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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3320. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini 
Norveški

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – 
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega 
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Kraljevini Norveški

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Kraljevini Norveški s sedežem v Kopenhagnu po-
stavim Edvina Skrta.

Št. 501-03-30/2018-2
Ljubljana, dne 18. oktobra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3321. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – 
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega 
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Maleziji s sedežem v Canberri postavim Jurija 
Riflja.

Št. 501-03-31/2018-2
Ljubljana, dne 24. oktobra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
3322. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem 
okrožju, v Ruski federaciji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem okrožju, 
v Ruski federaciji

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Jekaterinburgu, 

v Uralskem zveznem okrožju, v Ruski federaciji, ki ga vodi 
častni konzul.

Konzularno območje konzulata obsega Kurgansko, Sver-
dlovsko, Tjumensko in Čeljabinsko oblast ter Hanti-Mansijsko 
in Jamalo-Nenecko avtonomno okrožje.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja 
na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko 
Slovenijo in konzularnim območjem.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-2/2017
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2017-1811-0032

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3323. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Jekaterinburgu, 
v Uralskem zveznem okrožju, v Ruski federaciji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem 
okrožju, v Ruski federaciji

I
Vladislav Vladimirovič Davidov se imenuje za častnega 

konzula Republike Slovenije v Jekaterinburgu, v Uralskem 
zveznem okrožju, v Ruski federaciji.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-12/2017
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2017-1811-0033

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3324. Sklep o razveljavitvi Sklepa o spremembi 
Sklepa o odprtju Konzulata Republike 
Slovenije v Funchalu, v Portugalski republiki

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – 
ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o spremembi  

Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Funchalu, v Portugalski republiki

I
Razveljavi se Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzu-

lata Republike Slovenije v Funchalu (Uradni list RS, št. 11/06) 
v Portugalski republiki.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-5/2018
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2018-1811-0089

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3325. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Funchalu, v Portugalski 
republiki

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Funchalu, v Portugalski republiki

I
João Maurício Marques se imenuje za častnega konzula 

Republike Slovenije v Funchalu, v Portugalski republiki.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-73/2018
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2018-1811-0088

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3326. Odločba o imenovanju okrajnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) je 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje, 
št. 701-72/2017 z dne 20. 9. 2018, na 3. redni seji dne 4. 10. 
2018 izdala naslednjo

O D L O Č B O
Erik Petelinc, rojen 28. 12. 1982, se imenuje za okrajnega 

državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Št. 70101-28/2018
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
EVA 2018-2030-0037

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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3327. Odločba o imenovanju okrajne državne 
tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) je 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje, 
št. 701-72/2017 z dne 20. 9. 2018, na 3. redni seji dne 4. 10. 
2018 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Janja Potisk, rojena 26. 11. 1986, se imenuje za okrajno 
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Št. 70101-26/2018
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
EVA 2018-2030-0038

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3328. Odločba o imenovanju okrajnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) je 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje, 
št. 701-72/2017 z dne 20. 9. 2018, na 3. redni seji dne 4. 10. 
2018 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Sedin Kičin, rojen 18. 5. 1987, se imenuje za okrajnega 
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Št. 70101-27/2018
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
EVA 2018-2030-0039

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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USTAVNO SODIŠČE
3329. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča 

v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča 
v Novem mestu ter odločba o zavrnitvi ustavne 
pritožbe 

Številka: Up-849/14-49
Datum: 27. 9. 2018

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Teje Kump, Tjaše Murn Kump in Zdenke Kump, vse Novo 
mesto, ki jih zastopa Borut Tiran, odvetnik v Novem mestu, na 
seji 27. septembra 2018

o d l o č i l o :

1. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2103/2014 z 
dne 15. 10. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu 
št. P 128/2013 z dne 9. 1. 2014 se razveljavita in zadeva se 
vrne Okrajnemu sodišču v Novem mestu v novo odločanje.

2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Lju-
bljani št. I Cp 3268/2013 z dne 7. 5. 2014 in sodbo Okrožnega 
sodišča v Novem mestu št. P 117/2011 z dne 26. 8. 2013 se 
zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnice izpodbijajo sodne odločbe, izdane v dveh 

pravdah med istimi strankami. V prvi pravdi (št. P 117/2011) sta 
sodišči odločali o zahtevku pritožnic za plačilo odškodnine v vi-
šini 31.557,45 EUR s pripadki, vloženem zoper toženo stranko, 
pravno naslednico Združenega podjetja za distribucijo električne 
energije Slovenije (v nadaljevanju nasprotno stranko), ki je po 
ugotovitvah sodišč na nepremičninah pritožnic oziroma njihovih 
pravnih prednikov zgradilo daljnovod in dva srednjenapetostna 
kablovoda, ne da bi izpeljalo razlastitveni postopek oziroma 
postopek za omejitev lastninske pravice. Tožbeni zahtevek prito-
žnic je bil pravnomočno zavrnjen na podlagi ocene o zastaranju 
odškodninske terjatve. Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog prito-
žnic za dopustitev revizije. V drugi pravdi (št. P 128/2013) je bilo 
ugodeno podrejenemu tožbenemu zahtevku nasprotne stranke 
za ugotovitev, da ima na nepremičninah v solasti pritožnic slu-
žnostno pravico postavitve, nadzora, upravljanja, vzdrževanja, 
popravila in rekonstrukcije elektroenergetskih objektov, tj. elek-
tričnih vodov, zaradi katerih so pritožnice v prvi pravdi zahtevale 
odškodnino. Nosilno stališče izpodbijanega dela pravnomočne 
sodbe je, da je nasprotna stranka priposestvovala nepravo stvar-
no služnost na podlagi splošnih pravil stvarnega prava.

2. Pravnomočni odločitvi o zavrnitvi odškodninskega zah-
tevka pritožnice očitajo kršitev pravic iz 14., 22., 23., 25. in 
33. člena v zvezi z 69. členom Ustave ter pravic iz 6. in 13. člena 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) 
in iz 1. člena Prvega protokola k EKČP. Pritožnice nasprotujejo 
stališču sodišč o zastaranju njihove odškodninske terjatve na 
podlagi določb Zakona o zastaranju terjatev (Uradni list FLRJ, 
št. 40/35 in 57/54 – v nadaljevanju ZZT). Pojasnjujejo, da so 
vložile tožbo za plačilo odškodnine zaradi protipravne dejanske 
razlastitve oziroma zaradi civilnega delikta (odvzema posesti 
brez zakonitega postopka omejitve lastninske pravice). Nepre-
mičnine, na katerih je zgrajen daljnovod, in nepremičnine, ki spa-
dajo v varovalni pas daljnovoda, naj namreč za njih ne bi imele 
nobene gospodarske vrednosti, ker naj bi nasprotna stranka na 
njih vzdrževala poseko v obsegu varovalnega pasu. Pritožnice 

poudarjajo, da v pravdi ni bilo sporno, da same niso imele mo-
žnosti sprožiti postopka omejitve ali odvzema lastninske pravice, 
kot tudi ne postopka za določitev primerne denarne odmene za 
razlastitev oziroma za omejitev lastninske pravice. Zato naj ne 
bi moglo priti do zastaranja odškodninskega zahtevka. Pritožni-
ce naj bi v pritožbi podrobneje pojasnile svoje stališče, da ima 
opustitev zakonitega ravnanja za posledico trajno protipravno 
stanje kot škodo per se. Višje sodišče pa naj bi štelo, da gre v 
tem delu za nedopustne pritožbene novote. S sprejetjem takega 
stališča kot tudi stališča, da pritožnice ugovoru zastaranja pred 
sodiščem prve stopnje niso nasprotovale, naj bi Višje sodišče 
vprašanje pravilne uporabe materialnega prava zmotno obrav-
navalo kot vprašanje dejanskega stanja. Sicer pa naj niti sodišče 
prve stopnje niti pritožbeno sodišče ne bi dali jasnega odgovora 
na vprašanje začetka teka zastaralnega roka v obravnavanem 
primeru. Pritožnice pojasnjujejo, da so se v pravdi zaman skli-
cevale na odločitve Vrhovnega sodišča (št. II Ips 874/2009, 
št. II Ips 59/2010 in št. II Ips 15/2011), od katerih naj bi izpodbija-
na odločitev odstopala. Sklicevale naj bi se tudi na sodbi Evrop-
skega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v 
zadevah Guiso-Gallisay proti Italiji z dne 22. 12. 2009 in Almeida 
Garrett, Mascarenhas Falcão in drugi proti Portugalski z dne 
11. 1. 2000 ter na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-224/00 z 
dne 9. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02, in OdlUS XI, 73), vendar 
naj bi sodišča stališča iz teh odločitev popolnoma prezrla. Glede 
na navedeno pritožnice menijo, da niso ostale le brez zadošče-
nja zaradi nezakonitih posegov v njihovo lastnino, kar naj bi bilo 
nesprejemljivo z vidika pravice do zasebne lastnine iz 33. člena v 
zvezi z 69. členom Ustave oziroma pravice do mirnega uživanja 
premoženja iz 1. člena Prvega protokola k EKČP, ampak so jim 
bila kršena tudi ustavna procesna jamstva iz prvega odstavka 
23. člena oziroma iz 25. člena Ustave.

3. Z isto ustavno pritožbo pritožnice izpodbijajo tudi od-
ločitev sodišč o ugotovitvi obstoja služnosti v korist nasprotne 
stranke. Menijo, da je izpodbijana odločitev v očitnem nasprotju 
s stališčem Ustavnega sodišča iz odločbe št. U-I-224/00, da v 
primeru dejanske razlastitve ni mogoče uporabiti določb civil-
nega prava, to je določb Zakona o temeljnih lastninskopravnih 
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl. – v nadaljevanju 
ZTLR). Ugotovitev obstoja služnosti na podlagi stvarnopravnih 
določb o priposestvovanju naj bi bila v nasprotju z 69. členom 
Ustave in naj bi pomenila kršitev 33. člena Ustave. Zaradi te-
sne povezanosti vprašanj iz obeh pravd pritožnice Ustavnemu 
sodišču predlagajo, naj še pred odločitvijo Vrhovnega sodišča 
o njihovem predlogu za dopustitev revizije odloči tudi o tej 
ustavni pritožbi. Zatrjevana kršitev človekove pravice naj bi bila 
namreč očitna, pritožnicam pa naj bi tudi grozile nepopravljive 
posledice (saj naj bi v primeru, da bi nasprotna stranka dosegla 
vpis služnosti na podlagi izpodbijanih sodb, izgubile sleherno 
možnost, da bi bile kdaj poplačane).

4. Po vložitvi ustavne pritožbe je Vrhovno sodišče v pravdi 
zaradi ugotovitve služnosti s sklepom št. II DoR 407/2014 z dne 
29. 1. 2015 dopustilo revizijo pritožnic. Pritožnice so revizijo vlo-
žile, vendar jo je Vrhovno sodišče s sklepom št. II Ips 125/2015 
z dne 25. 8. 2016 zavrglo. Pritožnice so z vlogo z dne 18. 11. 
2016 razširile ustavno pritožbo še na ta sklep Vrhovnega so-
dišča. V tej vlogi pritožnice ponovno predlagajo, naj Ustavno 
sodišče hkrati odloči o ustavni pritožbi zoper izpodbijane sodne 
odločbe glede odškodnine in glede služnosti. Menijo tudi, da 
je na mestu razmislek o ustavnosti Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – v nadaljevanju 
ZUreP-1), ker naj ne bi vseboval določb, ki bi za nazaj odpra-
vile krivice zaradi kršitev dolžnosti razlastitve oziroma omejitve 
lastninske pravice po predpisanem postopku. ZUreP-1 naj bi 
tako pustil brez pravnega varstva vse prizadete lastnike, ki jim 
je bila lastninska pravica odvzeta ali omejena pred njegovim 
sprejetjem še v režimu nekdanje Socialistične federativne re-
publike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ).

5. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-849/14 z 
dne 27. 6. 2017 sprejelo v obravnavo ustavno pritožbo zoper 
pravnomočno odločitev sodišč o zavrnitvi odškodninskega zah-
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tevka pritožnic, ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča 
št. II DoR 233/2014 pa ni sprejelo v obravnavo. Ustavno sodišče 
je s sklepom št. Up-849/14 z dne 11. 5. 2018 zaradi neposredne 
povezanosti ustavnopravnih vprašanj iz obeh zadev sprejelo v 
obravnavo še ustavno pritožbo zoper pravnomočno odločitev so-
dišč o ugotovitvi obstoja služnosti, ustavne pritožbe zoper sklep 
Vrhovnega sodišča št. II Ips 125/2015 pa ni sprejelo v obravna-
vo. O sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo je Ustavno sodišče 
na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem so-
dišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) obakrat obvestilo Višje sodišče 
v Ljubljani. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je bila 
ustavna pritožba poslana nasprotni stranki iz obeh pravd.

6. Nasprotna stranka v odgovoru na ustavno pritožbo 
zoper vsebinsko odločitev o odškodnini nasprotuje očitkom pri-
tožnic o pomanjkljivi utemeljitvi nosilnega stališča izpodbijanih 
sodb. Sodišče prve stopnje naj bi jasno in določno pojasnilo, 
da sta pravna prednika pritožnic za povzročitelja in okviren 
obseg škode izvedela vsaj leta 1975, ko je bil dokončno zgra-
jen daljnovod. Škoda naj bi bila torej ves čas znana, vendar je 
pravna prednika pritožnic nista nikoli terjala, zato naj bi terjatev 
zastarala. Nasprotna stranka poudarja, da pritožnice vse do 
leta 2009 nanjo niso naslovile nobenega zahtevka ali dopisa v 
zvezi s tem, da so bile torej celotno obdobje do vložitve tožbe 
pasivne. Pritožnice oziroma njihova pravna prednika naj torej 
štiriintrideset let ne bi z nobenim zaznavnim dejanjem poka-
zale, da bi bilo tako dejansko in pravno stanje zanje kakorkoli 
sporno. Pritožnice naj tudi v ustavni pritožbi ne bi pojasnile 
razlogov za svojo pasivnost. Nasprotna stranka pritrjuje stališču 
Višjega sodišča, da trajajoč položaj neuvedbe razlastitvenega 
postopka ne odlaga trenutka začetka teka zastaralnega roka 
za odškodnino, kot tudi stališču, da pritožnice njenemu ugovoru 
zastaranja na prvi stopnji niti niso nasprotovale. Četudi sta torej 
sodišči v obravnavani zadevi ugotovili, da je pravni prednik 
nasprotne stranke ravnal protipravno, to po mnenju nasprotne 
stranke ne spremeni dejstva, da tudi za pritožnice veljajo za-
staralni roki. Po mnenju nasprotne stranke izpodbijani odločitvi 
tudi ni mogoče očitati neupoštevanja prakse Vrhovnega sodi-
šča, Ustavnega sodišča oziroma ESČP. Iz odločitev Vrhovnega 
sodišča, na katere se sklicujejo pritožnice, naj ne bi izhajalo, 
da zastaranje ne začne teči, ker naj bi škoda zaradi trajnega 
protipravnega stanja še nastajala. Tudi sodbe ESČP naj ne bi 
obravnavale primerljivih primerov. V zadevi Guiso-Gallisay proti 
Italiji naj bi šlo za primer, ko je bila razlastitev sicer dopustna, 
vendar je za njeno zakonitost manjkalo izplačilo odškodnine, 
medtem ko se v tej zadevi razlastitveni postopek še sploh ni 
začel. Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-224/00 pa naj bi 
izhajalo, da zastaranje v takih primerih teče nemoteno po splo-
šnih zastaralnih rokih. Sicer pa nasprotna stranka dodaja, da je 
že v postopku na prvi stopnji zatrjevala in dokazovala, da je bila 
pravnima prednikoma pritožnic ob izgradnji spornih električnih 
vodov plačana odškodnina. Pritožnice nasprotni stranki očitajo 
zlorabo pravic, vendar naj bi bilo glede na ravnanje pritožnic 
to mogoče pripisati njim, saj naj bi se zavedale, da listinske 
dokumentacije ni več, in naj bi to želele izkoristiti za dosego 
izplačila odškodnine. Glede na navedeno nasprotna stranka 
meni, da pritožnicam niso bile kršene človekove pravice, zato 
predlaga zavrnitev njihove ustavne pritožbe.

7. V odgovoru na odgovor nasprotne stranke pritožnice 
vztrajajo pri svojih stališčih iz ustavne pritožbe. Opozarjajo, da 
redna sodišča ne zagotavljajo pravne varnosti prizadetim, kar 
naj bi kršiteljem omogočalo nadaljevanje protiustavne prakse. 
Učinkovito varstvo pravic naj bi bilo zagotovljeno šele, ko bodo 
morali kršitelji za nezakonite posege v lastnino plačati odško-
dnino, ne da bi sočasno pridobili stvarno pravico na nepremič-
nini, čeprav bi morali izpeljati zakonsko predpisane postopke 
za razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice.

8. Nasprotna stranka v odgovoru na ustavno pritožbo zo-
per vsebinsko odločitev o ugotovitvi obstoja neprave stvarne 
služnosti v njeno korist pojasnjuje, da je bil daljnovod zgrajen na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter s soglasjem lastnikov spornih 

nepremičnin in da pritožnice oziroma njihova pravna prednika 
takšni dejanski omejitvi lastninske pravice vse do leta 2009 niso 
nasprotovali. Prav zaradi takih primerov naj bi zaradi zagotovi-
tve pravne varnosti institut priposestvovanja sploh obstajal. V 
obravnavani zadevi naj bi bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za 
priposestvovanje služnosti iz 54. člena ZTLR. Nasprotna stranka 
poudarja, da je bila glede na že zatrjevano dejstvo plačila odško-
dnine ob sklenitvi sporazuma s pravnima prednikoma pritožnic 
(to naj bi potrjevalo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter ravnanje 
samih pritožnic, ki so več kot trideset let tolerirale takšno stanje; 
nemogoče pa naj bi bilo zahtevati listinske dokaze, saj jih še 
tako skrben gospodar ne hrani štirideset let) glede izvrševanja 
služnosti tudi v dobri veri in naj bi služnost pridobila tudi upo-
števaje desetletno priposestvovalno dobo iz prvega odstavka 
217. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 
in 91/13 – v nadaljevanju SPZ). Sicer pa naj bi Vrhovno sodišče 
v sodbi št. II Ips 1022/2008 z dne 29. 11. 2012 sprejelo stališče, 
da znaša najdaljša priposestvovalna doba za priposestvova-
nje služnosti pred uveljavitvijo SPZ dvajset let in da pravična 
posest (to je posest, ki se opira na pravni naslov) ni bila pogoj 
za priposestvovanje. Iz navedene sodbe naj bi dalje izhajalo, 
da se ZUreP-1 in energetska zakona (Uradni list RS, št. 27/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12 – EZ; in 
Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 – EZ-1) za razmerja, nastala 
v preteklosti, ne morejo uporabiti. Po mnenju nasprotne stranke 
prisilen postopek razlastitve glede na sporazumno urejeno raz-
merje med strankami niti ni bil potreben. V tej zadevi naj tako ne 
bi šlo za »sanacijo« domnevne krivice, saj naj se ta pravnima 
prednikoma pritožnic ne bi zgodila. Nasprotna stranka poudar-
ja, da se v tej zadevi zastavljajo vprašanja, ki presegajo okvire 
konkretnega primera. Dejstvo naj bi bilo, da se v prejšnjem 
pravnopolitičnem sistemu oziroma vse do sprejetja Zakona o 
zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 – ZZK) leta 1995 služno-
sti v zvezi z energetskimi vodi niso nujno vpisovale v zemljiško 
knjigo, ampak naj bi se praviloma od lastnikov zemljišč pridobilo 
soglasje, tudi proti plačilu odškodnine, kot naj bi bilo tudi v tem 
primeru. Ker naj bi bila gradnja električnega omrežja pogosto v 
interesu samih lastnikov zemljišč, naj bi bil to pogosto razlog, da 
nasprotovanja takim posegom že v izhodišču ni bilo. Tako naj 
bi bilo tudi v tej zadevi upravičenje s strani pravnega prednika 
nasprotne stranke sporazumno pridobljeno že leta 1975, prek 
pravil o priposestvovanju pa naj bi se to zdaj preoblikovalo 
v služnostno pravico. Uporaba instituta priposestvovanja v tej 
zadevi po mnenju nasprotne stranke ne pomeni obida razlasti-
tvenega postopka, ampak služi odpravi pomanjkljivosti pri prvotni 
ureditvi medsebojnih razmerij (to je odsotnosti pisne pogodbe o 
ustanoviti služnosti). Praksa Ustavnega sodišča, na katero se 
sklicujejo pritožnice, naj ne bi bila uporabljiva za ta primer, ker je 
bilo v tem pravdnem postopku izrecno zatrjevano in dokazovano, 
da so bila razmerja z lastniki ob gradnji spornega daljnovoda 
urejena. Kakršenkoli poseg v že pred desetletji vzpostavljena 
razmerja bi bil po oceni nasprotne stranke nesorazmeren kot 
tudi nesprejemljiv z vidika varstva njenih pridobljenih pravic, še 
posebno upoštevaje dejstvo pasivnosti pritožnic oziroma njihovih 
pravnih prednikov v obdobju več kot trideset let. Absurdno naj 
bi bilo pričakovanje, da bi morala nasprotna stranka skrbeti za 
pravice pritožnic z izvedbo postopka razlastitve, ko pa naj bi 
pritožnice s služnostjo soglašale. Nasprotna stranka ponavlja, 
da je mogoče zlorabo pravic z vlaganjem odškodninske tožbe 
po več kot tridesetletnem molku oziroma toleriranju dejanskega 
stanja očitati kvečjemu pritožnicam. Glede na navedeno in ker 
naj tudi ne bi držalo, da se sodišči nista opredelili do vseh pravno 
pomembnih vprašanj v tej zadevi, nasprotna stranka meni, da 
nobena od zatrjevanih kršitev človekovih pravic ni podana. Zato 
predlaga zavrnitev ustavne pritožbe tudi v tem delu.

9. Odgovor nasprotne stranke na ustavno pritožbo zoper 
vsebinsko odločitev o služnosti je bil vročen pritožnicam, ki nanj 
niso odgovorile.

