II. faza CTN

P*

K

K-CTN

Urejanje kolesarskih
povezav – I. faza CTN

Dan brez avtomobila,
evropski teden
mobilnosti
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Celotna
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Drugi subjekti

977.974
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977.974
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0

0

0

0

0

Skupaj
drugi
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4.3.1.1

Peš v šolo

4.2.28

SKUPAJ PROMET

Kolesu prijazna vrtec in šola

4.2.27

Sprotna in intenzivna promocija
novih kolesarskih stez
Sprotna in intenzivna promocija
uporabe JPP
Ureditev pločnikov, varni
prehodi za pešce in odprava
ključnih pomanjkljivosti za
množično odločanje za hojo pri
dnevnih opravkih
Promocija oziroma kampanje: a)
hoja in pohodništvo, b) hoja in
tek (maraton),c) hoja in
planinarjenje

Spodbujanje zamenjav pogona
– goriva osebnih avtomobilov
Priročnik in promocija varčne
vožnje (prilagojeno za kakovost
zraka)
Ustanavljanje klubov lastnikov
avtomobilov in skupne uporabe
avtomobilov
Zagotavljanje prevoza na klic
gibalno oviranim osebam in
skupinam ljudi, ki nimajo ali ne
želijo imeti osebnega
avtomobila, ter prevoza z
območij, kjer ni smiselno imeti
JPP z rednim voznim redom
(prevoz na »zahtevo«)
Spodbuda prihajanja v službo
na trajnostni način (spodbujanje
trajnostnih načinov potovanja)
Zagotavljanje prevoza koles na
avtobusih in vlakih v
primestnem in medkrajevnem
prometu
Ureditev kolesarskih stez in
cestišč za uporabo koles ter
odprava ključnih pomanjkljivosti
za množično uporabo
kolesarjenja za dnevne opravke

Dodatna pojasnila

Št.

4.2.26

4.2.25

4.2.24

4.2.23

4.2.22

4.2.21

4.2.20

4.2.19

4.2.18

4.2.17

4.2.16

Št..ukrepa Ukrep

VIR
SPODBUDE:
K – kohezija,
P – podnebni
sklad, EZ
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CELOTNI PROGRAM

Delno že vključeno v
poglavju 4.2.1.1 –
elektromobilnost

1.427.636
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Drugi subjekti
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* Sredstva so zagotovljena v okviru Sklada za podnebne spremembe. Njihova višina bo določena z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.«.

4.3.2.6

4.3.2.5

4.3.2.4

4.3.2.3

4.3.2.2

4.3.2.1

4.3.1.11

4.3.1.10

4.3.1.9

4.3.1.8

4.3.1.7

4.3.1.6

Akcijski načrt za
izboljšanje zraka v 2019
izvede občina za 15.000
EUR.

1.500

0

Celotna
vrednost
projekta

Št.

4.3.1.5

Ozelenitev mesta
Delovanje posebnega spletnega
mesta za kakovost zraka in
njegovo izboljševanje
Izvajanje stalne medsektorske
sociološko-ekonomske analize
kot podlage za načrtovanje
ukrepov
Izobraževanje in ozaveščanje o
kakovosti zunanjega zraka
Preprečevanje ognjemetov v
času kurilne sezone
Vključitev zagotavljanja
kakovosti zraka v občinske akte
Spodbujanje in promocija
tehnoloških rešitev za
izboljšanje kakovosti zraka na
področju URE in OVE ter
trajnostne mobilnosti
Prostorsko načrtovanje skladno
s potrebami izboljšanja
kakovosti zraka
Izdelava videoprodukcij,
digitalnih in animiranih vsebin s
področja kakovosti zraka in
njihov prikaz v javnosti
Določitev skrbnika izvajanja
tega odloka v občini
Izvajalci gospodarskih
dejavnosti
Uveljavitev sistema ravnanja z
okoljem
Spodbujanje tehnologij BAT
Zmanjševanje prašenja pri
prevozu sipkega tovora
Zaščita površin z različnimi
odprtimi materiali
Skupne naloge občine in
gospodarstva
SKUPAJ DRUGI UKREPI

Dodatna pojasnila
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4.3.1.4

4.3.1.3

4.3.1.2

Št..ukrepa Ukrep
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Odlok o spremembah Odloka o določitvi
podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo
zunanjega zraka

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o določitvi podobmočij
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
1. člen
V Odloku o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in 2/20) se
priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni
del tega odloka.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2
sestavni del tega odloka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 49/17).
(2) Postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu s
predpisom iz prejšnjega odstavka, ki na dan uveljavitve tega
odloka še niso končani, se končajo v skladu s predpisom iz
prejšnjega odstavka.
4. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 00719-37/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2550-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran
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Stran
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PRILOGA 1
»PRILOGA 1
Preglednica: Podobmočja v
onesnaženosti z delci PM 10
Oznaka
podobmočja

območju

SIC

glede

obremenjenosti

zraka

zaradi

Obseg podobmočja

SIC_MS

Območje Mestne občine Murska Sobota

SIC_CE

Območje Mestne občine Celje

SIC_ZS

Območje občin Trbovlje in Zagorje ob Savi
«.

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 2
»PRILOGA 2
Slika: Publikacijska karta podobmočij glede obremenjenosti zraka zaradi onesnaženosti
z delci PM10

«.