10. Ustavno sodišče je vpogledalo v spisa Okrožnega 
sodišča v Novem mestu št. P 117/2011 in Okrajnega sodišča v 
Novem mestu št. P 128/2013.
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B. – I.
Izhodišča presoje
11. Pritožnice tako odločitvi o ugotovitvi obstoja služnosti 

v korist nasprotne stranke kot odločitvi o zavrnitvi njihovega 
odškodninskega zahtevka očitajo kršitev pravice do zasebne 
lastnine iz 33. člena v zvezi z 69. členom Ustave oziroma 
pravice do mirnega uživanja premoženja iz 1. člena Prvega 
protokola k EKČP. Po mnenju pritožnic sodišča v nobeni izmed 
pravd niso pripisala ustrezne ustavnopravne teže okoliščini, da 
je šlo v obravnavani zadevi za dejansko oziroma protipravno 
razlastitev.

12. Člen 33 Ustave (pravica do zasebne lastnine in dedo-
vanja) ima dvojni varovalni učinek. Na eni strani varuje konkre-
ten položaj imetnika pravice pred oblastnimi posegi v njegovo 
lastninsko sfero, na drugi strani pa varuje pravne položaje, s 
katerimi se uresničuje varovanje svobode na premoženjskem 
področju.1 Člen 33 Ustave je neločljivo povezan s 67. in 69. čle-
nom Ustave. Prvi odstavek 67. člena Ustave daje zakonoda-
jalcu pooblastilo, da ob upoštevanju merila socialne vezanosti 
lastnine uredi način njenega pridobivanja in uživanja, ki je lahko 
z vidika lastninske svobode tudi omejujoč.2 Iz 69. člena Ustave 
pa izhaja ne samo, da lastninska pravica ni absolutna, temveč 
da se jo lahko v javnem interesu omeji ali odvzame, vendar le 
pod pogoji, določenimi v Ustavi.3 Ustava v 69. členu določa, da 
se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist od-
vzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini 
pod pogoji, ki jih določa zakon. člen 69 Ustave torej daje zako-
nodajalcu pooblastilo za urejanje zakonske podlage za razla-
stitev. Razlastitev je skladno z 69. členom Ustave dopustna le: 
(i) proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini; (ii) pod pogoji, 
ki jih določa zakon; (iii) če to zahteva javna korist.4 Pri razlastitvi 
gre za tipičen poseg države v zasebno sfero zaradi javnega 
interesa.5 Razlastitev po 69. členu Ustave je prisilen odvzem 
ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini v javno korist na 
način in po postopku, ki je predpisan z zakonom.6 Za tak prisilni 
odvzem ali omejitev je značilno, da se odvzame oziroma omeji 
lastninska pravica na nepremičnini proti volji lastnika.7 Zaradi 
resnosti posega v lastninsko pravico na nepremičnini Ustava 
določa vsebinske in formalne pogoje, pod katerimi je tak po-
seg dopusten. Eden izmed teh pogojev je plačilo odškodnine. 
Odškodnina po 69. členu Ustave pomeni denarno nadomestilo 
(odmeno) za odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno ko-
rist, ki ga je treba razločevati od pojma odškodnine po splošnih 
določbah odškodninskega prava.8

1 Prim. G. Virant in L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar 
Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne 
in evropske študije, Ljubljana 2002 (v nadaljevanju KURS 2002), 
str. 342.

2 Prim. G. Virant v: L. Šturm (ur.), KURS 2002, str. 637–641.
3 Prim. M. Avbelj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Repu-

blike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske 
študije, Ljubljana 2011 (v nadaljevanju KURS 2011), str. 1003.

4 Teorija poudarja, da je treba razlikovati med t. i. abstraktno 
javno koristjo, ki se predpiše z zakonom in je predpostavka za 
sprožitev razlastitvenega postopka, ter konkretno javno koristjo, 
ki jo mora pristojni organ ugotoviti v vsakem primeru posebej in v 
skladu z njo določiti natančen obseg razlastitve oziroma omejitve 
lastninske pravice. Tako J. Čebulj v: M. Štritof Brus (ur.), Zakon o 
urejanju prostora (ZUreP-1) in Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 54. Glej 
tudi G. Virant v: L. Šturm (ur.), KURS 2002, str. 675–676.

5 Prim. G. Virant, Javnopravni posegi v lastninsko pravico, 
v: Zbornik – II. strokovno srečanje pravnikov s področja javnega 
prava, Inštitut za javno upravo, Rogaška Slatina 1996, str. 348. 

6 Prim. L. Šturm, Varstvo zasebne lastnine v slovenskem 
pravnem redu, v: L. Šturm in drugi, Varstvo zasebne lastnine kot 
temeljne človekove pravice, Inštitut za javno upravo, Ljubljana 
1997, str. 5.  

7 Prim. prav tam. 
8 Prim. G. Virant, Odvzem in omejitev lastninske pravice v 

javno korist ter socialna vezanost lastnine, doktorska disertacija, 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana 1997, str. 359.

13. Člen 1 Prvega protokola k EKČP (pravica do spoštova-
nja premoženja) v prvem odstavku določa, da ima vsaka fizična 
ali pravna oseba pravico do spoštovanja svojega premoženja ter 
da lastnina nikomur ne sme biti odvzeta, razen če je to v javnem 
interesu v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, in ob spoštovanju 
splošnih načel mednarodnega prava. Tudi skladno s 1. členom 
Prvega protokola k EKČP torej odvzem lastnine lahko pomeni 
dopusten poseg v pravico do spoštovanja premoženja le, če je 
izkazan javni interes in če je bil odvzem izveden pod pogoji, ki jih 
določa zakon. člen 1 Prvega protokola k EKČP izrecno sicer ne 
določa pravice do odškodnine, vendar sta Evropska komisija za 
človekove pravice (v nadaljevanju Komisija) in ESČP to pravico 
izpeljala iz načela sorazmernosti.9 Le v posebej izjemnih okoli-
ščinah je lahko neizplačilo odškodnine opravičljivo.10 De facto 
razlastitve (tu ne gre za formalno razlastitev, je pa možnost 
izvrševanja lastninskih upravičenj tako resno omejena, da po-
sameznik dejansko nima več lastninske pravice – torej tako, kot 
da bi šlo za razlastitev11) ESČP praviloma šteje za odvzem la-
stnine v smislu drugega stavka prvega odstavka 1. člena Prvega 
protokola k EKČP.12 Če pa je lastnikom odvzeto le posamezno 
upravičenje, ki izhaja iz lastninske pravice, ESČP šteje, da gre za 
nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnim interesom 
v smislu drugega odstavka 1. člena Prvega protokola k EKČP.13 
A to razlikovanje za presojo dopustnosti posega v pravico do 
spoštovanja premoženja praviloma ni ključno. V obeh primerih 

9 G. Virant v: L. Šturm, KURS 2002, str. 681. Prim. tudi A. Van 
Rijn v: P. Van Dijk, F. Van Hoof, A. Van Rijn, L. Zwaak (ur.), The-
ory and Practice of the European Convention on Human Rights, 
4. izdaja, Intersentia, Antwerpen, Oxford 2006, str. 881. Glej na 
primer sodbe ESČP v zadevah Sveti samostani proti Grčiji z dne 
9. 12. 1994, 71. točka obrazložitve, Nekdanji grški kralj in drugi proti 
Grčiji z dne 23. 11. 2000, 89. in 99. točka obrazložitve, in Platakou 
proti Grčiji z dne 11. 1. 2001, 55. točka obrazložitve.

10 Praviloma se te izjemne okoliščine nanašajo na način, na 
katerega je bilo sporno premoženje pridobljeno (prim. sodbo ESČP 
v zadevi Zvolský in Zvolská proti Češki republiki z dne 12. 11. 2002, 
72. točka obrazložitve). ESČP denimo v sodbi v zadevi Jahn in 
drugi proti Nemčiji z dne 30. 6. 2005 ni ugotovilo kršitve pravice 
do spoštovanja premoženja v primeru, ko je bilo pritožnikom po 
združitvi obeh Nemčij odvzeto premoženje brez vsake odškodnine, 
pri čemer je za odločilno štelo: da so pritožniki sporno premože-
nje pridobili na podlagi zakona, sprejetega leta 1990 v Nemški 
demokratični republiki, torej s strani nedemokratično izvoljenega 
predstavniškega telesa; da je bil sporni zakon, ki je pritožnikom 
odvzel lastnino, sprejet kmalu po združitvi obeh Nemčij, to je leta 
1992; da so bili pritožniki pred tem v negotovem pravnem položaju 
glede svoje pravice do premoženja; in da je bil razlog za novi zakon 
zagotoviti družbeno pravičnost, saj je popravil napako prejšnjega 
zakona, zaradi katere so pritožniki sploh postali lastniki spornih 
nepremičnin (prim. 116. in 117. točko obrazložitve).

11 Prim. sodbo ESČP v zadevi Sporrong in Lönnroth proti 
Švedski z dne 23. 9. 1982, 63. točka obrazložitve. 

12 Prim. denimo sodbo ESČP v zadevi Sveti samostani proti 
Grčiji, v kateri je ESČP štelo, da je šlo za odvzem lastnine v smislu 
drugega stavka 1. člena Prvega protokola k EKČP v primeru, ko 
je zakon določil, da država postane lastnica samostanov, razen če 
samostani (ti so premoženje pridobivali med devetim in trinajstim 
stoletjem) dokažejo izvor tega premoženja (66. točka obrazložitve). 
Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi Papamichalopoulos proti Grčiji 
z dne 24. 6. 1993, v kateri je grška vlada prenesla zemljišča na 
mornarico (ki je postavila na njih oporišče in počitniško naselje za 
častnike) in jih kljub sodnim odločbam, s katerimi je bila pritožnikom 
priznana pravica do zemljišč, ni vrnila, niti jim ni plačala odškodni-
ne. ESČP je štelo, da je šlo zato, ker so pritožniki ostali zakoniti 
lastniki zemljišč, pa kljub temu niso mogli razpolagati z njimi, za 
de facto razlastitev. 

13 Slednji namreč določa, da 1. člen Prvega protokola k EKČP 
nikakor ne omejuje pravice držav, da uveljavijo zakone, za katere 
menijo, da so potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu 
s splošnim interesom (ali za zagotovitev plačila davkov, drugih pri-
spevkov ali denarnih kazni). Tako je ESČP denimo v sodbi v zadevi 
Sporrong in Lönnroth proti Švedski štelo, da pomeni prepoved 
gradnje na zasebnih zemljiščih zaradi nameravane razlastitve nad-
zor nad uporabo premoženja v smislu drugega odstavka 1. člena 
Prvega protokola k EKČP (64. točka obrazložitve). 
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se zahtevata tako izkaz splošnega interesa in obstoj zakonske 
podlage kot tudi, da poseg v pravico do spoštovanja premoženja 
prestane test sorazmernosti.14 So pa zahteve glede odškodnine 
bolj verjetne v primeru odvzema lastnine po prvem odstavku 
1. člena Prvega protokola k EKČP.15

14. Ker Ustava v primeru odvzema lastninske pravice 
na nepremičnini zagotavlja enak obseg varstva pravice do 
zasebne lastnine kot EKČP, kolikor gre za omejitev lastninske 
pravice v smislu 69. člena Ustave pa morda celo širšega, je 
Ustavno sodišče očitke pritožnic o kršitvi pravice iz 1. člena 
Prvega protokola k EKČP presojalo v okviru zatrjevane kršitve 
pravice iz 33. člena v zvezi z 69. členom Ustave.

15. Ustavno sodišče se je v svoji presoji že srečalo z 
vprašanjem ustavne skladnosti zakonov z vidika jamstev, ki jih 
lastnikom nepremičnin zagotavlja 69. člen Ustave. Pomembna 
izhodišča z vidika zahtev 69. člena Ustave je Ustavno sodišče 
sprejelo v odločbi št. U-I-224/00, v kateri je presojalo zakonske 
določbe, ki so imele neposreden razlastitveni učinek v zve-
zi z zemljišči, uporabljenimi za gradnjo oziroma rekonstrukcijo 
javnih cest.16 Po stališču Ustavnega sodišča lahko ustavnim 
zahtevam iz 69. člena Ustave zadosti le takšna razlastitev, da 
je za konkretni primer, tj. za konkretno zemljišče v ustreznem 
postopku ugotovljeno, ali so izpolnjeni z zakonom določeni po-
goji za odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist 
(primerjaj 21. in 22. točko obrazložitve). Namen te zahteve je 
po presoji Ustavnega sodišča v učinkovitem pravnem varstvu 
prizadetih, torej v zagotovitvi sodne kontrole izpolnjenosti za-
konskih pogojev za odvzem (ali omejitve) lastninske pravice 
v javno korist v konkretnem primeru. Do razlastitve po presoji 
Ustavnega sodišča ne more priti ex lege, to je tako, da bi že 
sam zakon imel neposredne razlastitvene učinke, četudi lastniku 
zagotavlja odškodnino (primerjaj 29. do 31. točko obrazložitve).17 
Ta stališča je Ustavno sodišče ponovilo v 23. točki obrazložitve 
odločbe št. U-I-316/04 z dne 3. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 29/05, 
in OdlUS XIV, 13), v kateri je presojalo zakonsko določbo, ki je 
imela neposreden učinek razlastitve v zvezi z zemljišči, ki so bila 
uporabljena za gradnjo javne železniške infrastrukture.

16. Presojo z vidika 69. člena Ustave je Ustavno sodi-
šče opravilo še v številnih primerih »kategorizacij javnih cest« 
s podzakonskimi predpisi. Ustavno sodišče je že v odločbi 
št. U-I-87/91 z dne 28. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93, in 
OdlUS II, 10) sprejelo stališče, da podzakonski predpis z raz-
glasitvijo javne poti ne more imeti razlastitvenih učinkov. Sledile 
so številne odločbe, v katerih je Ustavno sodišče ugotovilo, da 
so občinski odloki o kategorizaciji v izpodbijanih delih v naspro-
tju z 69. in 33. členom Ustave, ker za sporna zemljišča ni bil 
sklenjen niti pravni posel niti ni bil izveden postopek razlastitve 
po določbah razlastitvenih predpisov.18

14 Prim. D. J. Harris, M. O'Boyle, C. Warbrick, Law of the 
European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 
Oxford 2014, str. 887.

15 Prav tam. Prim. tudi stališče Komisije v odločitvi v zadevi 
Baner proti Švedski z dne 9. 3. 1989, da drugemu odstavku 1. čle-
na Prvega protokola k EKČP ni inherentna pravica do odškodnine, 
kot to velja za primer odvzema lastnine iz drugega stavka prvega 
odstavka 1. člena Prvega protokola k EKČP.

16 V tem primeru so določbe zakona, ki je urejal vpis v zemlji-
ško knjigo, da gre pri zemljiščih, po katerih so potekale javne ceste, 
za javno dobro, imele za posledico, da je država oziroma občina 
postala lastnica teh zemljišč.

17 Ustavno sodišče je v navedeni odločbi opozorilo, da bi 
posebnosti, povezane z gradnjo ali rekonstrukcijo javnih cest v 
preteklosti, morebiti lahko utemeljevale določene poenostavitve 
predpisanih postopkov za ugotavljanje zakonitih pogojev za raz-
lastitev v posameznem primeru, vendar bi moral zakonodajalec te 
dovolj natančno opredeliti (primerjaj 25. točko obrazložitve odločbe 
št. U-I-224/00).

18 Tako denimo Ustavno sodišče v odločbah št. U-I-35/99 
z dne 10. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 155), 
št. U-I-190/02 z dne 15. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 50/03, in 
OdlUS XII, 43), št. U-I-222/10 z dne 22. 9. 2011 (Uradni list RS, 
št. 80/11), št. U-I-56/12 z dne 2. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 85/13), 
št. U-I-166/14 z dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 32/16), 
št. U-I-161/15 z dne 30. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 74/17).

17. Sprejeta stališča v odločbi št. U-I-224/00 opozarjajo, 
da je potrebna posebna previdnost pri razlagi zakonskih določb, 
namenjenih urejanju civilnopravnih razmerij, da se ne bi izničil 
pomen določb tistih predpisov, ki določajo pogoje in postopek 
za razlastitev. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je tedaj veljavni 
razlastitveni predpis, to je Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju ZSZ/97), določal drugačen 
postopek in druga upoštevna dejstva za razlastitev nepremičnin, 
kot je bilo predvideno za pridobitev lastninske pravice z gradnjo 
na tujem zemljišču po določbah ZTLR (primerjaj 38. točko obra-
zložitve). Glede na to bi po stališču Ustavnega sodišča razlaga 
drugega odstavka 25. člena ZTLR, po kateri bi razlastitveni upra-
vičenec kot javnopravna oseba po pravilih ZTLR o gradnji na 
tujem zemljišču lahko pridobil lastninsko pravico, pomenila, da bi 
opustitev njegovega dolžnega zakonitega ravnanja, potrebnega 
za izpolnitev pogojev za dopustnost posega v lastninsko pravico 
na nepremičninah, odpravljal drug zakon. Taka razlaga drugega 
odstavka 25. člena ZTLR,19 ki bi učinkovala kot razlastitev, bi bila 
po stališču Ustavnega sodišča v nasprotju z načeli pravne države 
(2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed načel, ki varuje bistveno pr-
vino prava, to je pravno varnost (primerjaj 39. točko obrazložitve).

B. – II.
O ustavni pritožbi zoper vsebinsko odločitev o služnosti
18. Pritožnice trdijo, da je ugotovitev obstoja služnosti 

na podlagi stvarnopravnih pravil o priposestvovanju v obrav-
navanem primeru, ko gre za primer »dejanske razlastitve«, 
v nasprotju z 69. členom Ustave in pomeni kršitev 33. člena 
Ustave. Tak sklep naj bi utemeljevala že stališča Ustavnega 
sodišča iz odločbe št. U-I-224/00.

19. Z izpodbijano pravnomočno sodbo je bilo ugodeno (po-
drejenemu) tožbenemu zahtevku nasprotne stranke, da ima na 
nepremičninah z ID znakom 1455-423/5-0 in z ID znakom 1455-
423/8-0, ki so v solasti pritožnic, služnostno pravico postavitve, 
nadzora, upravljanja, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije 
elektroenergetskih objektov – to je visokonapetostnega daljno-
voda in dveh srednjenapetostnih kablovodov (kot podrobneje 
izhaja iz izreka sodbe sodišča prve stopnje). Odločitev sodišč 
temelji na stališču, da je nasprotna stranka priposestvovala 
nepravo stvarno služnost na podlagi splošnih pravil stvarnega 
prava,20 in to neodplačno, saj naj stvarnopravna pravila za ta 
pridobitni način ne bi predvidevala odmene. Iz sodbe sodišča 
prve stopnje izhaja, da je nasprotna stranka služnostno pravico 
začela izvrševati leta 1975, ko je bil zgrajen daljnovod, in da se 
je priposestvovalna doba iztekla v letu 1995. To pomeni, da se 
je priposestvovalna doba iztekla v času po začetku veljavnosti 
Ustave (to je po 23. 12. 1991). Po stališčih Višjega sodišča je na-
sprotna stranka s tem na podlagi zakona izvirno pridobila »novo« 
pravico, pridobljene pravice pa Ustava varuje, zato »ni mogoče 
govoriti o kršitvi pravic toženk« (tj. pritožnic). Višje sodišče je po-
udarilo, da se lastniki nepremičnine več kot 35 let niso uprli in so, 
kot je sklenilo, »torej molče pristajali na izvrševanje služnosti«.

20. Sodišči sta odločitev oprli na stvarnopravna pravila 
o priposestvovanju in poudarili, da na ta način pridobljeno 
(služnostno) pravico nasprotne stranke varuje Ustava.21 Ustav-
nemu sodišču se zaradi razlogov, razvidnih iz nadaljevanja 
obrazložitve, ni treba opredeljevati, ali je položaj nasprotne 

19 Ta je določal, da graditelju gradbenega objekta, zgrajene-
ga na tujem zemljišču, ni treba porušiti, če to glede na okoliščine 
primera ne bi bilo družbeno opravičljivo.

20 Konkretno na podlagi pravnih pravil Občega državljan-
skega zakonika (v nadaljevanju ODZ) o nepravilnih služnostih ter 
54. člena ZTLR, ki je v upoštevnem obdobju urejal priposestvova-
nje stvarnih služnosti.

21 Višje sodišče se ni opredelilo, v okviru katere določbe 
Ustave je nasprotna stranka varovana. Iz sklepa Višjega sodišča pa 
sledi, da se je sklicevalo na odločitev Vrhovnega sodišča št. II Ips 
1022/2008. V tej odločbi je Vrhovno sodišče sprejelo stališče, da 
konkretno pridobljena (obstoječa) služnostna pravica predstavlja 
utrjeno pravno stanje, za katero je značilno, da uživa ne le zakon-
skopravno, temveč tudi ustavnopravno varstvo v okviru 33. člena 
Ustave.
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stranke, opredeljen v izpodbijanih sodbah, varovan v okviru 
pravice iz 33. člena Ustave. Vendar pa je treba upoštevati, 
da odločitev sodišča o priposestvovani služnosti neposredno 
vpliva na položaj lastnika nepremičnine. Po mnenju pritožnic bi 
sodišči morali upoštevati, da je njihov lastninskopravni položaj 
zavarovan po 33. členu Ustave, poleg tega pa jim Ustava za-
gotavlja še varstvo po 69. členu Ustave, ker naj bi dejanski stan 
obravnavane zadeve ustrezal primeru dejanske razlastitve.

21. Člen 69 Ustave ureja, kot je bilo že obrazloženo, poleg 
odvzema lastninske pravice tudi primere omejitve lastninske 
pravice v javno korist, med te pa spada tudi služnostna pravica 
v javno korist.22 Služnosti v javno korist teorija opredeljuje kot 
služnosti, ki so ustanovljene v korist države, lokalne skupnosti, 
izvajalcev javnih služb in nosilcev različnih infrastukturnih de-
javnosti.23 Za to obliko služnosti veljata dve posebnosti, in si-
cer: 1) ustanovijo se v javnem interesu in 2) nosilec služnosti v 
javno korist je vedno država, lokalna skupnost ali drug subjekt, 
ki ga je država ali lokalna skupnost pooblastila za izvajanje 
javne službe ali javne infrastrukturne dejavnosti. 24

22. Glede na vsebino ugotovljene služnosti, ki izhaja iz 
izreka sodbe sodišča prve stopnje (glej 19. točko obrazložitve), 
je očitno, da gre v konkretnem primeru za t. i. služnost v javno 
korist. Vendar to, da gre za služnost v javno korist, nujno še ne 
utemeljuje sklepa, da gre za položaj, ko bi prizadeta stranka 
uživala varstvo po 69. členu Ustave. Že je bilo obrazloženo 
(prim. 12. točko), da je za razlastitev po 69. členu Ustave (med 
drugim) značilno, da gre za prisilen odvzem ali omejitev lastnin-
ske pravice. Torej le ko gre za prisilno ustanovitev služnosti 
v javno korist, gre za razlastitev oziroma omejitev lastninske 
pravice v smislu 69. člena Ustave.

23. Iz dejanskih ugotovitev sodbe sodišča prve stopnje iz-
haja, da nasprotna stranka in pritožnice oziroma njihova pravna 
prednika v zvezi s sporno služnostjo niso sklenili zavezovalne-
ga pravnega posla (primerjaj 13. točko obrazložitve sodbe so-
dišča prve stopnje). Glede na to se Ustavnemu sodišču do na-
vedb nasprotne stranke o obstoju pravnega posla in do njihove 
morebitne ustavnopravne pomembnosti ni treba opredeljevati. 
Kolikor pa se nasprotna stranka sklicuje na soglasje za gradnjo, 
je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-224/00 sprejelo stali-
šče, da izjave lastnikov zemljišč, da dopuščajo poseg v svoje 
zemljišče, dane v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja 
za gradnjo ali rekonstrukcijo (tedaj ceste), ne ustrezajo pojmu 
pravnega posla za pridobitev stvarnopravne pravice.25 Glede 
na navedeno je treba upoštevati, da se pri razlagi pravil nava-
dnega prava jamstev, ki jih zagotavlja 69. člen Ustave (glej 12., 
15. in 16. točko obrazložitve te odločbe), ne sme spregledati.

24. Po veljavnih pravilih, ki urejajo odvzem ali omejitev 
lastninske pravice v javno korist, kot tudi po tistih, ki so veljala 
ob nastanku spornega pravnega razmerja, se lahko služnost 
v javno korist26 prisilno ustanovi z upravno odločbo.27 Že tedaj 

22 Prim. G. Virant v: L. Šturm (ur.), KURS 2002, str. 664.
23 Tako M. Tratnik, Služnost v javno korist, Pravni letopis, 

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana 2009, 
str. 89.

24 Prav tam.
25 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-224/00, 17. točka 

obrazložitve.
26 Pojem služnosti v javno korist kot zakonski pojem je uvedel 

ZUreP-1, vendar je tudi že zakon, ki je veljal ob izgradnji spornih 
električnih vodov, tj. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu pra-
vice uporabe (Uradni list SRS, št. 27/72 in nasl. – v nadaljevanju 
ZRPPPU), poznal omejitev lastninske pravice z ustanovitvijo slu-
žnosti v javno korist oziroma v splošnem interesu (primerjaj prvi 
odstavek 4. člena ZRPPPU).

27 Tako tudi M. Tratnik, nav. delo, in R. Vrenčur v: M. Juhart, 
N. Plavšak in R. Vrenčur (ur.), Sodobno stvarno pravo, Izbrana 
poglavja, Planet GV, Ljubljana 2016, str. 261. Primerjaj prvi odsta-
vek 21. člena ZRPPPU, 30. člen Zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80 
in nasl. – v nadaljevanju ZRPPN), 28. člen ZSZ/97 in 110. člen 
ZUreP-1. Tudi zdaj veljavni 211. člen Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2) določa, da se 
služnost v javno korist prisilno ustanovi z upravno odločbo.

veljavni zakon je zahteval, naj se za razlastitev ali omejitev 
lastninske pravice predhodno ugotovi splošni interes (kar se 
lahko prekriva s pojmom javne koristi iz 69. člena Ustave28 in iz 
drugega odstavka 192. člena ZUreP-2). Lastniku nepremičnine 
pa je na podlagi 10. člena ZRPPPU za razlaščeno nepremič-
nino ali drugo omejitev lastninske pravice na nepremičnini 
pripadala odškodnina. Omenjene določbe ZRPPPU so pome-
nile konkretizacijo zahtev 99. člena Ustave SRS (Uradni list 
SRS, št. 6/74 in nasl.).29 Po ZRPPPU je bilo zaporedje pravnih 
dejanj naslednje: ugotovitev splošnega interesa oziroma javne 
koristi za razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice s 
predpisanim aktom, izvedba razlastitvenega postopka oziroma 
postopka omejitve lastninske pravice na predlog razlastitvene-
ga upravičenca ali sklenitev pogodbe namesto razlastitve ali 
omejitve lastninske pravice ter izvedba postopka za določitev 
odškodnine (bodisi v obliki nadomestnega zemljišča bodisi v 
denarju) oziroma za sklenitev sporazuma o odškodnini.

25. Z izpodbijanima sodbama je bila ugotovljena izvirna 
pridobitev služnostne pravice nasprotne stranke po pravilih 
stvarnega prava na podlagi dejstva njenega več kot dvaj-
setletnega nemotenega dejanskega izvrševanja. Sodišči sta 
odločilno težo pripisali okoliščini, da se pritožnice (oziroma 
njihova pravna prednika) več kot petintrideset let izvrševanju 
služnostnih upravičenj niso uprle in so, kot je sklenilo Višje so-
dišče, »torej molče pristale na nastanek služnostne pravice«. 
Poudarili sta, da institut priposestvovanja, ki prvenstveno služi 
varnosti pravnega prometa, omogoča, da po poteku pripo-
sestvovalne dobe dejansko stanje stvari postane tudi njeno 
pravno stanje. Sodišči sta torej ugotovili, da nasprotna stranka 
izpolnjuje zakonske pogoje za ex lege pridobitev služnostne 
pravice. Vendar zgolj to samo po sebi še ne utemeljuje sklepa 
o prednosti tega položaja v razmerju do položaja, v katerem 
se upravičenja lastnika nepremičnine neizogibno omejujejo 
zaradi konstituiranja služnosti v javno korist, ki je zavarovan s 
pravico iz 33. člena Ustave in še posebno z jamstvi iz 69. člena 
Ustave. Zato bi sodišči morali z vidika zahtev 69. člena Ustave 
upoštevati dejstvo, da je pravni prednik nasprotne stranke 
spadal med razlastitvene upravičence iz 7. člena ZRPPPU, 
pa ni izpeljal postopka omejitve lastninske pravice pritožnic 
oziroma njihovih pravnih prednikov po ZRPPPU, ki je v času 
izgradnje spornih električnih vodov urejal razlastitev, in tako še 
pred izgradnjo spornega omrežja ni pridobil služnosti v javno 
korist v skladu z zakonom.

26. V izpodbijanih sodbah namreč ni ugotovitev o tem, 
da bi pravni prednik nasprotne stranke ravnal skladno s tedaj 
veljavnim ZRPPPU oziroma da bi poskušal tako nezakonito 
stanje odpraviti po izgradnji električnih vodov (vse do leta 2003, 
ko je po lastnih navedbah v tožbi pritožnicam ponudil sklenitev 
pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in jim tudi ponudil 
denarno nadomestilo, ki pa so ga pritožnice zavrnile). Le pravni 
prednik nasprotne stranke kot razlastitveni upravičenec je bil 
procesno legitimiran, da predlaga razlastitev ali omejitev la-

28 Podobno odločba št. U-I-98/95 z dne 11. 7. 1996 (Uradni 
list RS, št. 44/96, in OdlUS V, 118, 21. točka, X. podtočka obrazlo-
žitve), v kateri je Ustavno sodišče pojem splošni interes iz ZRPPN 
nadomestilo s pojmom javne koristi iz 69. člena Ustave. Drugače 
L. Šturm, ki v ločenem mnenju k navedeni odločbi zastopa stališče, 
da je treba pojem javne koristi razumeti bolj restriktivno kot nekdanji 
pojem »splošni interes«.

29 Ustava SRS je v 99. členu določala: 
»Nepremičnine, na katerih ima kdo lastninsko pravico, je 

mogoče proti pravični odškodnini razlastiti ali to pravico omejiti, če 
to zahteva na podlagi zakona ugotovljen splošni interes.

Zakon določa osnove in merila za pravično odškodnino. Z 
določitvijo teh osnov in meril ter z njihovo uporabo se ne smejo 
bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki jih je imel na pod-
lagi uporabe nepremičnine lastnik, čigar nepremičnina se razlašča.

Pravična odškodnina ne obsega povečane vrednosti nepre-
mičnine, ki je neposredno ali posredno posledica vlaganja družbe-
nih sredstev.«

Enako se je glasil tudi 82. člen Ustave SFRJ iz leta 1974 
(Uradni list SFRJ, št. 9/74 in 11/74 – popr.).
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stninske pravice.30 Predpisi o razlastitvi so namreč terjali njego-
vo aktivno ravnanje, medtem ko lastniki nepremičnin (torej tudi 
pritožnice oziroma njihova pravna prednika) kot razlastitveni 
zavezanci po zakonskem pravu niso imeli procesnih možnosti 
predlagati razlastitev ali omejitev lastninske pravice.

27. Sodišči sta torej ovrednotili le pasivnost pravnih predni-
kov in pritožnic, medtem ko te okoliščine nista soočili s pasivno-
stjo nasprotne stranke, ki je bila razlastitvena upravičenka in ki 
ji je pravni red jasno in nedvoumno nalagal dolžnosti v razmerju 
do razlastitvenih zavezancev, v katere pravice je posegala. Iz 
sodb sodišč izhaja, da so pritožnice pritrjevale pravici nasprotne 
stranke do odvzema oziroma omejitve njihove lastninske pravice 
na zemljiščih, vendar pod pogojem, da se jim plača ustrezna 
odškodnina, kot to določa 69. člen Ustave. Presoja sodišč, da je 
nasprotna stranka služnost priposestvovala, to ustavno jamstvo 
izključuje. To sta ugotovili tudi sodišči, a pomena tega dela svoje 
presoje nista presojali z vidika 69. člena Ustave.

28. Nosilno stališče sodišč tako povsem spregleda pomen 
obrambne funkcije pravice do zasebne lastnine. Zato ne daje 
nobene ustavnopravne teže jamstvom iz 69. člena Ustave. Glede 
na navedeno, nosilno stališče izpodbijanih sodb ni sprejemljivo z 
vidika pravice do zasebne lastnine iz 33. člena v zvezi z 69. čle-
nom Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijani sodbi razvelja-
vilo in zadevo vrnilo Okrajnemu sodišču v Novem mestu v novo 
odločanje (1. točka izreka). Ker je Ustavno sodišče izpodbijani 
sodbi razveljavilo že zaradi kršitve pravice iz 33. člena Ustave, se 
ni spuščalo v presojo drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic.

29. Skopih navedb pritožnic o protiustavnosti ZUreP-1 ni 
mogoče šteti za pobudo za začetek postopka za oceno ustav-
nosti navedenega predpisa. Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi 
v postopku odločanja o ustavni pritožbi ugotovilo, da izpodbijani 
sodbi temeljita na protiustavnem zakonu, lahko samo začelo 
postopek za presojo ustavnosti zakona po drugem odstavku 
59. člena ZUstS.

B. – III.
O ustavni pritožbi zoper vsebinski odločitvi o odško-

dnini
30. V nadaljevanju obrazložitve je s pojmom odmena poi-

menovana odškodnina, s katero se pogojuje dopustnost posega 
v lastninsko pravico zaradi javne koristi po 69. členu Ustave. S 
pojmom odmena je torej poimenovano denarno nadomestilo, do 
katerega je zavezanec za razlastitev upravičen zaradi odvzema 
ali omejitve lastninske pravice. S pojmom odškodnina pa je po-
imenovano denarno ovrednotenje premoženjske škode, do ka-
terega je oškodovanec upravičen zaradi protipravnega ravnanja 
oškodovalca po splošnih načelih odškodninskega prava. Razli-
kovanje med odmeno in odškodnino je potrebno, ker je odmena 
rezultat iskanja ravnovesja med javnim interesom in interesom 
prizadetega lastnika nepremičnine, čigar lastninska pravica je v 
zameno za odmeno odvzeta ali omejena,31 odškodnina pa se 
po splošnih načelih odškodninskega prava odmerja za pravno 
priznano škodo, ki je v vzročni zvezi s protipravnim ravnanjem.

31. Skladno s splošnimi načeli odškodninskega prava je 
oškodovanec upravičen do povrnitve navadne premoženjske 
škode in izgubljenega dobička (prvi odstavek 168. člena Obli-
gacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, in 20/18 – v nadaljevanju OZ); poleg tega ima 
pravico do popolne odškodnine, kar pomeni, da sodišče, ki 
upošteva tudi okoliščine, nastale po povzročitvi škode, prisodi 
oškodovancu odškodnino v znesku, ki je potreben, da postane 
njegov premoženjski položaj takšen, kakršen bi bil, če ne bi bilo 
škodljivega dejanja ali opustitve (prim. 169. člen OZ). Upošte-
ven obseg pravno priznanega premoženjskega prikrajšanja in 
denarno ovrednotenje tega se torej razlikujeta, če gre za škodo 
zaradi protipravnega ravnanja in če gre za odvzem ali omejitev 
lastninske pravice.

32. Iz spisa izhaja, da so pritožnice v tožbi med drugim trdi-
le, da mora odmera odškodnine upoštevati spremembe vredno-

30 Primerjaj prvi odstavek 7. člena in prvi odstavek 18. člena 
v zvezi s 5. členom ZRPPPU.

31 Glej 12. točko obrazložitve.

sti njihovih zemljišč zaradi bližine poslovnih objektov in njihove 
širitve, kar naj bi onemogočal postavljeni daljnovod. V ustavni 
pritožbi opozarjajo, da »nikoli niso uveljavljale zahtevka iz na-
slova denarnega nadomestila za omejeno lastninsko pravico, 
pač pa zahtevek iz naslova škode iz delikta […], ki še traja […]«. 
Poleg tega v odgovoru na odgovor na ustavno pritožbo posebej 
poudarjajo, »da bo učinkovito varstvo pravic posameznika za-
gotovljeno šele, ko bodo morali za svoje kršitve zakonodaje […] 
kršitelji plačati odškodnino, ne da bi sočasno pridobili stvarno 
pravico, s čimer bodo prisiljeni poleg plačila odškodnine končno 
izpeljati zakonsko predpisane postopke […]«. Ustavno sodišče 
zato šteje, da je bila predmet spora odškodnina zaradi protiprav-
ne opustitve dolžnega ravnanja nasprotne stranke.

33. Izpodbijani sodbi sodišča prve in sodišča druge stopnje 
temeljita na treh stališčih: (1) odškodninski tožbeni zahtevek 
temelji na očitku protipravnega ravnanja, (2) predpostavke od-
škodninske odgovornosti po splošnih načelih odškodninskega 
prava so izpolnjene, (3) vendar je zahtevek zastaral.

34. Pritožnice zatrjujejo, da se sodišče prve stopnje ni 
opredelilo do začetka teka zastaralnega roka in do okoliščin, 
kdaj so pritožnice razpolagale z vsemi elementi, potrebnimi za 
sestavo odškodninskega zahtevka. Tudi pritožbenemu sodišču 
očitajo, da se ni opredelilo do vprašanja začetka teka zastaral-
nega roka, poleg tega pa tudi ne do pravne narave zahtevka. 
Navedene trditve bi bile lahko upoštevne z vidika pravice, ki jo 
jamči 22. člen Ustave, in ne z vidika pravice iz prvega odstavka 
23. člena Ustave in 25. člena Ustave ter 13. člena EKČP, kot 
zmotno menijo pritožnice.

35. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da pravici 
stranke, da se v postopku izjavi, ustreza obveznost sodišča, 
da vse navedbe stranke vzame na znanje, da pretehta njihovo 
upoštevnost in dopustnost ter da se do tistih navedb, ki so za 
odločitev bistvenega pomena in so dopustne, v obrazložitvi tudi 
opredeli. Iz 22. člena Ustave izhaja tako tudi obveznost sodišča 
do seznanitve in do opredelitve, kar (sicer v omejenem obsegu) 
velja tudi za instančna sodišča. Za zagotovitev ustavne pravice 
do poštenega sojenja kot tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo 
je velikega pomena, da stranka, zlasti če njenemu zahtevku ali 
pravnemu sredstvu ni ugodeno, lahko spozna, da se je sodišče z 
njenimi argumenti seznanilo in jih obravnavalo, ter da ne ostane 
v dvomu, ali jih sodišče morda ni enostavno prezrlo.32 Pravica, 
da pritožbeno sodišče pritožbene trditve in stališča obravnava, 
jih ovrednoti in v primeru zavrnitve obrazloži, zakaj ne vzdržijo, je 
sestavni del pravice do enakega varstva pravic pred sodiščem.

36. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Višjega sodišča, sta 
sodišči tožbeni zahtevek pritožnic za plačilo odškodnine zaradi 
protipravnega ravnanja toženke (ki se kaže v opustitvi dolžne 
uvedbe in izvedbe razlastitvenega postopka in odmere odmene) 
obravnavali z vidika splošnih določb odškodninskega prava, in 
sicer pravnega pravila paragrafa 1295 ODZ, ki enako kot do-
ločba veljavnega OZ za obstoj odškodninske odgovornosti terja 
kumulativno izpolnitev štirih predpostavk: nastanek nedopustne 
škode, ki je posledica protipravnega ravnanja povzročitelja, ob-
stoj vzročne zveze med njima in odgovornost povzročitelja. 
Višje sodišče je torej sprejelo naziranje pritožnice o obstoju 
protipravnega ravnanja in obstoju odškodninske odgovornosti 
tožene stranke na tej pravni podlagi.33 Zato ni utemeljena graja 

32 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-373/97 z dne 22. 2. 
2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108), 9. točka obra-
zložitve.

33 Po stališču sodišč je pravna prednica tožene stranke po-
segla v lastninsko pravico brez pravnega naslova, s čimer je de-
jansko in protipravno omejila lastninsko pravico takratnih lastnikov 
nepremičnin. Sodišči sta se jasno opredelili, da je bilo po tedaj 
veljavnem ZRPPPU, ki je med drugim urejal razlastitev in omejitev 
lastninske pravice iz razlogov v javnem interesu, določeno, da 
mora razlastitveni upravičenec ob predpostavki javnega interesa 
(ki med strankami ni sporen) izvesti postopek razlastitve oziroma 
omejitve lastninske pravice in postopek za določitev odmene zaradi 
zakonite omejitve lastninske pravice. Takšno dolžno ravnanje pa je 
pravni prednik tožene stranke po ugotovitvah sodišč opustil. Prim. 
8. točko obrazložitve sodbe Višjega sodišča.
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pritožnic, da se Višje sodišče ni opredelilo do pravne narave 
tožbenega zahtevka. Očitek o kršitvi 22. člena Ustave v tem 
delu ni utemeljen.

37. Zavrnitev odškodninskega tožbenega zahtevka temelji 
na zastaranju. V zvezi s tem sta sodišči pojasnili, da sta izhajali iz 
določb ZZT, ki je veljal v času protipravnega posega v lastninsko 
pravico takratnih lastnikov. Sodišče prve stopnje je obrazložilo, 
da po 2. členu ZZT začne zastaranje teči prvi dan po dnevu, 
odkar je imel upnik pravico zahtevati izpolnitev obveznosti, torej 
naslednji dan po zapadlosti terjatve, če ni drugače določeno. 
Po stališču pritožbenega sodišča začne zastaranje teči, ko je 
oškodovanec glede na okoliščine primera smel terjati izpolnitev 
obveznosti – ko je ob običajni vestnosti imel možnost izvedeti 
za povzročitelja škode in za škodo. Tako sta po stališču obeh 
sodišč pravna prednika pritožnic izvedela za povzročitelja ter za 
obstoj in obseg škode vsaj leta 1975, ko je bil dokončno zgrajen 
daljnovod. Sodišči sta upoštevali, da odškodninske terjatve po 
19. členu ZZT zastarajo v treh letih, odkar je oškodovanec izve-
del za škodo in za povzročitelja (gre za t. i. subjektivni zastaralni 
rok), ne glede na navedeno pa odškodninska terjatev zastara v 
10 letih od nastanka škode (t. i. objektivni zastaralni rok). Gle-
de na to, da je sodišče prve stopnje ugotovilo, da sta lastnika 
nepremičnin (pravna prednika pritožnic) z gradnjo soglašala in 
da gre pri daljnovodu za objekt, ki ga ni mogoče spregledati, je 
sodišče prve stopnje ugotovilo, da sta bila pravna prednika pri-
tožnic z nastankom škode in njenim povzročiteljem seznanjena 
neposredno takrat, ko je ta nastala, torej najkasneje leta 1975. 
S tem se je strinjalo tudi Višje sodišče. Tako je po stališču sodišč 
subjektivni zastaralni rok za uveljavljanje odškodnine potekel leta 
1978, objektivni najkasneje leta 1985, tožba pa je bila vložena 
šele 13. 5. 2011. Do teh za zastaranje po obligacijskem pravu 
ključnih vprašanj, sta se sodišči izčrpno opredelili. Prav tako se je 
sodišče prve stopnje opredelilo do tega, da je bil obstoj in okviren 
obseg škode pravnima prednikoma pritožnic znan vsaj leta 1975, 
ko je bil zgrajen daljnovod. To pomeni, da sta pravna prednika 
pritožnic tedaj tudi razpolagala z vsemi elementi, potrebnimi 
za sestavo odškodninskega zahtevka, katerega podlaga bi bil 
očitek protipravnega ravnanja oškodovalca. Sodišči sta ob tem 
še pojasnili, da pravna prednika pritožnic razlastitvenega po-
stopka nista mogla začeti. Vendar je po stališču pritožbenega 
sodišča ključno to, da sta v tedanjem pravnem sistemu (ki je 
poleg družbene lastnine poznal tudi zasebno lastnino) pravna 
prednika tožeče stranke imela možnost uveljaviti odškodnino 
zaradi nedopustnega ravnanja po splošnih pravilih odškodnin-
skega prava.34 Glede na to, da sta se sodišči do prej navedenih 
navedb pritožnic opredelili, tudi v tem delu očitek o kršitvi pravice 
iz 22. člena Ustave ni utemeljen.