Stran
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Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja
obveznosti, za katere morajo proizvajalci
električne in elektronske opreme za leto 2020
zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne
električne in elektronske opreme

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15,
47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE in 108/20) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti,
za katere morajo proizvajalci električne
in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti
zbiranje in obdelavo odpadne električne
in elektronske opreme
I
Deleži izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih
načrtov za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne
električne in elektronske opreme, so po posameznih razredih in
podrazredih električne in elektronske opreme naslednji:
1. za razred 1 – Oprema za toplotno izmenjavo:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
20,09 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 4,14 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 11,09 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 4,37 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 60,31 %;
2. za razred 2 – Zasloni, monitorji in oprema z zasloni,
površine večje od 100 cm²:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
3,01 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 6,08 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 22,63 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 2,89 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 65,39 %;
3. za razred 3 – Sijalke:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
11,90 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 13,54 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 1,51 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 8,49 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 64,56 %;
4. za razred 4 – Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija, večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
8,19 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 10,13 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 5,44 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 9,26 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 66,98 %;
5. za razred 5 – Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
24,05 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 12,60 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 10,10 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 8,28 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 44,97 %;
6. za razred 6 – Majhna oprema za IT in telekomunikacije
(nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
13,27 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 4,80 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 26,09 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 11,20 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 44,64 %.
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II
Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in
elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto
2020 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme, so naslednji:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.:
14,16 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,79 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 9,62 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 7,58 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 59,85 %.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2550-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2839.

Odredba o začasnih ukrepih na področju
izvajanja pripravništva zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času
obvladovanja in preprečevanja širjenja
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje
izdaja

ODREDBO
o začasnih ukrepih na področju izvajanja
pripravništva zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja
in preprečevanja širjenja nalezljive
bolezni COVID-19
1. člen
S to odredbo se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu:
COVID-19) določajo začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
kot jih določa predpis, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju
zdravstvene dejavnosti, z izjemo zdravnikov in doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: pripravnik).
2. člen
(1) Pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev se izvaja, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.
(2) Če pripravništva ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim
odstavkom, se programi pripravništva prilagodijo tako, da se
pripravnika pri delodajalcu kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje
širjenja COVID-19.
(3) Če pripravništva ni mogoče izvesti, kot je navedeno v prvem oziroma drugem odstavku tega člena, lahko
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Št.

za potrebe izvajanja ukrepov zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 pripravnika pozove na delo
izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je pripravnik
na kroženju.
(4) Pripravnik delo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena opravlja pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega
mentorja, ki ga določi izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri
katerem je pripravnik na kroženju, oziroma delodajalec.
3. člen
(1) Pripravniku, ki na podlagi drugega oziroma tretjega
odstavka prejšnjega člena ne opravlja dela, ki bi bilo po vsebini
ustrezno programu pripravništva, se pripravništvo ustrezno
podaljša.
(2) Predlog za podaljšanje pripravništva iz prejšnjega
odstavka da nadzorni mentor pripravnika.
4. člen
Pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob uveljavitvi
te odredbe, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz te
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odredbe oziroma do prvega možnega opravljanja strokovnega
izpita.
5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister,
pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo,
ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado
Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-135/2020
Ljubljana, dne 26. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0106
Tomaž Gantar
minister za zdravje

VSEBINA
2833.

2834.
2835.
2836.
2837.
2838.

2785.
2786.
2787.
2839.

2788.
2789.

VLADA

Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v
obdobju 2014–2021
Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo
Maribor
Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Celje
Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti,
za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

2790.
6860
6868
6916
6926
6933

6936

SODNI SVET

Odločba o prenehanju sodniške funkcije
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstvena mesta

2792.
2793.
2794.
2795.
2796.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega
olja, za leto 2021
Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja
pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

2791.

2797.
6795

2798.

6802

2799.

6802

2800.
2801.

6936

6803
6803

2802.
2803.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in
drugih prejemkov od 1. decembra 2020
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. decembra 2020
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. decembra 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih
regijah
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski
sistem toplote za geografsko območje Občine
Vransko

6803

6804
6804
6804
6805
6806
6807
6807
6808
6809
6811
6812

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda
RTV Slovenija
Razlaga Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

6834
6834
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OBČINE
2831.

2804.
2805.
2806.

2832.

2807.

2808.
2809.
2810.

2811.
2812.
2813.

2819.

BOROVNICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 2020 – rebalans

CERKNO

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2821.
6836
6837

2822.
2823.

6837

2824.

KOPER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih taksah v Mestni občini Koper

6858
2825.

KRANJ

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ
parcela 998/4 (ID 6929977)

6837

KRŠKO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
Poslovno cono Drnovo – vzhod
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško
Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju predvidenega
občinskega prostorskega načrta (EUP SEN 034)
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2020

2826.
6837
2827.
6839

6842
6842
6843

LJUBLJANA

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta za dele območij
urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje
Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev
prekop in CT 46 Roška cesta

PIRAN

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

2815.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
poslovno cono ob HE Boštanj

2817.
2818.

2820.

JESENICE

Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2021

2814.

2816.

6858

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 3.2)
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 3.3)

2829.
2830.

6851
6851
6853
6854

TIŠINA

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Tišina
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih
socialnih pomoči od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021

6854
6855

TREBNJE

Sklep o lokacijski preveritvi za prilagajanje
in določitev natančne oblike in velikosti območja
stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z
oznako KR009

6855

ŽALEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za vrednotenje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih
skupin v Občini Žalec

6856
6856
6857
6857

6857

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 160/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

6843
6843

SEVNICA

SLOVENJ GRADEC

2828.

ŠKOCJAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka
Škocjan
Sklep o ukinitvi javnega dobra

6844
6846
6851
6851

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2339
2354
2355
2356
2356
2356
2359
2359
2360
2361
2361
2361
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