38. Pritožbeno sodišče se je opredelilo tudi do pravnega 
naziranja pritožnic, da je odložen začetek teka zastaralnega 
roka v položaju, ko razlastitveni postopek, katerega bistvena 
sestavina je določitev odmene, ni bil izveden. Po stališču Višje-
ga sodišča se ta položaj razlikuje od obravnavanega zato, ker v 
primeru izvedbe razlastitvenega postopka, ki mu sledi določitev 
odmene za razlaščeno zemljišče, ni protipravnega ravnanja 
razlastitvenega upravičenca, ki je podlaga odškodninskega 
zahtevka po splošnih načelih odškodninskega prava. S tem 
je sodišče zavrnilo pritožbena izvajanja, po katerih zastaranje 
še sploh ni pričelo teči, ker škoda zaradi »permanentnega 
protipravnega stanja«, ki ga povzroča neizvedena razlastitev 
spornih nepremičnin, še nastaja in se povečuje ter zato terjatev 
za plačilo odškodnine še ni zapadla. Kot pojasni pritožbeno 
sodišče, trajajoč položaj neuvedbe razlastitvenega postopka 
ne odlaga trenutka začetka teka zastaralnega roka, ki je pri 

34 Pritožbeno sodišče se sklicuje na sodno prakso (primerjaj 
odločitvi Vrhovnega sodišča št. III Ips 59/2010 z dne 7. 9. 2010 in 
št. II Ips 874/2009 z dne 16. 9. 2010; na navedeni odločitvi pa se 
sklicujejo tudi pritožnice), ki je v primerih, v katerih je šlo za varstvo 
pravic zasebnikov v položaju, ko je zgrajena določena infrastruk-
tura na zasebnem zemljišču v splošnem interesu, pa toženka ni 
začela razlastitvenega postopka, sprejelo stališče, da ima takšno 
ravnanje znake civilnega delikta. 

odškodninskih terjatvah po splošnih določbah civilnega prava 
vezan na vedenje oškodovanca o osebi povzročitelja in obstoju 
škode.35 Ne gre torej za to, da pritožnice niso dobile odgovora, 
ali je njihovo pravno naziranje pravilno. Odgovor na to vpraša-
nje so dobile, a se z njim ne strinjajo. Zato je očitek o kršitvi 
pravice iz 22. člena Ustave tudi v tem delu neutemeljen.

39. Pritožnice sodišču očitajo, da je stališče o zastaranju 
odškodninskega zahtevka nedopustno omejujoče za pravico 
do sodnega varstva (23. člen Ustave) in za pravico do zasebne 
lastnine (33. člen Ustave). Zato je Ustavno sodišče izpodbijana 
stališča sodišč glede zastaranja preizkusilo še z vidika nave-
denih pravic.

40. Iz stališč teorije izhaja, da je institut zastaranja v prvi 
vrsti namenjen varstvu dolžnika.36 Pri tem pravne ureditve 
upoštevajo, da se s potekom časa dolžnik čedalje težje brani 
pred upnikovim zahtevkom. Poleg tega upnikova pasivnost v 
določenem časovnem obdobju ustvarja pri dolžniku videz, da 
šteje upnik dogodek, iz katerega bi lahko nastal zahtevek, za 
zaključenega.37 Institut zastaranja zasleduje tudi javni interes, 
da se negotovost, povezana z možnostjo uveljavljanja zah-
tevkov, čim prej konča (pravna varnost) ter da se po možnosti 
preprečijo zahtevni in s stroški povezani spori o oddaljeni prete-
klosti.38 Upnik namreč ne sme biti pasiven in mora poskrbeti za 
pravočasno varstvo svojih pravic, prav tako pa je treba v nekem 
trenutku zagotoviti dokončnost »ureditve« pravnega razmerja.

41. Za presojo obravnavane zadeve so pomembna tudi 
stališča ESČP v zvezi z uporabo pravil o zastaranju. V več 
sodbah je ESČP poudarilo, da obstoj zastaralnih rokov sam po 
sebi ni nezdružljiv z EKČP.39 Institut zastaranja namreč zasle-
duje več dopustnih ciljev: v prvi vrsti je namenjen zagotovitvi 
pravne varnosti in določitvi roka za sodno uveljavljanje zahtev-
kov, ki služi kot varstvo dolžnika pred uveljavljanjem zastaranih 
terjatev.40 Poleg tega zastaralni roki preprečujejo, da bi se 
sodišče izrekalo o dogodkih, ki so se zgodili v preveč oddaljeni 
preteklosti ter glede katerih zaradi poteka časa ni več zadostnih 
in zanesljivih dokazov.41 Vendar pa je naloga sodišča, da v 
vsakem posameznem primeru ugotovi, ali je uporaba pravil o 
zastaranju, upoštevajoč naravo zastaralnega roka, združljiva 
s konvencijskimi zahtevami.42 Pretoga uporaba zastaralnih 
rokov, pri kateri sodišče ne upošteva okoliščin posameznega 
primera, namreč lahko pomeni nedopusten poseg v pravico do 
dostopa do sodišča, če stranki nesorazmerno otežuje oziroma 
preprečuje, da bi uporabila razpoložljivo pravno sredstvo.43 

35 Pritožnice trdijo, da je pritožbeno sodišče navedeno vpra-
šanje materialnega prava obravnavalo kot vprašanje dejanskega 
stanja s tem, ko je navedbe (da zastaranje še sploh ni začelo teči) 
štelo kot pritožbeno novoto (glej 56. točko obrazložitve odločbe). 
Iz izpodbijane odločitve Višjega sodišča sicer res izhaja stališče, 
da gre za pritožbeno novoto. Vendar prej povzeta stališča pritož-
benega sodišča potrjujejo, da je Višje sodišče te navedbe o zmotni 
uporabi materialnega prava kljub temu vsebinsko obravnavalo in 
se do njih opredelilo.

36 Glej D. Možina, Zastaranje nepogodbenih odškodninskih 
zahtevkov, Pravni letopis, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni 
fakulteti, Ljubljana 2015, str. 227.

37 Povzeto po D. Možina, prav tam, ki se pri tem sklicuje na 
R. Zimmermann, Comparative Foundations of a European Law of 
Set-Off and Prescription, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, str. 63.

38 Prav tam.
39 Tako sodba ESČP v zadevi Stagno proti Belgiji z dne 7. 7. 

2009, 27. točka obrazložitve.
40 Glej sodbe ESČP v zadevah Stubbings in drugi proti 

Združenemu kraljestvu z dne 22. 10. 1996, 51. točka obrazložitve, 
Stagno proti Belgiji, 26. točka obrazložitve, in Howald Moor in drugi 
proti Švici z dne 11. 3. 2014, 72. točka obrazložitve.

41 Prav tam.
42 Tako sodba ESČP v zadevi Stagno proti Belgiji, 27. točka 

obrazložitve.  
43 Glej sodbi ESČP v zadevah Howald Moor in drugi proti 

Švici, 79. točka obrazložitve, in Stagno proti Belgiji, 33. točka 
obrazložitve.
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Uporaba zastaralnih in prekluzivnih rokov ne sme biti taka, da 
onemogoča učinkovito varstvo pravic.44 V nasprotnem primeru 
lahko privede do posega v pravico stranke do dostopa do sodi-
šča (to pravico Ustava zagotavlja v prvem odstavku 23. člena), 
ki ni sorazmeren z namenom zagotavljanja pravne varnosti ter 
pravičnega vodenja postopka.45

42. Tudi Ustavno sodišče se je že soočilo s primeri, v 
katerih je sprejelo stališče, da je bila z vidika Ustave pretoga 
razlaga določb zakonskega prava o zastaranju odškodninskih 
zahtevkov. V odločbah o zastaranju odškodninskih zahtev-
kov zaradi izbrisa iz stalnega registra prebivalstva (glej npr. 
odločbo št. Up-1177/12, Up-89/14 z dne 28. 5. 2015, Uradni 
list RS, št. 42/15, in OdlUS XXI, 15) in v odločbi št. Up-450/15 
z dne 2. 6. 2016 (Uradni list RS, št. 43/16, in OdlUS XXI, 33) 
je Ustavno sodišče izpodbijana stališča sodišč o zastaranju 
odškodninskih zahtevkov zaradi protipravnega ravnanja orga-
nov oblasti presojalo z vidika 26. člena Ustave (in ne z vidika 
23. člena Ustave).

43. Z vidika prvega odstavka 23. člena Ustave se zasta-
vlja vprašanje, ali je osebi, katere lastninska pravica je proti-
pravno omejena, ker je razlastitveni upravičenec opustil uvedbo 
razlastitvenega postopka zoper njo46 in ki uvedbe razlastitvene-
ga postopka sama ne more predlagati, nesorazmerno oteženo 
ali celo onemogočeno v postopku pred sodiščem uveljavljati 
zahtevek za plačilo odškodnine zaradi protipravnega omejeva-
nja lastninske pravice. Prav tak zahtevek je bil predmet spora.

44. ZRPPPU, ki je urejal postopek razlastitve in zakonite 
omejitve lastninske pravice, je predvidel postopek določitve 
odmene zaradi zakonite omejitve lastninske pravice v neprav-
dnem postopku zgolj v primeru, ko je po izpeljavi razlastitvene-
ga postopka ali postopka omejitve lastninske pravice postala 
odločba o razlastitvi pravnomočna, odmena pa v roku treh me-
secev sporazumno ni bila dogovorjena.47 Navedeni zakon tako 
razlastitvenemu upravičencu ni omogočal sprožiti postopka do-

44 Prav to se je po presoji ESČP zgodilo v zadevi Howald 
Moor in drugi proti Švici, v kateri so švicarska sodišča odločila, da 
sta zastaralni in prekluzivni rok začela teči že ob izpostavljenosti 
tožnika azbestu (dan škodnega dogodka), ne glede na znanstveno 
ugotovitev, da je bolezen praviloma dolgo časa latentna (prikrita), 
kar pomeni, da je ob nastanku škode (poslabšanju zdravja ter bole-
činah in nevšečnostih, povezanih s tem) zastaralni rok praviloma že 
potekel. Sodišče bi moralo v teh okoliščinah pri štetju zastaralnega 
roka upoštevati, da oškodovanec prej ni mogel vedeti za bolezen 
in posledično tudi ni mogel vložiti tožbe. ESČP je zato ugotovilo 
kršitev 6. člena EKČP. 

45 Prim. sodbo ESČP v zadevi Stagno proti Belgiji, 34. točka 
obrazložitve. V tej zadevi je ESČP ugotovilo kršitev pravice do 
dostopa do sodišča iz 6. člena EKČP. Zavarovalnica je materi 
pritožnic (kot njuni zakoniti zastopnici) v letu 1987 izplačala za-
varovalnino iz naslova življenjskega zavarovanja po pokojnem 
očetu, ki jo je mati pritožnic položila na hranilne knjižice otrok, 
vendar so bile hranilne knjižice izpraznjene v manj kot letu dni. 
Ko sta pritožnici postali polnoletni, sta (leta 1996 oziroma 1997) 
vložili tožbo zoper zavarovalnico (in zoper svojo mater, ta del za 
odločitev ni pomemben), a so belgijska sodišča tožbo razglasila za 
nedopustno zaradi zastaranja. ESČP je upoštevalo, da pritožnici, ki 
sta bili mladoletni, nista mogli zahtevati denarnih sredstev od zava-
rovalnice, dokler nista postali polnoletni, in da je tožba po stališču 
belgijskih sodišč zoper zavarovalnico zastarala pred polnoletnostjo 
pritožnic. Ocenilo je, da je uporaba togega zastaralnega roka, ki ne 
upošteva posebnih okoliščin primera (da sta tožbo vložili osebi, ki 
sta postali polnoletni, v zvezi z dogodkom, ki se je zgodil, ko sta bili 
mladoletni; da skladno z zakonom nista bili sposobni vložiti tožbe, 
njuna zakonita zastopnica pa tega ni storila v njunem imenu; da so 
bili interesi zakonite zastopnice v nasprotju z interesi mladoletnih 
pritožnic), preprečila, da bi pritožnici izkoristili pravno sredstvo, ki 
sta ga imeli na voljo. 

46 Iz sodbe sodišča prve stopnje izhaja, da je pravni prednik 
posegel v lastninsko pravico takratnih lastnikov brez pravnega 
naslova in jim tako »dejansko omejil lastninsko pravico, s čimer je 
ustvaril podoben položaj kot pri dejanski razlastitvi, s to razliko, da 
lastninske pravice ni odvzel« (glej 10. točko obrazložitve).

47 Primerjaj 59. člen ZRPPPU.

ločitve odmene, če razlastitveni postopek ali postopek omejitve 
lastninske pravice ni bil izpeljan, niti ni urejal posebne pravice 
do odškodnine za primer morebitnih opustitev razlastitvenega 
upravičenca. Vendar je z vidika pravice do sodnega varstva 
treba upoštevati, da zgolj to, da ZRPPPU ni omogočal razla-
stitvenemu zavezancu, da sproži postopek določitve odmene, 
in ni urejal posebnega odškodninskega varstva zaradi proti-
pravnega ravnanja razlastitvenega upravičenca, ni izključevalo 
možnosti v sodnem postopku uveljaviti odškodninski zahtevek 
po splošnih določbah odškodninskega prava zaradi opustitve 
dolžnega ravnanja. Tudi Višje sodišče je presojo o zastaranju 
odškodninskega zahtevka oprlo prav na to možnost. Te ute-
meljitve pritožnice ne izpodbijajo. Ustavno sodišče zato nima 
razloga, da ne bi upoštevalo, da bi pravna prednika pritožnic 
to pravno sredstvo lahko uveljavila v postopku pred sodiščem. 
Dodati je treba, da so pritožnice odškodninski zahtevek tudi 
uveljavile, četudi razlastitveni postopek še vedno ni bil uveden, 
in da sta jim sodišči glede pravne podlage odškodninskega 
zahtevka tudi pritrdili (presojali sta ga po splošnih določbah 
odškodninskega prava). Tega stališča, razumljivo, pritožnice 
ne izpodbijajo. Izključitev možnosti, da razlastitveni zavezanec 
sproži razlastitveni postopek in tako doseže tudi določitev od-
mene, zato sama zase ni omejujoča za učinkovito uveljavljanje 
zahtevka po splošnih načelih odškodninskega prava pred so-
diščem in s tem za uresničevanje pravice iz prvega odstavka 
23. člena Ustave.

45. Iz podatkov spisa ne izhaja, da bi pritožnice (oziro-
ma njihova pravna prednika) zatrjevale in dokazovale kakšne 
posebne ovire, ki bi lahko vplivale na zadržanje ali pretrganje 
zastaralnega roka. Da takih okoliščin pritožnice niso zatrjevale, 
izhaja iz sodbe sodišča prve stopnje. Sodišče prve stopnje je 
zapisalo, da »nobena od strank ni navajala oziroma dokazovala 
okoliščin, ki bi kazale na zadržanje ali pretrganje teka zastaral-
nega roka«. Navedeni ugotovitvi pritožnice v ustavni pritožbi ne 
nasprotujejo z razlogi, ki bi segli na ustavno raven, saj so ra-
zlogi o možnosti ovrednotenja upoštevne škode razumni. Zato 
v obravnavanem primeru ne gre za položaj, ki bi bil primerljiv s 
položajem oškodovancev iz odločb Ustavnega sodišča, nave-
denih v 42. točki obrazložitve te odločbe. V teh odškodninskih 
primerih so bile podane na njihovi strani ovire, ki so jim prepre-
čevale uveljavitev odškodninske terjatve zoper državo in zaradi 
katerih se je stališče sodišč o zastaranju izkazalo za preveč 
togo z vidika pravice do povračila škode. Vprašanje, ali so bile 
morda podane nepremagljive ovire, zaradi katerih zastaranje 
ne bi moglo izteči, ali razlogi, zaradi katerih je bilo zastaranje 
pretrgano, se v obravnavanem primeru tako ne zastavlja.

46. Ustavno sodišče mora presoditi še, ali razlaga in 
uporaba pravil o zastaranju, vključno z razlago začetka teka 
zastaralnega roka, s katero sta sodišči v okoliščinah obravna-
vanega primera utemeljili odločitev o zavrnitvi odškodninskega 
zahtevka pritožnic, ni preveč omejujoča z vidika pravice do za-
sebne lastnine (33. člen Ustave). Pravica do zasebne lastnine 
namreč varuje tudi premoženjski interes imetnika lastninske 
pravice, izražen v obliki odškodninskega zahtevka zoper ose-
bo, ki brez veljavnega pravnega naslova – protipravno posega 
v njegov z lastninsko pravico pravno zavarovani položaj in mu 
s tem povzroča škodo. Pri tej presoji je treba upoštevati, da 
predmet spora ni bila odmena.

47. V okviru pravice do zasebne lastnine sicer ni varovan 
prav vsak premoženjski interes imetnika lastninske pravice, 
ki bi izviral iz prikrajšanja pri uresničevanju te pravice zaradi 
protipravnega poseganja vanjo. Vendar se Ustavnemu sodišču 
ni treba izrekati o mejah varstva pravice do zasebne lastnine, 
ko gre za interes z odškodnino nadomestiti prikrajšanje pri 
upravičenjih, ki izvirajo iz lastninske pravice. V obravnavanem 
primeru gre namreč za vprašanje odškodnine zaradi (pro-
tipravne) opustitve dolžnega ravnanja – opustitve sprožitve 
razlastitvenega postopka, katerega bistveni del je prav varstvo 
premoženjskega interesa zaradi znatnega posega v lastninsko 
pravico. Vprašanje, ki se z vidika pravice do zasebne lastnine v 
zvezi s tem zastavlja, izvira iz dolžnosti, da sodišča ob odloča-
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nju o odškodnini zaradi protipravnega poseganja v lastninsko 
pravico premoženjski interes imetnika lastninske pravice upo-
števajo in zato zakonskega prava ne razlagajo na način, ki bi 
bil za varstvo tega interesa nedopustno omejujoč.

48. Izpodbijana odločitev sodišč temelji, kot je že bilo 
obrazloženo, na stališču, da sta imela pravna prednika prito-
žnic po tedanji ureditvi možnost vložiti odškodninski zahtevek 
po splošnih določbah odškodninskega prava zoper pravno 
prednico tožene stranke. Temu stališču pritožnice ne ugovar-
jajo, menijo pa, da zahtevek kljub temu ni zastaral, ker bi bilo 
treba upoštevati, da gre za trajno protipravno stanje, ki izvira 
iz kršitve jamstva, ki ga zagotavlja 69. člen Ustave, in zato za 
razmerje z javnopravnimi elementi.

49. Vendar iz ustaljene ustavnosodne presoje sledi, da 
zastaranje odškodninskega zahtevka ni nezdružljivo z javno-
pravnim elementom odškodninskega razmerja.48 Upoštevati je 
nadalje treba, da sta, kot je bilo že obrazloženo, lastnika nepre-
mičnin z gradnjo soglašala in da gre pri daljnovodu za objekt, 
ki ga je nemogoče spregledati. Razumno je zato sklepanje so-
dišč, da sta bila pravna prednika pritožnic z nastankom škode 
in povzročiteljem seznanjena neposredno takrat, ko je škoda 
nastala, torej najkasneje leta 1975, ko je bil dokončno zgrajen 
daljnovod in so nastale negativne posledice dejanskega od-
vzema oziroma omejitve lastninske pravice. Ob teh izhodiščih 
sta sodišči zavzeli stališče, da je zastaralni rok za odškodninski 
zahtevek zaradi protipravnega ravnanja pričel teči najkasneje 
leta 1975, ko sta bila pravna prednika pritožnic seznanjena z 
nastankom škode in s povzročiteljem; tožba je bila vložena šele 
leta 2011. Pritožnice tudi ne navajajo, da bi pravna prednika 
uveljavila stvarnopravno varstvo, ker je nasprotna stranka brez 
pravnega naslova posegala v njuno lastninsko pravico, to je z 
vindikacijsko tožbo (na podlagi pravnega pravila § 366 ODZ 
in kasneje 37. člena ZTLR) ali negatorno tožbo (na podlagi 
pravnega pravila § 523 ODZ in kasneje 42. člena ZTLR). Poleg 
tega v pravdi, v kateri sta bili izdani izpodbijani sodni odločbi, 
pritožnice niso niti zatrjevale, da bi bile podane kakšne poseb-
ne okoliščine, ki bi lahko vplivale na zadržanje zastaralnega 
roka ali na to, da bi bil podan razlog za pretrganje zastaralnega 
roka (več v 45. točki obrazložitve).

50. Pritožnice, ki so pravne naslednice tedanjih lastnikov, 
so torej šele leta 2011 vložile tožbo za plačilo odškodnine. To 
pomeni, da je od začetka teka zastaralnega roka leta 1975 do 
vložitve tožbe leta 2011 preteklo več kot 35 let. Vsa ta leta torej 
upniki niso poskrbeli za pravno varstvo svojih premoženjskih in-
teresov, zavarovanih s splošnimi načeli odškodninskega prava, 
temveč so ostali pasivni, pri čemer pritožnice niti v pravdnem 
postopku niti v ustavni pritožbi niso pojasnile razlogov za pa-
sivnost. Tudi nasprotna stranka v odgovoru na ustavno pritožbo 
opozarja, da pritožnice (oziroma njihova pravna prednika) vse 
do leta 2009 na toženo stranko niso naslovile nobenega zah-
tevka ali dopisa in da celotno obdobje niso z nobenim navzven 
zaznavnim dejanjem pokazale, da bi bilo tako dejansko ali 
pravno stanje zanje kakorkoli sporno. Tem trditvam nasprotne 
stranke pritožnice v svojem odgovoru nanje niso nasprotovale. 
Ne gre torej za to, da bi sodišči s svojo razlago pravil o za-
staranju odškodninskih zahtevkov pritožnicam nesorazmerno 
otežili oziroma preprečili, da bi učinkovito uveljavljale pravico 
do povračila škode in s tem varstvo svojih premoženjskih 
interesov, ki so varovani v okviru pravice do zasebne lastni-
ne. Pravna prednika pritožnic nista izkoristila možnosti, ki jih 
je nudil pravni red v pogledu varstva njihovih premoženjskih 
interesov zaradi protipravnega posega v lastninsko pravico po 
splošnih načelih odškodninskega prava. Okoliščina trajajočega 
protipravnega stanja sama zase v okoliščinah obravnavanega 
primera ne more utemeljiti, da je z vidika 33. člena Ustave 
nedopustno zožujoč učinek stališča sodišč o začetku in izteku 
teka zastaralnega roka za odškodninski zahtevek po splošnih 
načelih odškodninskega prava. Pomembno je, da stališče so-

48 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-80/16, U-I-166/16, 
U-I-173/16 z dne 15. 3. 2018 (Uradni list RS, št. 24/18), 
št. Up-1177/12, Up-89/14 in št. Up-450/15.

dišč o zastaranju odškodninskega zahtevka ne pomeni, da bi 
z zastaranjem pritožnice izgubile možnost uveljaviti pravico do 
odmene, ki jo zagotavlja 69. člen Ustave, še preden bi jo imele 
možnost uveljaviti. Pravico do odmene je pritožnicam odrekalo 
stališče sodišč o priposestvovanju neprave stvarne služnosti 
v korist nasprotne stranke. Odločitvi sodišč, utemeljeni s tem 
stališčem, je Ustavno sodišče razveljavilo zaradi kršitve pravice 
do zasebne lastnine (1. točka izreka te odločbe).

51. Obravnavana zadeva ni primerljiva niti s sodbo ESČP 
v zadevi Carbonara in Ventura proti Italiji z dne 30. 5. 2000, na 
katero se pritožnice sicer ne sklicujejo. V tej zadevi se je posta-
vilo vprašanje zastaranja odškodninskega zahtevka v primeru 
uporabe dejanskega razlastitvenega pravila, ki se je razvilo 
v sodni praksi po odločitvi kasacijskega sodišča leta 1983. 
Na njegovi podlagi je prešla lastninska pravica z zaključkom 
gradbenih del na javno oblast (ne da bi bil formalno izpeljan 
razlastitveni postopek), lastniki pa so lastninsko pravico izgu-
bili. Z navedenim razlastitvenim pravilom je kasacijsko sodišče 
hkrati določilo, da je lastnik upravičen do polne odškodnine, ki 
pa ni izplačana avtomatično, temveč mora lastnik v splošnem 
zastaralnem roku za odškodninske tožbe, to je v petih letih, 
vložiti tožbo za odškodnino, s tem da začne rok teči, ko je ze-
mljišče nepreklicno spremenjeno.49 Pritožniki so v italijanskem 
primeru tožbo vložili leta 1980, to je manj kot 8 let po zaključku 
gradbenih del. Navedeno pravilo, ki se je razvilo v sodni pra-
ksi (leta 1983), je bilo uporabljeno tudi v primeru pritožnikov, 
čeprav so ti tožbo vložili leta 1980. V primeru, ki ga obravnava 
Ustavno sodišče, je sodišče razložilo in uporabilo določne 
in predvidljive zakonske določbe o zastaranju odškodninskih 
zahtevkov, vloženih po splošnih pravilih odškodninskega prava. 
Z zavrnitvijo odškodninskega zahtevka sodišči nista prikrajšali 
pritožnic za odmeno. Ta, upoštevaje povzeta stališča pritožnic 
samih, ni bila predmet spora.

52. Tudi zadeva Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao in 
drugi proti Portugalski, ki jo je obravnavalo ESČP in na katero 
se sklicujejo pritožnice, ni primerljiva s to zadevo. Poudariti je 
treba, da so bila v portugalski zadevi zemljišča pritožnikom 
formalno odvzeta – nacionalizirana (v okviru agrarne reforme 
v letih 1975 in 1976). Določena je bila začasna odškodnina, 
sporno pa je bilo, da ta več let ni bila izplačana. Prav tako nek-
danjim lastnikom ni bila določena končna odškodnina, čeprav 
so bili do nje zaradi odvzema lastnine po zakonodaji upravičeni, 
pritožniki pa so bili neuspešni z uveljavljanjem pred sodišči, 
nazadnje zaradi odločitve sodišča o nepristojnosti. Obravna-
vana zadeva tudi ni primerljiva z zadevo Guiso-Gallisay proti 
Italiji. V tej zadevi se vprašanje zastaranja zahtevka sploh ni 
zastavljalo, saj je bila pritožnikom dosojena odškodnina; sporen 
je bil način odmere odškodnine za odvzeto lastninsko pravico 
in s tem njena višina.

53. Neutemeljeno je sklicevanje pritožnic na odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-224/00, iz katere povsem jasno izha-
ja, da drugi odstavek 25. člena ZTLR kot podlaga za pridobitev 
lastninske pravice na strani razlastitvenega upravičenca ne 
pride v poštev. V obravnavani zadevi se to vprašanje namreč 
sploh ni zastavljalo. Ključno za izpodbijano odločitev sodišč 
je bilo vprašanje zastaranja odškodninskega zahtevka zaradi 
protipravne opustitve nasprotne stranke. Pritožbeno sodišče 
je sklicevanje pritožnic na odločitve Vrhovnega sodišča50 in na 
sodbi ESČP51 zavrnilo, ker je presodilo, da se nanašajo le na 
odmero odškodnine. Ne gre torej za to, da bi sodišča prezrla 
stališča, izražena v navedenih odločitvah Vrhovnega sodišča 

49 Glej 23. točko obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Guiso- 
Gallisay proti Italiji in 25. točko obrazložitve sodbe ESČP v zadevi 
Carbonara in Ventura proti Italiji. 

50 Pritožnice so se sklicevale na odločitve Vrhovnega sodišča 
št. II Ips 874/2009 z dne 16. 9. 2010, št. III Ips 59/2010 z dne 7. 9. 
2010 in št. II Ips 15/2011 z dne 15. 9. 2011.

51 Pritožnice so se sklicevale na sodbi ESČP v zadevah Gu-
iso-Gallisay proti Italiji in Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao in 
drugi proti Portugalski.
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in ESČP, temveč za to, da po stališču Višjega sodišča ne gre 
za primerljive primere.

54. Očitek pritožnic, da sodbi sodišča prve in sodišča 
druge stopnje odstopata od sodne prakse Vrhovnega sodišča, 
bi bilo mogoče razumeti kot očitek o odstopu od enotne in 
ustaljene sodne prakse. Iz pravice do enakega varstva pravic 
po 22. členu Ustave med drugim izhaja, da sodišče ne sme 
samovoljno oziroma arbitrarno odstopiti od ustaljene sodne 
prakse. Za utemeljitev obstoja kršitve te pravice mora pritožnik 
izkazati troje: da o nekem vprašanju že obstaja enotna sodna 
praksa, da odločitev v njegovem istovrstnem primeru od te 
prakse odstopa in da je ta odstop arbitraren, torej da sodišče 
zanj ni navedlo razumnih pravnih argumentov.52 Pritožnice 
odstop od ustaljene sodne prakse utemeljujejo s sklicevanjem 
na odločitve Vrhovnega sodišča št. II Ips 874/2009, št. III Ips 
59/2010 in št. II Ips 15/2011. Pritožnice izrecno ne povedo, 
v katerem delu naj bi izpodbijani odločitvi odstopali, zato je 
mogoče razumeti, da naj bi odstopali od stališča o zastaranju 
odškodninskega zahtevka. Vendar se nobena od navedenih 
odločitev Vrhovnega sodišča ne opredeljuje do vprašanja za-
staranja odškodninskega zahtevka v primeru, ko razlastitveni 
upravičenec posega v lastninsko pravico lastnika brez pravne-
ga naslova, pa ni izpeljal razlastitvenega postopka.53 Zato ne 
gre za primerljive primere. Očitek o odstopu od sodne prakse 
torej ni utemeljen.

55. Pritožnice kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave 
utemeljujejo s tem, da lastniki, ki so (protipravno) dejansko 
razlaščeni, ne smejo biti obravnavani enako kot lastniki, ki so 
razlaščeni v skladu z zakonom. Ker izpodbijani odločitvi ne 
temeljita na tem stališču, je očitek o kršitvi pravice iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave že zato neutemeljen.

56. Pritožnice z očitkom, po katerem je pritožbeno so-
dišče navedbe (da gre za trajno protipravno stanje kot škodo 
per se) opredelilo kot pritožbeno novoto, čeprav gre po njiho-
vem mnenju za očitek zmotne uporabe materialnega prava, 
ne morejo uspeti. S tem namreč zatrjujejo le zmotno uporabo 
procesnega prava, ki ga Ustavno sodišče ne presoja. Tudi z 
nasprotovanjem stališču Višjega sodišča, da je tožena stranka 
ugovor zastaranja podprla z ustrezno trditveno podlago, da pa 
pritožnice tem trditvam niso konkretno nasprotovale, pritožni-
ce ne morejo biti uspešne, ker očitka niso povezale s kršitvijo 
kakšne človekove pravice.

57. Navedbe pritožnic v vlogi z dne 18. 11. 2016, s katero 
dodatno utemeljujejo in uveljavljajo nove očitke zoper vsebin-
sko odločitev o odškodnini (ki jih Ustavno sodišče v povzetku 
navedb ne povzema), so prepozne. Zato jih Ustavno sodišče 
ni moglo upoštevati.

58. Glede na navedeno je Ustavno sodišče v tem delu 
ustavno pritožbo zavrnilo (2. točka izreka).

52 Tako Ustavno sodišče na primer v odločbah št. Up-2512/06 
z dne 18. 6. 2009 (Uradni list RS, št. 57/09), 8. točka obrazložitve, 
in št. Up-1802/08 z dne 16. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 5/10), 
9. točka obrazložitve.

53 V sklepu št. II Ips 874/2009 se je Vrhovno sodišče v ne-
pravdnem postopku opredelilo do načina odmere odmene, kadar 
je nepremičnino razlastitveni upravičenec najprej vzel v posest in 
šele več let kasneje izpeljal razlastitveni postopek.  

V sodbi št. III Ips 59/2010 je Vrhovno sodišče v pravdi spre-
jelo stališče, da lastnik nepremičnine razlastitvenega postopka ne 
more začeti in tudi nima na razpolago nobenega pravnega sred-
stva, da bi k temu prisilil toženo stranko (21. točka obrazložitve). 
Nadalje ta sodba vsebuje stališče, da je ravnanje tožene stranke, ki 
onemogoča izpolnitev procesnih predpostavk, da bi tožeča stranka 
prišla do sodnega varstva (v nepravdnem postopku), nedopustno 
in da utemeljuje odgovornost tožene stranke po določbah o splošni 
odškodninski odgovornosti (25. točka obrazložitve). 

V sklepu št. II Ips 15/2011je Vrhovno sodišče v nepravdnem 
postopku sprejelo stališče, da ima zahtevek tožeče stranke, s 
katerim ta zahteva zamudne obresti zaradi nezakonitega ravnanja 
tožene stranke (tj. izvršenega odvzema posesti pred izdajo razla-
stitvene odločbe), obligacijskopravno naravo, ki terja odločanje v 
pravdi (9. točka obrazložitve). 

C.
59. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica 
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, 
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. 
Sodnik dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju v tej zadevi izlo-
čen. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

BANKA SLOVENIJE
3330. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema 

izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih 
oseb – SISBON

Na podlagi prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona 
o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in 
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke 
Slovenije

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

sistema izmenjave informacij o zadolženosti 
fizičnih oseb – SISBON

1. člen
Drugi odstavek 1. člena Pravil sistema izmenjave infor-

macij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (Uradni list RS, 
št. 65/17 in 6/18) se spremeni tako, da se na koncu odstavka 
doda besedilo:

»Uraden osebni dokument – vsaka s fotografijo opremlje-
na veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ Republike 
Slovenije ali druge države in ki se po pravu države izdajateljice 
šteje za javno listino.«

2. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se besedilo 

prve alineje »ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca« na-
domesti z besedilom »ocene kreditne sposobnosti kreditoje-
malca v zvezi s sklenitvijo novega kreditnega posla«.

Dodata se nov drugi in tretji odstavek 18. člena, ki se glasi:
»(2) Član oziroma vključeni dajalec kreditov, lahko opravi 

vpogled v podatke SISBON za določenega posameznika zaradi 
ocene kreditnega tveganja v zvezi s sklenitvijo novega kredi-
tnega posla, samo na podlagi izkazanega interesa posamezni-
ka za sklenitev kreditnega posla. Šteje se, da je interes posa-
meznika za sklenitev kreditnega posla izkazan, če član oziroma 
vključeni dajalec kreditov nedvoumno potrdi istovetnost osebe, 
ki je izkazala interes, z vpogledom v uradni osebni dokument 
osebe ob njeni osebni navzočnosti ali z uporabo sredstva 
elektronske identifikacije takšne ravni zanesljivosti, ki ob izdaji 
zahteva osebno navzočnost stranke in ga izda izdajatelj sred-
stva elektronske identifikacije s sedežem v Republiki Sloveniji 
v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo.

(3) Če je član ali vključen dajalec kreditov v okviru ob-
stoječega poslovnega razmerja s posameznikom že opravil 
nedvoumno identifikacijo, kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se 
za namene vpogleda v podatke v SISBON šteje, da je član ali 
vključen dajalec kreditov nedvoumno potrdil istovetnost posa-
meznika tudi brez osebne navzočnosti, če je posameznik iz-
kazal interes za sklenitev kreditnega posla z uporabo sredstev 
varne elektronske komunikacije, ki so dogovorjena s članom ali 
vključenim dajalcem kreditov in vključujejo osebne varnostne 
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elemente visoke ravni zanesljivosti, ki jih za namene enolične 
identifikacije posamezniku dodeli član ali vključeni dajalec kre-
ditov (kot kombinacija črk, številk ali znakov) ali drug izdajatelj 
sredstev elektronske identifikacije s sedežem v Republiki Slo-
veniji v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek 18. člena, postaneta 
četrti in peti odstavek 18. člena.

3. člen
Ta sprememba Pravil začne veljati z dnem objave v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 22. oktobra 2018

dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3331. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic 
in priporočil Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge (ESMA)

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – 
ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembi Sklepa o uporabi smernic  

in priporočil Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge (ESMA)

1. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega 

organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, 
št. 11/17 in 22/17) se razveljavi besedilo 4. točke alineje C) 
prvega odstavka 3. člena, ki se glasi »Smernice – Sistemi in 
nadzor za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne 
organe pri avtomatiziranem trgovanju (št. ESMA/2012/12/122 
(SL) z dne 24. 2. 2012).«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-10/2018-4
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2018-1611-0074

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

mag. Miloš Čas l.r.

3332. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Slovenj Gradcu

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Dr-

žavnotožilski svet na obrazložen predlog ministra za pravosod-
je RS, št. 701-24/2018 s 13. 6. 2018, po predhodnem mnenju 
generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-5/5/2018/5 
s 25. 4. 2018, v postopku imenovanja vodje Okrožnega držav-
nega tožilstva v Slovenj Gradcu na 17. redni seji, ki je potekala 
24. 9. 2018, sprejel naslednjo

O D L O Č B O
o imenovanju vodje Okrožnega državnega 

tožilstva v Slovenj Gradcu

Branka Čas, rojena 13. 11. 1963, višja državna tožilka na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, se s 17. 10. 
2018 za dobo šestih let imenuje za vodjo Okrožnega državnega 
tožilstva v Slovenj Gradcu.

DTS št. 71/2018-7
Ljubljana, dne 24. septembra 2018

Robert Renier l.r.
Predsednik Državnotožilskega sveta

3333. Odločba o imenovanju namestnice vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Celju

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je 
Državnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Celju, št. Tu 20-5/2/2018 IŽ/iš s 4. 6. 
2018, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožil-
ca RS, št. VDT-Tu-20-7/12/2018/2 s 30. 5. 2018, v postopku 
imenovanja namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva 
v Celju, na 18. redni seji, ki je potekala 4. 10. 2018, sprejel 
naslednjo

O D L O Č B O
o imenovanju namestnice vodje  

Okrožnega državnega tožilstva v Celju

Mag. Simona Kuzman Razgoršek, rojena 1. 8. 1970, okro-
žna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Celju, se z 11. 10. 2018 za dobo šestih let imenuje za name-
stnico vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju.

DTS št. 108/2018-4
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018

Robert Renier l.r.
Predsednik Državnotožilskega sveta

3334. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijski sistem toplote za geografsko 
območje Občine Gornji Grad

Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14 in 81/15) in Akta o obvezni vsebini sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list 
RS, št. 47/15 in 9/16) ter na podlagi soglasja Agencije za ener-
gijo št. 73-7/2017-11/262 z dne 23. 8. 2018, družba EKOEN 
GG, družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije, 
d.o.o., izdaja
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S I S T E M S K A      
O B R A T O V A L N A    N A V O D I L A

za distribucijski sistem toplote za geografsko 
območje Občine Gornji Grad

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) S tem aktom se urejajo obratovanje in način vodenja 
distribucijskega sistema toplote (v nadaljnjem besedilu: distri-
bucijski sistem), tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje 
distribucijskega sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na 
distribucijski sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in 
kvalitetno oskrbo s toploto, splošni pogoji za dobavo in odjem, 
ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave to-
plote, in tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave 
in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam 
odjemalcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, 
kvaliteto in druge elemente.

(2) Ta akt se uporablja za distribucijski sistem, ki je v lasti 
in upravljanju distributerja toplote družbe EKOEN GG, družba 
za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije, d.o.o. (v na-
daljnjem besedilu: distributer toplote), in na katerem distributer 
toplote opravlja izbirno gospodarsko javno službo distribucije 
toplote. Lastnik proizvodnega vira in distribucijskega sistema 
je EKOEN GG, d.o.o..

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične ose-
be, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna 
dela na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah ali na drugih 
soodvisnih objektih.

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 podat-
kov 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 dis-
tributer toplote uporabljati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov.

(4) Osebne podatke odjemalca distributer toplote shranju-
je, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so 
se zbirali ali nadalje obdelovali.

3. člen
(pojmi in definicije)

V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-
getskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadalj-
njem besedilu EZ-1), poleg tega pa imajo uporabljeni pojmi 
naslednji pomen:

1. celotni stroški za toploto so stroški za toploto, dobavlje-
no 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;

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. Delil-
niki 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 go-
spodarske javne službe distribucije toplote na geografskem 
območju Občine Gornji Grad;

8. glavna toplotna postaja (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 na-
prave odjemalca;

12. industrijski odjemalec je odjemalec, ki kot svojo glavno 
dejavnost opravlja dejavnosti, ki po Standardni klasifikaciji de-
javnosti spadajo v področji kategorije B Rudarstvo ali kategorije 
C Predelovalne dejavnosti;

13. interne toplotne naprave so naprave, ki omogoča-
jo 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 (radiator-
sko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in 
prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne 
vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;

14. investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči 
graditev ali sam izvaja graditev naprav in napeljav distribucij-
skega sistema, toplotne postaje ali stavbe, ki bo oskrbovana s 
toploto iz distribucijskega sistema;

15. merilna naprava je merilnik toplote na odjemnem ozi-
roma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposre-
dno 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 na-
meščena merilna naprava; izjemoma so merilne naprave v ob-
stoječih toplotnih postajah lahko nameščene tudi v hišni postaji;

17. nadzor je kvalitativni nadzor pooblaščene osebe dis-
tributerja toplote nad izvajanjem del na distribucijskem sistemu, 
toplotnih postajah in internih toplotnih napravah;

18. nesorazmerni stroški priključitve na distribucijski sis-
tem 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 v razumnem času pride do povečanja 
odjema iz sistema na novem distribucijskem vodu oziroma 
obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki 
omogoča 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 distri-
buterja toplote;

20. obračunsko obdobje je obdobje, za katerega se iz-
vaja 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 sku-
pno odjemno mesto;
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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 gospo-
dinjski 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 priključ-
nim mestom uporabnika;

27. priključitev je izvedba fizične povezave priključka na 
obstoječi distribucijski sistem;

28. priključna moč je nazivna moč internih toplotnih na-
prav 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 odjema-
lec 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 pri-
ključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (v nadalj-
njem 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 oziroma 
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 preno-
sniku 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 so-
glasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom, ki 
ureja graditev objektov;

38. soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na 
distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote v skladu z 
EZ-1;

39. sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je kate-
rakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe 
delovanja toplotnih naprav ali obračuna toplote;

40. tarifna skupina je skupina odjemalcev, za katere ve-
ljajo 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 distribucij-
skem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah. 
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 sis-
temom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi naprava-

mi 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 distri-
bucijskega 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.

II. DISTRIBUCIJSKI SISTEM

4. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)

(1) Distribucijski sistem je sistem objektov, naprav in čr-
pališč za prenos toplote po omrežju od prevzemnih mest iz 
proizvodnih virov do odjemnih mest v toplotnih postajah. Se-
stavni del distribucijskega sistema so tudi distribucijski vodi in 
priključki, vključno z glavnima zapornima ventiloma V1 (dovo-
dni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu uporabnika.

(2) Proizvodni vir (kotlovnica na lesno biomaso Gornji 
Grad), ki je v lasti in upravljanju distributerja toplote, kot dis-
tributerja z lastno proizvodnjo, ni del distribucijskega sistema.

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

(4) Distribucijski sistem toplote za geografsko območje 
Občine Gornji Grad se sestoji iz:

– toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja z ogreval-
nim medijem toplo vodo, ki prevzema toploto v glavni toplotni 
postaji in jo preko toplovodnega omrežja distribuira do posame-
znega ali več odjemalcev. Nazivni tlak toplovodnega omrežja je 
16 bar in nazivna temperatura 105 °C;

– črpališča, ki so objekti in naprave, ki omogočajo tran-
sport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;

– glavne toplotne postaje (primarne postaje), pri kateri 
je ogrevalni medij distribucijskega sistema na primarni strani 
ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekun-
darni strani;

– sistema za nadzor in upravljanje distribucijskega siste-
ma. S tem sistemom distributer toplote upravlja in nadzoruje 
delovanje distribucijskega sistema.

5. člen
(razvoj distribucijskega sistema)

(1) Distributer toplote ima pravico, da izdeluje oziroma 
potrjuje tehnične rešitve za nadaljnji razvoj distribucijskega 
sistema, skladno z odlokom lokalne skupnosti o gospodarskih 
javnih službah, na podlagi analize izvajanja distribucije toplo-
te, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih 
parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega sistema, 
zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket 
ter drugih podatkov.

(2) Pri načrtovanju vlaganj in investicij v distribucijski 
sistem in pri izdajanju soglasij za priključitev mora distributer 
toplote ekonomsko-tehnično optimizirati proces načrtovanja 
naložb ob upoštevanju energetske učinkovitosti, stroškov ka-
pitala, stroškov vzdrževanja in stroškov obratovanja.

6. člen
(spremembe na distribucijskem sistemu)

Distributer toplote ima zaradi zagotovitve varnega, za-
nesljivega in učinkovitega delovanja distribucijskega sistema 
pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na dis-
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tribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih 
napravah ter podati tehnične zahteve, katere se morajo upo-
števati pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju 
distribucijskega sistema in naprav odjemalca.

7. člen
(pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje 

distribucijskega sistema)
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, za-

četku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter 
drugih delih na distribucijskem sistemu in toplotnih postajah se 
mora upoštevati določbe predpisov za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje distribucijskega sistema in toplotnih postaj. Pri tem 
se mora zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih 
elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, 
drugih elementov distribucijskega sistema in toplotnih postaj 
upoštevati tudi tehnične zahteve distributerja toplote.

8. člen
(naprave distributerja toplote)

(1) Naprave distributerja toplote so:
– distribucijski vodi do priključnega mesta priključka;
– priključki;
– objekti in naprave za nadzor in upravljanje distribucij-

skega sistema;
– črpališča;
– glavne toplotne postaje;
– merilne naprave.
(2) Če distributer toplote ni lastnik dela naprav iz prejšnje-

ga odstavka, ima z lastnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi 
katere mu je omogočeno, da učinkovito opravlja svoje naloge 
po EZ-1 in tem aktu.

9. člen
(toplotne naprave odjemalca)

(1) Naprave v lasti odjemalca so:
– toplotne postaje brez merilne naprave;
– 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 odjemal-
ca 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 na-
slednje obveznosti nadzora nad projekti in gradnjo ter montažo 
distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih 
naprav:

– izvajanje nadzora nad projektno dokumentacijo v okviru 
izdajanje pogojev in soglasij za priključitev na distribucijski 
sistem;

– potrjevanje skladnosti gradnje s projekti za izvedbo in 
nadzor vnosa sprememb med gradnjo v projekt za izvedbo;

– potrjevanje, da so dograjeni ali spremenjeni distribucij-
ski vodi, priključki in toplotne postaje, ki jih je izvedel investitor, 
geodetsko posneti in posnetek oddan distributerju toplote;

– usklajevanje rokov fizične priključitve novih distribucij-
skih vodov in priključkov na obstoječ distribucijski sistem;

– usklajevanje rokov polnitve distribucijskih vodov, pri-
ključkov in toplotnih postaj z ogrevnim medijem;

– usklajevanje rokov začetka odjema toplote;
– skrb, da so projekti izvedenih del oziroma dopolnjeni 

projekti za izvedbo dostavljeni v arhiv distributerja toplote;
– potrjevanje, da so pred vključitvijo v distribucijski sistem 

distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje zgrajeni tako, da 

je zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega 
sistema;

– nadzor nad posegi tretjih oseb v varovalni pas distribu-
cijskega sistema, da se le ti izvajajo skladno z izdanimi pogoji 
in soglasji distributerja toplote.

(2) Med gradnjo morajo biti distribucijski vodi, priključki 
in toplotne postaje geodetsko posneti in po končani gradnji 
posnetek posredovan distributerju toplote v obliki, skladni z 
določili pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke 
podatkov o dejanski rabi prostora ter tehničnimi zahtevami di-
stributerja toplote glede vodenja zbirnega katastra energetske 
infrastrukture.

11. člen
(obveznost odjemalca za obratovanje njegovih  

toplotnih naprav)
(1) Odjemalec ima za varno, zanesljivo in učinkovito obra-

tovanje njegovih toplotnih naprav naslednje obveznosti:
– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za normalno 

obratovanje in redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav tako, 
da je zagotovljeno zanesljivo, varno in energetsko učinkovito 
obratovanje distribucijskega sistema;

– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, 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;

– ne spreminjati mejnih vrednosti nastavitev moči, pretoka 
in temperature v toplotni postaji;

– brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spreminjati 
svojih toplotnih naprav;

– skrbeti, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru 
in dostopna delavcem in pooblaščenim predstavnikom distri-
buterja toplote;

– skrbeti, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna 
dokumentacija s shemami naprav in napeljav;

– vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope 
do prostorov, kjer je toplotna postaja tako, da so distributerju 
toplote zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne 
prostore;

– sproti obveščati distributerja toplote o motnjah pri dobavi 
toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu;

– obvestiti distributerja toplote o okvari merilne naprave;
– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne motiti drugih 

odjemalcev ali distributerja toplote;
– v toplotni postaji omogočiti distributerju toplote priklju-

čitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj in 
drugih naprav za upravljanje toplotne postaje;

– omogočati distributerju toplote izvajanje nujnih vzdr-
ževalnih del na priključku zaradi zagotavljanja nemotenega 
obratovanja distribucijskega sistema.

(2) Odjemalec odgovarja za škodo distributerja toplote, 
ki je nastala zaradi posegov odjemalca na njegovih toplotnih 
napravah.

(3) Distributer toplote s priključitvijo objektov, naprav in 
napeljav odjemalcev na distribucijski sistem ne prevzema od-
govornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje in delo-
vanje teh objektov, naprav in napeljav.

(4) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške elek-
trične energije za delovanje toplotne postaje, merilnih naprav 
in naprav za daljinski prenos podatkov.

12. člen
(evidenca infrastrukture za distribucijo toplote)

Distributer toplote vodi kataster infrastrukture za distri-
bucijo toplote, v katerem so podatki o tehničnih značilnostih in 
lokaciji infrastrukture za distribucijo toplote.
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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 toplote)

(1) Distributer toplote mora zagotavljati varno, zanesljivo 
in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema in skrbeti za 
uravnotežene obratovalne razmere z naslednjimi aktivnostmi:

– načrtovanjem in zagotavljanjem zadostnih kapacitet 
proizvodnih virov za zanesljivo oskrbo distribucijskega sistema 
s toploto in energenti tako, da lahko zadosti potrebam odjemal-
cev toplote pri projektni zunanji temperaturi;

– načrtovanjem razvoja in gradnjo distribucijskega siste-
ma za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop 
odjemalcev do distribucijskega sistema;

– načrtovanjem obratovanja distribucijskega sistema;
– izvajanjem rednih tekočih in investicijskih ter izrednih 

vzdrževalnih del;
– izvajanjem sistemske kontrole z namenom odkrivanja 

poškodb in načrtovanja izvajanja rednih vzdrževalnih del in 
posodobitev distribucijskega sistema;

– izvajanjem nadzora nad obratovanjem distribucijskega 
sistema;

– zaščito distribucijskega sistema pred mehanskimi, ele-
ktričnimi in kemičnimi vplivi iz okolice;

– varovanjem distribucijskega sistema z izvajanjem nad-
zora nad aktivnostmi tretjih oseb v njegovem varovalnem pasu;

– izvajanjem nadzora nad učinkovitostjo obratovanja to-
plotnih postaj in internih toplotnih naprav in o načinih za izbolj-
šanje stanja obratovanja njihovih naprav obveščati odjemalce;

– izvajanjem meritev prevzetih in dobavljenih količin to-
plote.

(2) Aktivnosti za zagotovitev varnega, zanesljivega in 
učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema mora dis-
tributer toplote izvajati skladno z internimi operativnimi tehno-
loškimi navodili. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti 
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

14. člen
(obveznost odjemalca pri zagotavljanju dostopa)

(1) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote 
neoviran dostop do naprav in napeljav, ki so v upravljanju distri-
buterja toplote, kot tudi do toplotne postaje in internih toplotnih 
naprav, po predhodni najavi in na način, ki distributerju toplote 
omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:

– odčitavanje, kontrola, vzdrževanje in menjava merilnih 
naprav;

– izvajanje nadzora in vzdrževalnih del na napravah, ki so 
v lasti ali v upravljanju distributerja toplote;

– izvajanje nadzora nad delovanjem in stanjem priključka 
in toplotne postaje;

– izvedba nujnega popravila v primeru puščanja priključ-
ka;

– izvajanje nadzora, upravljanja in vzdrževanja glavnih 
zapornih ventilov V1 in V2;

– izvedba odklopa toplotne postaje zaradi neporavnanih 
obveznosti do distributerja toplote v skladu s 308. členom EZ-1;

– pregled internih toplotnih naprav odjemalca, ki nasto-
pajo kot obračunski element med odjemalcem in distributerjem 
toplote, v kolikor distributer toplote na podlagi tehničnih para-
metrov odjema toplote utemeljeno sumi o spremembi odjemal-
čeve 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 sis-
temu, višje sile in drugih okoliščin ne more izvrševati pravic 
dostopa do distribucijskega sistema, je ob nastopu takih razmer 
dolžan o tem takoj obvestiti distributerja.

15. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)

(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obra-
tovalne razmere v distribucijskem sistemu.

(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote 
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 obra-
čuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribu-
cijski sistem in predane iz njega morajo biti na vseh prevzemnih 
in odjemnih mestih nameščene merilne naprave.

16. člen
(sistemska kontrola)

Distributer toplote izvaja sistemsko kontrolo distribucij-
skega sistema z namenom odkrivanja poškodb in načrtovanja 
izvajanja rednih vzdrževalnih del in posodobitev distribucijske-
ga sistema v naslednjih časovnih razporedih:

– pregled vročevodnih jaškov: enkrat letno;
– pregled zaporne armature: enkrat letno;
– pregled distribucijskega sistema: enkrat letno;
– pregled merilnih naprav: skladno z zakonodajo;
– daljinska kontrola obratovalnih parametrov distribucij-

skega sistema: večkrat mesečno.

2. Varovanje distribucijskega sistema

17. člen
(soglasje distributerja za posege v prostor v varovalnem pasu 

distribucijskega sistema)
(1) V varovalnem pasu ima distributer toplote pravico 

nadzorovati dejavnosti in posege ter pravico dostopa do distri-
bucijskega sistema.

(2) Za zagotovitev varnosti distribucijskega sistema ter 
varnosti objektov, naprav in premoženja ter zdravja in življe-
nja ljudi in živali v območju distribucijskega sistema, izdaja 
distributer toplote smernice in mnenja na prostorske akte, 
skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, projektne po-
goje k nameravanim posegom tretjih oseb v varovalni pas 
pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi 
o graditvi 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 va-
rovalnem pasu distribucijskega sistema.

(4) Distributer toplote odloči o zahtevi za izdajo soglasja 
za nameravane posege v območje varovalnega pasu na pod-
lagi 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.
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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 tega akta, 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 distri-
bucijskega sistema le z ustrezno kemično pripravljeno vodo. 
Kakovost ogrevnega medija se ugotavlja na prevzemnem me-
stu proizvajalca toplote. Prevzeta toplota je ustrezne kakovo-
sti, če izmerjeni parametri na prevzemnem mestu ustrezajo 
parametrom določenim v drugem odstavku tega člena in kot so 
podrobneje opredeljeni v pogodbi o prevzemu toplote.

(2) Kemične in fizikalne lastnosti ogrevnega medija, ki 
vstopa v distribucijski sistem, morajo ustrezati vsaj naslednjim 
vrednosti:

1. Ogrevni medij v vročevodnem sistemu:
– prevodnost pri 25 °C: < 1000 µS/cm;
– pH pri 25 °C: 9–10;
– kisik: < 0,02 mg/l;
– klorid (Cl): < 30 mg/l;
– skupno železo (Fe): < 0,5 mg/l;
– skupna trdota: < 0,12 dH°.
(3) Distributer toplote lahko sprejme v distribucijski sistem 

le ogrevni medij z lastnostmi, ki ustrezajo območju vrednosti, 
navedeni v prejšnjem odstavku.

4. Nadzor nad obratovanjem distribucijskega sistem

20. člen
(obveznost nadzora distribucijskega sistema s strani 

distributerja toplote)
(1) Distributer toplote mora organizirati nadzor nad delo-

vanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, redno pre-
gledovati varovalne pasove in skrbeti za uravnotežene obra-
tovalne razmere.

(2) Nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucij-
skega sistema se izvaja z vizualnim nadzorom in s pomočjo 
procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske 
opreme. Potrebno je zagotoviti:

– nadzor nad prevzemom toplote v distribucijski sistem;
– distribucijo toplote ter vodenje distribucijskega sistema;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

sistema, napovedovanje odjema toplote in alociranje prevzetih 
količin toplote;

– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucij-
skem sistemu;

– nadzor nad predajo toplote odjemalcem na odjemnih 
mestih;

– ugotavljanje in javljanje motenj na distribucijskem siste-
mu in neuravnoteženih obratovalnih razmer;

– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v 
distribucijskem omrežju.

(3) Izvajanje nadzora nad delovanjem in obratovanjem di-
stribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno 
z internimi operativnimi tehnološkimi navodili.

21. člen
(služba stalne pripravljenosti)

Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema distributer toplote organi-
zira 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 najkraj-
šem 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 obratova-
nja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor vključuje 
kontrolo stanja priključka, ventilov V1, V2 in elementov toplotne 
postaje ter kontrolo vstopnih in izstopnih parametrov na odje-
mnem mestu.

(2) Zaradi varnosti izvajanja del in zagotavljanja nemote-
nega obratovanja distribucijskega sistema, ima samo distribu-
ter 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 oskr-
bovane 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 zapr-
tjem 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.

5. Zagotavljanje zanesljive oskrbe

23. člen
(zagotavljanje zanesljive oskrbe)

Distributer toplote je dolžan zagotavljati zanesljivo oskr-
bo s toploto in dela na distribucijskem sistemu in prekinitve 
distribucije toplote izvajati v skladu z določili EZ-1 in tega akta.

6. Vzdrževanje distribucijskega sistema

24. člen
(obveznost distributerja toplote za vzdrževanje 

distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote vzdržuje distribucijski sistem, ki 

ga upravlja tako, da posebno skrbnost namenja varnosti, za-
nesljivosti 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 vzdrže-
valnih del.

(3) Distributer toplote je dolžan redno vzdrževati objekte 
in naprave distribucijskega sistema, ki so v njegovem upra-
vljanju tako, da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in 
obratovalna usposobljenost in varnost delovanja v času dobe 
koristnosti distribucijskega sistema (redno tekoče vzdrževanje). 
Načrt rednih tekočih vzdrževalnih del zajema popravila na 
osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo povečanja življenjske dobe, 
vrednosti ali zmogljivosti osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo 
zmogljivosti v predvideni dobi koristnosti.

(4) Distributer toplote je dolžan izvesti posodobitve dis-
tribucijskega sistema, ki je v njegovem upravljanju, s tem, da 
ga občasno obnovi, zamenja iztrošene sestavne dele oziroma 
spremeni njegovo konstrukcijo in s tem podaljša dobo obrato-
vanja oziroma izboljša značilnosti obratovanja distribucijskega 
sistema (redno investicijsko vzdrževanje). Načrt rednih inve-
sticijskih vzdrževalnih del zajema zamenjavo ali preureditve 
oziroma obnovo obstoječih osnovnih sredstev, ki pomenijo po-
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večano 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, preizku-
sov 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 odško-
dninsko 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 iz-
redna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zane-
sljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati 
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko 
distributer toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, 
zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali za-
radi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine 
distribucijo toplote.

(3) Zaradi izrednih del z namenom zagotovitve nemote-
nega in zanesljivega delovanja distribucijskega sistema, distri-
buter toplote odjemalcem ne odgovarja za morebitno nastalo 
škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije toplote.

(4) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribu-
cijskem sistemu, nosi vse stroške potrebnih izrednih nepredvi-
denih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.

27. člen
(dela na distribucijskem sistemu na podlagi zahtev  

tretjih oseb)
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distri-

bucijskem 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 zah-
tevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja 
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.

(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe 
potem, ko tretja oseba distributerju toplote predloži 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 obvesti-
ti 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 vse-
bovati:

– 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, upora-
bljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih 
napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki 
na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih na-
prav ne presega vrednosti, določenih v projektni dokumentaciji 
toplotne postaje in internih toplotnih naprav.

(3) Vzdrževalna dela v toplotni postaji sme izvajati samo 
izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s 
strani distributerja toplote.

30. člen
(razdelitev stroškov obratovanja in vzdrževanja toplotnih 

naprav odjemalca)
Če distributer toplote ugotovi, da delovanje toplotnih na-

prav odjemalca ni varno, zanesljivo, ali učinkovito, pozove odje-
malca, 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 lahko tako 
obratovanje povzroča 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 nenačr-
tovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno urav-
noteženo 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 distribu-
ter toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične 
ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemo-
teno distribucijo toplote.

32. člen
(višja sila)

(1) Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okolišči-
no, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče 
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: 
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih 
organov in izpad električnega omrežja na območju proizvodne-
ga 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.
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(3) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti pre-
prečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, 
se morata distributer toplote in odjemalec pisno dogovoriti o 
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.

(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 
obvestiti prizadete odjemalce v sredstvih javnega obveščanja 
z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj. Če 
ima stavba upravnika, distributer toplote obvesti tudi upravnika 
stavbe.

(2) Obvestilo v sredstvih javnega obveščanja mora vse-
bovati:

– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem so 
motnje distribucije toplote;

– seznam stavb, katerim bo prekinjena ali motena distri-
bucija 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 distri-
bucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na 
obstoječ distribucijski sistem, morajo izpolnjevati predpisane 
tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje varne-
ga, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega 
sistema. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati 
projektna rešitev in katera je osnova za pridobitev soglasja s 
strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distri-
buter toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distri-
bucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na 
obstoječ distribucijski sistem, morajo biti zgrajeni po enakih ali 
primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega siste-
ma, na katerega se priključujejo.

(3) Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sis-
tem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom 
distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucij-
ski sistem nosi odjemalec.

(4) Polnitev distribucijskega sistema in toplotnih postaj, 
kot tudi internih instalacij ogrevanja pri direktnih hišnih posta-
jah, z ogrevnim medijem lahko izvede le distributer toplote. 
Stroške prve polnitve in ostale z izvedbo prve priključitve pove-
zane 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 zahte-
vanih 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 de-
janj, krije odjemalec.

35. člen
(listine, ki jih je treba predložiti pred polnitvijo)

(1) Investitor oziroma odjemalec mora pred polnitvijo vsa-
kega novega ali spremenjenega distribucijskega voda, priključ-
ka ali toplotne postaje distributerju toplote predložiti naslednje 
dokumente:

– dokazila o usposobljenosti izvajalca, ki je izvedel distri-
bucijski vod, priključek ali toplotno postajo;

– izjavo, da so naprave zgrajene v skladu s projektno 
dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi 
zahtevami distributerja toplote, soglasjem h gradnji in soglas-
jem k priključitvi na distribucijski sistem;

– geodetski posnetek distribucijskega voda, priključka in 
toplotne postaje.

(2) Investitor oziroma odjemalec mora po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja za distribucijski vod, priključek in toplotno 
postajo, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, uporabno 
dovoljenje predložiti distributerju toplote.

(3) Z ogrevnim medijem napolnjeni in obratovalno uspo-
sobljeni distribucijski vod, priključek in toplotna postaja odje-
malcu 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 na-
mene brez predhodnega dovoljenja distributerja toplote. Vsaka 
uporaba ogrevnega medija mora potekati pod nadzorom dis-
tributerja 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 se-
zono, če so izpolnjeni pogoji, kar predhodno preveri distributer 
toplote glede na vpliv predvidenih del na zanesljivost delovanja 
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce. Vse stroške, 
ki nastanejo zaradi nove priključitve v času med ogrevalno 
sezono (zaustavitev obratovanja toplovodnega omrežja, izguba 
vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem, morebitni 
povišani stroški proizvodnje toplote zaradi vklopa vršnega vira 
itd.) in temeljijo na veljavnem ceniku storitev distributerja to-
plote 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 distribu-
cijski sistem je potrebno izvesti skladno s predpisi o prostor-
skem načrtovanju, o graditvi objektov, EZ-1, določbami tega 
akta in drugimi veljavnimi predpisi.

(2) Soglasja, pogoji in mnenja so pisni dokumenti, ki jih 
izdaja distributer toplote v skladu 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 veljavna zakonodaja.

39. člen
(soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja)

(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere 
je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje.

(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo stavbe 
v fazi idejne zasnove. Idejna zasnova mora biti izdelana v skla-
du s pravilnikom, ki ureja projektno in tehnično dokumentacijo, 
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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 to-
ploto (ogrevanje, klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, 
tehnologija, itd.) 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 izde-
lavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene do-
kumentacije 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 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 na-
mena uporabe toplote in podatke o potrebah po toploti.

41. člen
(soglasje za priključitev)

(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih naprav, 
ki se jih priključuje na distribucijski sistem, mora investitor grad-
nje 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 distri-

bucijskega voda in priključka ter roki fizične priključitve teh na 
obstoječ distribucijski sistem.

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za ka-
tere po zakonu, ki ureja graditev objektov, ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega od-
stavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo 
o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov 
in solastnikov ali pisno izjavo, s katero investitor del izjavlja, da 
je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in 
obstoječih toplotnih naprav (priključek, toplotna postaja, interne 
toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala 
oziroma jih prizadela.

(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za gradnjo dis-
tribucijskega voda in priključka potrebno poleg izjave iz prej-
šnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju 
lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek 
potekal.

(6) 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:
– naslov stavbe, za katero se izvaja priključitev (ulica, 

hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela 
stavbe);

– navedba investitorja in lastnika stavbe:
a) za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, kraj, 

davčna številka;
b) za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, zastop-

nik družbe, davčna številka;
– navedbo načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi 

za soglasje in na osnovi katerih je izdano soglasje;
– tehnične značilnosti distribucijskega voda ali priključka;
– priključno moč internih toplotnih naprav;
– namen uporabe toplote;
– pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem 

možna, če bo investitor izvedel priključitev v skladu s tem ak-
tom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote in predloženimi 
projekti za izvedbo;

– navedba, da soglasje preneha veljati:
a) če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribu-

cijski sistem na osnovi načrtov, ki so sestavni del te odločbe, 
v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja 
toplote;

b) če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucij-
ski sistem v roku 24 mesecev od njegove dokončnosti;

– 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 so-
glasju za priključitev, in distributerju toplote naročiti izvedbo 
priključitve.

(3) Veljavnost soglasja za priključitev lahko distributer 
toplote na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša 
največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.

(4) Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za 
priključitev podati 30 dni pred iztekom veljavnosti soglasja za 
priključitev. V primeru zamud na strani distributerja toplote se 
šteje, da je soglasje podaljšano, kar je distributer toplote dol-
žan sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še ni izvedel 
priključitve na 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 pri-
ključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, če 
investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje 
pogoje za izdajo soglasja:

– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe ali 
dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo;

– če so projekti za izvedbo distribucijskega voda, pri-
ključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav izdelani v 
skladu s predpisi, tem aktom in tehničnimi zahtevami distribu-
terja toplote;

– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma sola-
stnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih 
naprav, na katere se priključuje in o tem podal ustrezno izjavo in

– če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za distri-
bucijski 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 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.
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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 priklju-

čitve, 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 spremem-

bo tehničnih značilnosti distribucijskega voda ali priključka, 
spremembo nazivnih moči internih toplotnih naprav in spre-
membo namena uporabe toplote.

(2) V primeru sprememb osnovnih parametrov mora la-
stnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede 
na to, ali se je sprememba osnovnih parametrov zgodila po 
sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na 
distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za novo soglasje za 
priključitev.

(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 nepremični-
ne 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 petnaj-
stih dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o 
nastali spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvesti-
ti 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 pet-
najstih 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 odjemalec odklopljen več kot deset let brez 
vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne namerava 
več ohranjati možnost odjema toplote. Distributer toplote lahko 
v tem primeru fizično prekine povezavo med priključkom in 
distribucijskim vodom.

(2) Distributer toplote v primerih nameravane fizične pre-
kinitve iz prejšnjega odstavka lastnika stavbe, za katero je bil 

izveden priključek, obvesti o nameravani fizični prekinitvi iz 
razlogov dotrajanosti, splošne nevarnosti, nevarnosti za življe-
nje 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 distri-
buterja toplote soglasje.

(2) Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranje-
valnih del, v katerem se prikaže način odstranitve priključka, ki 
bo zaradi odstranitvenih del prizadet.

(3) Soglasje, ki ga izda distributer toplote, vključuje pogo-
je, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju 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 eko-
nomsko upravičena, ali če se bodoči odjemalec odloči, da sam 
krije 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 pri-
ključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z uporabo 
metode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer se upo-
števajo parametri iz splošnega akta agencije o metodologiji 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 referenč-
na ekonomska doba uporabe 20 let.

(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve distri-
buter toplote upošteva:

– stroške za izvedbo potrebne investicije v 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 pro-
jektiranja, 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 za-
devne priključitve. Za izračun stroškov se upoštevajo trenutne 
cene na trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih 
objektov.

(6) Predvideni dodatni stroški distributerja toplote so vsi 
stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim vzdrževa-
njem, ki jih bo imel distributer toplote, glede na izkustvena 
merila s podobno energetsko infrastrukturo, v zvezi z investicijo 
iz prejšnjega odstavka v referenčni ekonomski dobi uporabe.

(7) Strošek iz naslova donosa na sredstva za namene 
nesorazmernih stroškov priključitve se določi kot povprečna 
vrednost obrestne mere zadnjih petih izdanih državnih obve-
znic 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 v skladu s slovenskimi 
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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 priključi-
tve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi 
distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).

(12) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za 
pokritje vseh stroškov priključitve, ima odjemalec pravico do 
priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s 
predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerne stroške).

(13) Distributer toplote določi nesorazmerne stroške kot 
znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi upo-
rabe distribucijskega voda v celoti upoštevana takšna pričako-
vana interna stopnja donosnosti investicije, kot znaša stopnja 
donosa na sredstva distributerja toplote.

(14) Distributer toplote ni dolžan začeti z investicijo, dokler 
odjemalec ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se odjema-
lec zaveže, da bo v referenčni ekonomski dobi uporabljal distri-
bucijski vod v napovedanem obsegu odjema toplote, ki izhaja 
iz soglasja za priključitev, in dokler ne plača nesorazmernih 
stroškov, kot je opredeljeno v pogodbi o priključitvi.

5. Pogodba o priključitvi

52. člen
(vsebina pogodbe o priključitvi)

(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev ter pred pri-
ključitvijo na distribucijski sistem skleneta imetnik soglasja za 
priključitev in distributer toplote pogodbo o priključitvi. S to 
pogodbo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s priklju-
čitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih 
stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom nad gra-
dnjo 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 ure-
ditev vseh medsebojnih razmerij med distributerjem toplote 
in lastnikom nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali 
odstranitvijo priključka ter odgovornost za plačilo s tem pove-
zanih 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 to-
plote, 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 distribu-
terja toplote o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškod-
bah na priključku in toplotni postaji.

(4) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna 
dela na priključku in toplotni postaji bremenijo lastnika priključ-
ka 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 odgovorno-

sti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in 
ne odpravlja napak, če naprave ne delujejo pravilno, čeprav 
je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključka in toplotne 
postaje.

54. člen
(določitev tehničnih značilnosti priključka)

Vrsto, število, lego in dimenzijo priključkov določi dis-
tributer 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 vgra-

dnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav in na-
prav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega 
sistema v prostoru, kjer se nahaja toplotna naprava.

56. člen
(priključitev novega odjemalca na obstoječ priključek)
(1) Lastnik priključka lahko v zameno za primerno nado-

mestilo, 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.

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, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni 
svoje obveznosti, in sicer če:

– na opomin distributerja toplote ne poravna pogodbenih 
obveznosti;

– moti distribucijo toplote drugim odjemalcem;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, toplotne 
postaje, ventilov V1 in V2, merilnih naprav ali internih toplotnih 
naprav v okviru pristojnosti distributerja toplote po tem aktu;

– obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na distribucij-

ski sistem svoje toplotne naprave, ali če omogoči prek svojih to-
plotnih naprav priključitev toplotnih naprav drugih odjemalcev;

– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema toplote 
na s pogodbo o dobavi toplote dogovorjeno vrednost oziroma 
količino v zahtevanem roku;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih;

– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali 
napeljave.

(2) Rok za izpolnitev obveznosti v obvestilu znaša 15 dni 
za gospodinjske odjemalce in osem dni za ostale odjemalce od 
dneva prejema obvestila.
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(3) Distributer toplote izvede odklop po predhodnem ob-
vestilu 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 odklopi odjemalca brez predho-
dnega obvestila, če odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih 
naprav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.

(2) Distributer toplote izvede odklop odjemalca brez pred-
hodnega obvestila tudi v primeru, ko obstaja utemeljen sum, 
da je namerno poškodoval merilno napravo ali nepooblaščeno 
priključil svoje toplotne naprave na distribucijski sistem z uniče-
njem plomb ali s poškodovanjem glavnih zapornih ventilov V1 
in V2, s čemer ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.

(3) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečate-
njem glavnih zapornih ventilov V1 in V2.

(4) 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.

(5) 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 po-
godba o dobavi toplote preneha veljati.

(2) Distributer toplote izvede odklop s fizično prekinitvijo 
priključka za glavnima zapornima ventiloma V1 in V2 ter peča-
tenjem 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 
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 z nedovoljenim 
posegom v distribucijski sistem vzpostavi odjem toplote, se ta 
odjem šteje kot neupravičen odjem.

(2) Če kljub odklopu odjemnega mesta pride do neupra-
vičenega odjema preko priključka, namenjenega oskrbi tega 
odjemnega mesta, lahko distributer toplote izvede odklop na 
priključnem mestu na distribucijskem vodu. Nastali stroški bre-
menijo odjemalca, ki je po izvedenem odklopu 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 odklo-
pljen, na njegove stroške ponovno priključiti na distribucijski 

sistem, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za odklop 
in izpolnil pogoje iz tega akta.

(2) Distributer toplote, ki je odjemalca neutemeljeno od-
klopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa 
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave 
odjemalca omrežja na svoj distribucijski sistem.

(3) Distributer toplote ima 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 uvelja-
vlja 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. Pravico do povračila škode uveljavlja 
s pisno zahtevo, ki jo mora posredovati distributerju toplote 
v 10 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 obliki ali 
tudi v elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem 
poslovanju, v kolikor za to obstajajo možnosti pri obeh pogod-
benih strankah.

(2) Pogodba o dobavi toplote se sklene med distributer-
jem toplote in odjemalcem, ki je imetnik soglasja za priključitev 
v primeru prvih priključitev na distribucijsko omrežje (v nadalj-
njem besedilu: imetnik soglasja za priključitev) oziroma lastnik 
nepremičnine, v kateri ali za katero je bilo izvedeno odjemno 
mesto (v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine).

(3) Če odjemalec, ki odjema toploto (npr. najemnik, upo-
rabnik), ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik ne-
premičnine, se pogodbeno razmerje o dobavi in odjemu toplote 
uredi med imetnikom soglasja za priključitev oziroma lastnikom 
nepremičnine, odjemalcem, ki odjema toploto (najemnik, upo-
rabnik ipd.), in distributerjem toplote. Odjemalec, ki ni lastnik 
nepremičnine, in lastnik nepremičnine sta solidarno odgovorna 
za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili 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.

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.



Stran 10348 / Št. 68 / 26. 10. 2018 Uradni list Republike Slovenije

(2) Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote 
pisno skladno s splošnimi pogodbenimi pogoji, ki morajo biti 
znani vnaprej.

(3) Po preteku odpovednega roka iz prejšnjega odstavka 
tega člena distributer toplote ustavi dobavo toplote na odjemno 
mesto. Če sovpada datum odpovednega roka na dela prosti 
dan (praznik, sobota ali nedelja), potem izvede distributer to-
plote 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 v 
primerih:

– če odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva posame-
zni odjemalec, ki se s toploto oskrbuje iz skupnega odjemnega 
mesta;

– če odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva odjema-
lec, ki bi se po odpovedi pogodbe o dobavi toplote želel oskrbo-
vati z drugim virom energije, kljub dejstvu, da je na določenem 
območju na podlagi posebnega predpisa predpisana prioritetna 
uporaba toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za 
ogrevanje prostorov.

(5) Ne glede na določilo druge alinee prejšnjega odstavka 
je odpoved od pogodbe o dobavi toplote mogoča v primeru 
odstranitve ali rušitve stavbe.

(6) Če se odjemalec po odpovedi pogodbe o dobavi toplo-
te 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 distribu-
terja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz ka-
kršnegakoli 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 od-

jemalcih, če je skupno odjemno mesto in lastniku stavbe oziro-
ma 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 
odjemalcev/sedež družbe, kraj, davčno številko/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 obra-
čuna 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 neiz-
polnjevanjem pogodbe;

m) načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah 
in stroških vzdrževanja;

n) podatke, v katerih pogodbena partnerja določita more-
bitne posebnosti pogodbenega razmerja;

o) dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni 
dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z ne-
natančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote;

p) informacije o pravicah odjemalcev.

66. člen
(obveščanje)

(1) Odjemalec je distributerju toplote dolžan pisno sporo-
čiti vse spremembe podatkov (npr. ime ali firmo, naziv, prebi-
vališče, poslovni naslov, sedež, statusnopravne spremembe, 
uvedbo postopkov zaradi nesolventnosti, spremembe odjemne 
skupine, spremembe lastnika odjemnega mesta, plačnika, na-
stop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za priklju-
čitev ipd.) 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 po-
datkov 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 pošto (račune, opomine, odgovore 
na reklamacije, obvestila, odpoved pogodbe, obvestila vezana 
na akcije, neposredno trženje, tržne analize ipd.) pošilja odje-
malcu 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 in odjemalca)

(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri odjemal-
cih, ki vplivajo na obstoječe pogodbeno razmerje med distribu-
terjem toplote in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec 
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 od-

jemalcih, če je skupno odjemno mesto, in o lastniku stavbe 
oziroma lastnikih posameznih delov stavbe, če je skupno od-
jemno 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 zasto-
pnik družbe;

b) podatke o novem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih, 
če je skupno odjemno mesto, in o lastniku stavbe oziroma la-
stnikih 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, zakoniti zasto-
pnik družbe;
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c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov meril-
nega mesta;

d) priložene listine kot dokazilo o prenosu lastninske 
pravice (fotokopijo);

e) podpisano izjavo novega odjemalca na obrazcu distri-
buterja toplote, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje 
če gre za skupno odjemno mesto;

f) stanje merilne naprave na dan prenosa lastninske pra-
vice.

(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prej-
šnjega 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 pogod-
be 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 nepre-

mičnine lahko distributerju toplote pisno predlaga, da se po-
godbeno 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 zasto-
pnik družbe;

b) podatke o odjemalcu toplote, ki ni lastnik nepremičnine:
– 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 zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov odje-
mnega mesta.

(3) Distributer toplote, imetnik soglasja za priključitev ozi-
roma lastnik nepremičnine in odjemalec, ki ni imetnik soglasja 
za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, pogodbeno raz-
merje 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, do-
kler niso izpolnjene vse finančne in druge obveznosti odjemal-
ca 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 nepre-
mičnine, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote in odjema-
lec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k pogod-
bi 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 ne-
premičnine, ki imata sklenjeno pogodbo o dobavi toplote, in 
odjemalec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k 
pogodbi o dobavi, 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 vsa določila tega akta, ki veljajo za pogodbo o 
dobavi toplote.

69. člen
(sprememba splošnih pogodbenih pogojev)

(1) O spremembi splošnih pogodbenih pogojev mora di-
stributer 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, 
v kateri je objavljena celotna vsebina novih splošnih pogodbe-
nih 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 določili tega akta ni mogoča, odstopi od pogodbe o 
dobavi toplote najkasneje v roku trideset dni po začetku veljave 
sprememb splošnih pogojev. Če distributer toplote ne prejme 
pisnega odstopa odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je 
odjemalec pristal na spremembe splošnih pogojev.

2. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih

70. člen
(skupno odjemno mesto)

Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v večstano-
vanjski, 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 
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-po-
slovna 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 vsa-
kim odjemalcem posebej.

(3) Za urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odje-
mnem mestu se smiselno uporabljajo določila akta, ki urejajo 
sklepanje pogodb o dobavi toplote, razen v kolikor v tem po-
glavju 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 toplo-
te 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 zasto-
pnik družbe;
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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 odje-
malcu iz petega odstavka tega člena, neposredno ali s posre-
dovanjem 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 vzdrževa-
nje 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 od-
stotkov. Razdelilnik stroškov toplote je sestavni del pogodbe 
o dobavi toplote.

(2) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote mora biti izde-
lan v skladu s pravilnikom, ki ureja način delitve in obračuna 
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavb z več posa-
meznimi deli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in posredovan 
v skladu z navodili distributerja toplote.

(3) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote se lahko spre-
meni v skladu s pravilnikom in se upošteva s prvim naslednjim 
obračunskim obdobjem, ko distributer toplote prejme razdelilnik 
stroškov v svoje vložišče.

73. člen
(način in odgovornost glede sporočanja razdelilnika stroškov 

za dobavljeno toploto distributerju toplote)
(1) Merjenje dobave toplote vsakemu posameznemu delu 

stavbe ni obveznost niti strošek distributerja toplote, če s po-
godbo ni drugače določeno.

(2) Distributer toplote ni odgovoren za pripravo in pra-
vilnost razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto. Distributer 
toplote ni izvajalec obračuna in izvajalec delitve stroškov do-
bavljene 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 to-
plote in sklenjenim sporazumom o načinu sporočanja mesečnih 
razdelilnikov stroškov.

(4) Odjemalci morajo določiti pooblaščenca za sporoča-
nje 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 nači-
nu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov, v katerem se 
določijo 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 to-
plote 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 me-

stu plača dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega 
obdobja, v katerem se je zgodila sprememba.

(3) Ne glede na dejstvo, da je prišlo do lastninsko prav-
ne ali statusne spremembe znotraj obračunskega obdobja, je 
zavezanec za plačilo stroškov oskrbe s toploto do konca obra-
čunskega 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 odje-
mnem mestu velja le, če jo poda vsaj 75 % odjemalcev tega 
odjemnega mesta skupaj, istočasno in v pisni obliki. Odpoved 
lahko poda tudi upravnik stavbe oziroma drug pooblaščenec 
odjemalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima pri zastopanju la-
stnikov delov stavb. Z dnem prejema popolne odpovedi začne 
teči odpovedni rok po pogodbi o dobavi toplote oziroma po 
tem aktu.

3. Storitev dobave toplote

76. člen
(čas dobave toplote)

(1) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto v času 
ogrevalne sezone in mu zagotavlja na odjemnem mestu v 
priključni postaji parametre v skladu z določili tega akta. Če 
je pogodbeno vzajemno dogovorjen odjem toplote, distributer 
toplote zagotavlja dobavo toplote čez vse leto.

(2) Ogrevalna sezona se prične 1. julija tekočega leta, 
konča pa 30. junija prihodnjega leta. Ogrevanje se prične 
septembra in najkasneje oktobra, ko je zunanja temperatura tri 
dni zaporedoma ob 21. uri 15 °C ali manj. Ogrevanje se konča 
najprej aprila in najkasneje maja, ko zunanja temperatura ob 
21. uri preseže trikrat zaporedoma 15 °C.

4. Začetek dobave toplote

77. člen
(začetek dobave toplote)

(1) Distribucijski sistem je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– so izpolnjeni pogoji iz izdanih soglasij;
– je sklenjena pogodba o priključitvi;
– je priključitev pravilno izvedena;
– je sklenjena pogodba o dobavi toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana 

poročila;
– lastnik nepremičnine ali imetnik soglasja za priključitev 

predloži uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave, 
če je bilo izdano gradbeno dovoljenje;
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– so poravnane finančne obveznosti bodočega odjemalca 
toplote do distributerja toplote;

– je podpisan zapisnik o nastavitvi toplote postaje.
(2) Odjemalec in distributer toplote z zapisnikom določita 

dejanski začetek dobave toplote. Zapisnik mora med drugim 
vsebovati obračunsko moč, začetno stanje merilnih naprav 
in datum začetka dobave. Lastnik nepremičnine ali imetnik 
soglasja lahko zaprosi za začetek dobave toplote pred prido-
bitvijo uporabnega dovoljenja na osnovi predložene odločbe o 
poskusnem obratovanju.

(3) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto pravilo-
ma neprekinjeno. Prekinitve so možne v primerih, določenih s 
tem aktom in v skladu 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 upo-
števajo merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev 
porabljene toplote.

(4) Količino dobavljene toplote ugotavlja distributer to-
plote.

(5) Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba distri-
buterja toplote ali po predhodnem dogovoru z distributerjem 
toplote odjemalec sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča 
daljinski prenos podatkov.

(6) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odje-
mnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in v količini, 
kot je bila izmerjena na odjemnem 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, prido-
bljenih 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 prido-
bitve 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 priključ-

ni 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 plombe, 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 zame-
njavo v zakonitem roku izvaja distributer toplote v skladu z 
zakonodajo.

(2) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve 
internih toplotnih naprav ali drugih razlogov na strani odjemal-
ca, 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 prese-
ga vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega 
pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v naspro-
tnem 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 obve-
stiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene 
napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.

(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo 
ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemalca, 
bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave 
odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.

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 na-
tančnost 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 pogod-
benih 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 pre-
nos podatkov za potrebe obračuna in učinkovito delovanje 
toplotne postaje namešča, premešča in vzdržuje distributer 
toplote na stroške odjemalca. Distributer toplote tudi predpi-
še zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa 
podatkov.

(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 komuni-
kacijskega 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.

6. Merjenje količin toplote

86. člen
(obveznost distributerja za zagotavljanje merilnih podatkov)

Distributer toplote je odgovoren za zagotavljanje merilnih 
podatkov za obračun prevzetih in dobavljenih količin toplote.
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87. člen
(odčitovalno obdobje)

(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v kate-
rem distributer toplote izvaja redna odčitavanje merilnih naprav 
in je enako obračunskemu obdobju.

(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno.

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 plomb (kot npr. za računsko enoto, tempe-
raturo tipala dovoda, temperaturo tipala povratka ipd.), drugimi 
poškodbami in jih zavarovati pred zmrzaljo.

(2) Če distributer toplote zaradi odsotnosti odjemalca ali 
zaradi drugih razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati 
merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila dis-
tributerja toplote javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga 
določi distributer toplote.

89. člen
(določanje količin dobavljene toplote brez odčitka)

Za obračunsko obdobje, za katerega niso bile odčitane 
merilne naprave zaradi odsotnosti odjemalca ali drugih razlo-
gov na strani odjemalca (kot npr. onemogočanje dostopa do 
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 pod-
lagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine toplote spo-
razumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave 
do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od 
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno 
upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec prejemal to-
ploto v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma 
registrirala količine predane toplote.

(2) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerje-
nih 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.

91. člen
(izračun količin dobavljene toplote v primeru  

okvare merilne naprave)
(1) Za obdobje, ko je merilna naprava pokvarjena, se do-

loči dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obra-
čunskem obdobju, ko je merilna naprava še pravilno delovala, 
z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.

(2) Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer to-
plote. 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:

Q = Qh x K x Y

pri tem pomenijo:
Q  ... dobavljena količina toplote (MWh)
Qh  ... obračunsko (priključno) moč toplotnih naprav za 

ogrevanje in klimatizacijo prostorov (MW)
K ... število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih na-

prav z obračunsko (priključno) močjo v obračunskem obdobju
Y  ... 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 pomenijo:
Z ... število ogrevalnih dni
tn ... srednja projektna ali predpisana temperatura pro-

storov
tnp ... srednja projektna notranja temperatura prostorov
tz sr ... srednja zunanja temperatura v obračunskem ob-

dobju
tz min ... –20 °C, računska minimalna zunanja tempera-

tura

92. člen
(neupravičen odjem)

(1) Za neupravičen odjem toplote se šteje:
– odjem toplote, ki ni merjen z merilno napravo za ugota-

vljanje količin dobavljene toplote;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki ni overjena 

pri akreditiranem kontrolnem organu;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki je namerno 

poškodovana;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, kjer so nepo-

oblaščeno odstranjeni oziroma poškodovane plombe merilne 
naprave oziroma njeni sestavni deli;

– 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;

– odjem toplote, izveden z nedovoljenim posegom v dis-
tribucijski sistem;

– odjem toplote, ki ga izvaja odjemalec s tem, da je priklju-
čil svoje interne toplotne naprave na distribucijski sistem brez 
soglasja distributerja toplote.

(2) Dokazno breme neupravičenega odjema je na strani 
osebe, za katero obstaja utemeljen sum, da izvaja neupravičen 
odjem toplote.

(3) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče ugo-
toviti, se neupravičen odjem toplote obračuna od zadnjega 
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 primerljive druge stavbe, 
z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote (Y=1).

(5) Vsak neupravičen odjem toplote, odstranitev oziroma 
poškodovanje plombe merilne naprave oziroma njenih sestav-
nih delov se praviloma prijavi organom pregona in energetske-
mu 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 
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tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen. Če distributer ne raz-
polaga s podatki o obračunski moči takega odjemalca, le tega 
predhodno pozove k pridobitvi soglasja za priključitev.

(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obra-
čuna novo obračunsko moč, ostale odjemalce na istem odje-
mnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priklju-
čitvi 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 doda-
tnega 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 od-
klopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti, 
ter rokih za predložitev dokazil.

(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop gospodinj-
skega odjemalca 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.

(3) Do nujne oskrbe so upravičeni gospodinjski odje-
malci 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 go-
spodinjstvu.

(4) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distri-
buterja 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 sedežu distributerja toplote.

(5) Distributer toplote pri presoji upravičenosti do nujne 
oskrbe najprej ugotavlja, ali gospodinjski odjemalec izpolnjuje 
kriterije iz drugega odstavka tega člena, nato pa, ali obstajajo 
okoliščine, zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo 
življenje ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, 
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo 
na podlagi izpolnjevanja enega izmed naslednjih dveh pogojev:

– ali glede na letni čas in temperaturne razmere ter vrsto 
stavbe, v kateri gospodinjski odjemalec prebiva, odklop dis-
tribucije toplote ogroža življenje in zdravje tega odjemalca ter 
oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe 
drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški;

– ali bi bilo v primeru odklopa distribucije toplote ogroženo 
zdravstveno stanje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, 
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(6) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne 
razmere so gospodinjski odjemalci lahko upravičeni le v obdo-
bju ogrevalne sezone.

(7) Do nujne oskrbe v obdobju ogrevalne sezone niso 
upravičeni gospodinjski odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v ka-
terih je vsaj v enem bivalnem prostoru odjemalca omogočeno 
ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.

(8) Distributer toplote kot ustrezno dokazilo za izpolnjen 
pogoj, da gre za gospodinjskega odjemalca iz drugega odstavka 
tega člena, upošteva potrdilo Centra za socialno delo, iz katere-
ga 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 upraviče-
nosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih 

razmer zahteva potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem 
pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz kate-
rega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v enem prostoru možno 
ogrevanje na trda ali druga goriva in izjavo odjemalca, da v 
nobenem prostoru ni vgrajena kurilna naprava za ogrevanje 
na trda ali druga goriva ali druga ogrevalna naprava. Dokazilo 
ne sme biti starejše od enega leta.

(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja distributer toplote presoja na podlagi dokazila, iz kate-
rega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje 
in zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim 
prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(11) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upraviče-
nosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva 
potrdilo osebnega zdravnika, da gospodinjski odjemalec za ohra-
njanje 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 od-
jemalca. Obvestilu, ki je namenjeno odjemalcu, priloži seznam 
nasvetov za varčevanje z energijo, ki lahko pripomorejo k zni-
žanju porabe energije oziroma stroškov ogrevanja. Distributer 
toplote sme pri izvajanju nujne oskrbe omejiti odjem toplote 
gospodinjskemu odjemalcu do količine, ki je nujno potrebna, 
da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja tega odjemalca 
ter oseb, ki z njim prebivajo.

(13) Gospodinjski odjemalec je upravičen do nujne oskrbe 
za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz prve-
ga odstavka tega člena in dokler obstajajo okoliščine, ki povzro-
čajo ogrožanje življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z 
njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za 
socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči. 
Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.

(14) Če distributer toplote presodi, da niso izpolnjeni 
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obvesti gospo-
dinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.

8. Obveščanje odjemalcev

95. člen
(kontaktna točka za odjemalce)

(1) Distributer toplote mora odjemalcem zagotoviti po-
trebne 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 ali 
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 podaja informa-
cije o obračunu toplote, ki vključujejo:

– veljavne dejanske cene;
– dejansko porabo energije in dejanske stroške v obra-

čunskem 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.
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(2) Distributer toplote odjemalcem toplote posreduje po-
datke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o 
učinkoviti rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na 
katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za 
izboljšanje energetske učinkovitosti.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora distributer 
toplote odjemalcem podati informacije o obračunu toplote naj-
manj štirikrat letno:

– na zahtevo odjemalca ali
– če je odjemalec izbral možnost elektronskega prejema-

nja obračuna.
(4) Distributer toplote daje odjemalcem podatke o obraču-

nu 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 odje-
mnem mestu odjemalca.

(2) Dobavljena toplota iz distribucijskega sistema je ustre-
zne kakovosti, če je diferenčni tlak na odjemnem mestu, za 
vročevodno in toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja, mi-
nimalno 1 bar. Temperatura dovoda na odjemnem mestu se 
zagotavlja v 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 sestavni del tega akta.

(3) Distributer toplote odgovarja za kakovost dobavljene 
toplote skladno s tem aktom, pogodbo o dobavi toplote in za-
pisnikom, pod pogojem, da so odjemalčeve toplotne naprave 
zgrajene in obratujejo skladno s projektno dokumentacijo in da 
so obratovalno sposobne.

(4) Če odjemalec oporeka kakovosti toplote, mora distri-
buter toplote ali njegov pooblaščenec opraviti meritve in rezul-
tate 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 določili predpisov s po-
dročja o akreditaciji in predpisov o načinu določanja organov 
za ugotavljanje skladnosti.

(6) Distributer toplote mora v osmih dneh preizkusiti ugo-
tovitve odjemalca glede kakovosti toplote. Distributer toplote je 
dolžan obvestiti odjemalca o svojih ugotovitvah 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. Nadome-
stilo mora biti sorazmerno glede na višino nastale škode, težo 
kršitve in stopnjo odgovornosti distributerja toplote.

(8) Ne glede na plačilo nadomestila, lahko odjemalec od 
distributerja toplote po splošnih predpisih o odškodninski odgo-
vornosti 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 to-
plote 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 za vsako odjemno 
mesto posebej. Na skupnih odjemnih mestih vsak etažni lastnik 
prejme svoj račun v skladu z razdelilnikom stroškov.

(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 
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 po-
stopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem 
določi priključno moč za namen rabe toplote za ogrevanje 
prostorov (v nadaljnjem besedilu: OGP). Priključno moč 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 določili tega 
akta in določili tehničnih zahtev distributerja toplote o priključitvi 
stavb na distribucijski sistem.

(2) 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 po-
staje, mora odjemalec pridobiti novo soglasje za priključitev, 
po postopku navedenem v tem aktu in priložiti zahtevano 
dokumentacijo.

(3) Če je potreba po spremembi priključne moči nastala 
zaradi izvedbe ukrepov toplotne zaščite stavbe, spremembe 
namembnosti dela stavbe, ukinitve in posodobitve internih to-
plotnih naprav, ki ne pogojujejo povečave oziroma fizične pre-
delave 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.

(4) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v po-
stopku 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 zapisni-
kom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe 
distributerja toplote.

(5) 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 posame-
znega odjemalca. Seštevek obračunskih moči posameznih 
odjemalcev mora biti enak priključni moči po izdanem soglasju 
za priključitev.

(6) Obračunska moč je lahko manjša od priključne moči 
kadar posamezni deli stavbe in njihove interne toplotne napra-
ve niso zgrajeni v celotnem obsegu po predloženi dokumenta-
ciji ob izdaji soglasja za priključitev ali pa je na obstoječi zgradbi 
izvedena energetska sanacija ali druge spremembe, ki imajo 
za posledico spremembo priključne moči.
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102. člen
(rok in način plačila)

(1) Terjatev distributerja toplote do odjemalca nastane 
20. v mesecu za zaračunane storitve preteklega meseca. 
Navedeno velja za odjemalce, ki so gospodarski subjekti 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, distribu-
ter 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, določe-
nega 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 zaračuna-
va zamudne obresti.

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 (kot npr. 
bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, menico, predplačilo 
ipd.), pri čemer lahko znesek zavarovanja znaša največ pov-
prečni znesek dvomesečnega računa.

104. člen
(reklamacija)

(1) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– količino in kvaliteto dobavljene toplote v priključni postaji;
– nepravilno delovanje merilnikov toplote;
– zastoje ter okvare pri dobavi toplote;
– obračun dobavljene toplote;
– druge storitve.
(2) Odjemalec lahko reklamacijo pošlje pisno ali po elektron-

ski 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 to-
plote v priključni postaji in se je ne da odpraviti v najkrajšem 
času (do 24 ur), mora distributer toplote posredovati odjemalcu 
ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklama-
cije v najkrajšem času, najkasneje pa v treh delovnih dneh od 
prejema reklamacije.

(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

1. Tarifni elementi in tarifne postavke

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 ak-
tom, 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 na-

men 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.

2. Tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov

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 skupina (TSOGP) Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)

Variabilni del cene
Toplota (TPV)

Fiksni del cene
Obračunska moč (TPF)

OGP01 Gospodinjski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
OGP02 Industrijski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
OGP03 Poslovni in ostali odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
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108. 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 naro-
čila in dogovora z odjemalcem. Storitev se obračuna skladno 
z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in javno dosto-
pen vsem odjemalcem.

109. 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

110. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati Po-
goji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja daljin-
skega ogrevanja z biomaso Gornji Grad (Uradno glasilo občin 
Mozirje, Nazarje, Luče, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98).

111. člen
(uveljavitev akta)

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

Št. GG-1/2017
Gornji Grad, dne 23. julija 2018
EVA 2018-2430-0065

EKOEN GG, d.o.o.
Direktor

Benjamin Robnik l.r.
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Priloga   
Diagram poteka temperature ogrevne vode v dovodnem in povratnem vodu na odjemnem 
mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur 

 

Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -18°C
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 Opomba:  
 
Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v 
dovodnem vodu je ± 3° C. 
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3335. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijski sistem toplote za geografsko 
območje Občine Mozirje – mikrosistem 
Osnovna šola Mozirje in mikrosistem 
Podrožnik Mozirje, Občine Luče – mikrosistem 
daljinskega ogrevanja s toplovodnim 
omrežjem Luče – ureditveno območje 3.15 
(UN 12) ter naselja Solčava – mikrosistem 
daljinskega ogrevanja s toplovodnim 
omrežjem Solčava v Občini Solčava

Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14 in 81/15) in Akta o obvezni vsebini sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni 
list RS, št. 47/15 in 9/16) ter na podlagi soglasja Agencije za 
energijo št. 112-14/2017-11/262 z dne 23. 8. 2018, družba 
EKOEN d.o.o., družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke 
energije, izdaja

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

za distribucijski sistem toplote za geografsko 
območje Občine Mozirje – mikrosistem Osnovna 
šola Mozirje in mikrosistem Podrožnik Mozirje, 

Občine Luče – mikrosistem daljinskega 
ogrevanja s toplovodnim omrežjem Luče – 
ureditveno območje 3.15 (UN 12) ter naselja 

Solčava – mikrosistem daljinskega ogrevanja  
s toplovodnim omrežjem Solčava  

v Občini Solčava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) S tem aktom se urejajo obratovanje in način vodenja 
distribucijskega sistema toplote (v nadaljnjem besedilu: distri-
bucijski sistem), tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje 
distribucijskega sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na 
distribucijski sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in 
kvalitetno oskrbo s toploto, splošni pogoji za dobavo in odjem, 
ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave to-
plote in tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in 
tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odje-
malcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto 
in druge elemente.

(2) Ta akt se uporablja za distribucijske sisteme, ki so v 
lasti in upravljanju distributerja toplote družbe EKOEN d.o.o., 
družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije (v na-
daljnjem besedilu: distributer toplote) in na katerem distributer 
toplote opravlja gospodarsko javno službo distribucije toplote. 
Lastnik proizvodnih virov in distribucijskih sistemov je EKOEN 
d.o.o..

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične ose-
be, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna 
dela na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah ali na drugih 
soodvisnih objektih.

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 podat-
kov 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 dis-
tributer toplote uporabljati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov.

(4) Osebne podatke odjemalca distributer toplote shranju-
je, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so 
se zbirali ali nadalje obdelovali.

3. člen
(pojmi in definicije)

V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-
getskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadalj-
njem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo uporabljeni pojmi 
naslednji pomen:

1. celotni stroški za toploto so stroški za toploto, dobavlje-
no 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;

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. Delil-
niki 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 gospodarske 
javne službe distribucije toplote na geografskem območju Obči-
ne Mozirje – mikrosistem Osnovna šola Mozirje in mikrosistem 
Podrožnik Mozirje, Občine Luče – mikrosistem daljinskega 
ogrevanja s toplovodnim omrežjem Luče – ureditveno območje 
3.15 (UN 12) ter naselja Solčava – mikrosistem daljinskega 
ogrevanja s toplovodnim omrežjem Solčava v Občini Solčava;

8. glavna toplotna postaja (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 na-
prave odjemalca;

12. industrijski odjemalec je odjemalec, ki kot svojo glav-
no dejavnost opravlja dejavnosti, ki po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti spadajo v področji kategorije B Rudarstvo ali kate-
gorije C Predelovalne dejavnosti;

13. interne toplotne naprave so naprave, ki omogoča-
jo 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 (radiator-
sko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in 
prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne 
vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;

14. investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči 
graditev ali sam izvaja graditev naprav in napeljav distribucij-
skega sistema, toplotne postaje ali stavbe, ki bo oskrbovana s 
toploto iz distribucijskega sistema;

15. merilna naprava je merilnik toplote na odjemnem ozi-
roma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposre-
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dno 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 na-
meščena merilna naprava; izjemoma so merilne naprave v ob-
stoječih toplotnih postajah lahko nameščene tudi v hišni postaji;

17. nadzor je kvalitativni nadzor pooblaščene osebe dis-
tributerja toplote nad izvajanjem del na distribucijskem sistemu, 
toplotnih postajah in internih toplotnih napravah;

18. nesorazmerni stroški priključitve na distribucijski sis-
tem 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 v razumnem času pride do povečanja 
odjema iz sistema na novem distribucijskem vodu oziroma 
obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki 
omogoča 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 distri-
buterja toplote;

20. obračunsko obdobje je obdobje, za katerega se iz-
vaja 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 sku-
pno 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 gospo-
dinjski 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 priključ-
nim mestom uporabnika;

27. priključitev je izvedba fizične povezave priključka na 
obstoječi distribucijski sistem;

28. priključna moč je nazivna moč internih toplotnih na-
prav 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 odjema-
lec 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 pri-
ključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (v nadalj-
njem 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 oziroma 
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 preno-
sniku 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 so-
glasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom o 
graditvi objektov;

38. soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na 
distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote v skladu z 
EZ-1;

39. sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je kate-
rakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe 
delovanja toplotnih naprav ali obračuna toplote;

40. tarifna skupina je skupina odjemalcev, za katere ve-
ljajo 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 distribucij-
skem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah. 
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 sis-
temom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi naprava-
mi 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 distri-
bucijskega 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.

II. DISTRIBUCIJSKI SISTEM

4. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)

(1) Distribucijski sistem je sistem objektov, naprav in čr-
pališč za prenos toplote po omrežju od prevzemnih mest iz 
proizvodnih virov do odjemnih mest v toplotnih postajah. Se-
stavni del distribucijskega sistema so tudi distribucijski vodi in 
priključki, vključno z glavnima zapornima ventiloma V1 (dovo-
dni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu uporabnika.

(2) Proizvodni viri (kotlovnice na lesno biomaso Podro-
žnik, Osnovna šola Mozirje, Luče in Solčava), ki so v lasti in 
upravljanju distributerja toplote, kot distributerja z lastno proi-
zvodnjo, niso del distribucijskega sistema.

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

(4) Distribucijski sistemi toplote za geografska območja 
Občine Mozirje – mikrosistem Osnovna šola Mozirje in mikro-
sistem Podrožnik Mozirje, Občine Luče – mikrosistem daljin-
skega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Luče – ureditveno 
območje 3.15 (UN 12) ter naselja Solčava – mikrosistem da-
ljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Solčava v Občini 
Solčava sestojijo iz:
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– toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja z ogreval-
nim medijem toplo vodo, ki prevzema toploto v glavni toplotni 
postaji in jo preko toplovodnega omrežja distribuira do posame-
znega ali več odjemalcev. Nazivni tlak toplovodnega omrežja je 
2,5 bar in nazivna temperatura 90 °C;

– črpališča, ki so objekti in naprave, ki omogočajo tran-
sport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;

– glavne toplotne postaje (primarne postaje), pri kateri 
je ogrevalni medij distribucijskega sistema na primarni strani 
ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekun-
darni strani;

– sistema za nadzor in upravljanje distribucijskega siste-
ma. S tem sistemom distributer toplote upravlja in nadzoruje 
delovanje distribucijskega sistema.

5. člen
(razvoj distribucijskega sistema)

(1) Distributer toplote ima pravico, da izdeluje oziroma 
potrjuje tehnične rešitve za nadaljnji razvoj distribucijskega 
sistema, skladno z odlokom lokalne skupnosti o gospodarskih 
javnih službah, na podlagi analize izvajanja distribucije toplo-
te, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih 
parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega sistema, 
zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket 
ter drugih podatkov.

(2) Pri načrtovanju vlaganj in investicij v distribucijski 
sistem in pri izdajanju soglasij za priključitev mora distributer 
toplote ekonomsko-tehnično optimizirati proces načrtovanja 
naložb ob upoštevanju energetske učinkovitosti, stroškov ka-
pitala, stroškov vzdrževanja in stroškov obratovanja.

6. člen
(spremembe na distribucijskem sistemu)

Distributer toplote ima zaradi zagotovitve varnega, za-
nesljivega in učinkovitega delovanja distribucijskega sistema 
pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na dis-
tribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih 
napravah ter podati tehnične zahteve, katere se morajo upo-
števati pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju 
distribucijskega sistema in naprav odjemalca.

7. člen
(pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje 

distribucijskega sistema)
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, za-

četku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter 
drugih delih na distribucijskem sistemu in toplotnih postajah 
se mora upoštevati določbe predpisov za graditev, obratova-
nje 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 to-
plotnih postaj upoštevati tudi tehnične zahteve distributerja 
toplote.

8. člen
(naprave distributerja toplote)

(1) Naprave distributerja toplote so:
– distribucijski vodi do priključnega mesta priključka;
– priključki;
– objekti in naprave za nadzor in upravljanje distribucij-

skega sistema;
– črpališča;
– glavne toplotne postaje;
– merilne naprave.
(2) Če distributer toplote ni lastnik dela naprav iz prejšnje-

ga odstavka, ima z lastnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi 
katere mu je omogočeno, da učinkovito opravlja svoje naloge 
po EZ-1 in tem aktu.

9. člen
(toplotne naprave odjemalca)

(1) Naprave v lasti odjemalca so:
– toplotne postaje brez merilne naprave;
– 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 odjemal-
ca 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 na-
slednje obveznosti nadzora nad projekti in gradnjo ter montažo 
distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih 
naprav:

– izvajanje nadzora nad projektno dokumentacijo v okviru 
izdajanje pogojev in soglasij za priključitev na distribucijski 
sistem;

– potrjevanje skladnosti gradnje s projekti za izvedbo in 
nadzor vnosa sprememb med gradnjo v projekt za izvedbo;

– potrjevanje, da so dograjeni ali spremenjeni distribucij-
ski vodi, priključki in toplotne postaje, ki jih je izvedel investitor, 
geodetsko posneti in posnetek oddan distributerju toplote;

– usklajevanje rokov fizične priključitve novih distribucij-
skih vodov in priključkov na obstoječ distribucijski sistem;

– usklajevanje rokov polnitve distribucijskih vodov, pri-
ključkov in toplotnih postaj z ogrevnim medijem;

– usklajevanje rokov začetka odjema toplote;
– skrb, da so projekti izvedenih del oziroma dopolnjeni 

projekti za izvedbo dostavljeni v arhiv distributerja toplote;
– potrjevanje, da so pred vključitvijo v distribucijski sistem 

distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje zgrajeni tako, da 
je zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega 
sistema;

– nadzor nad posegi tretjih oseb v varovalni pas distribu-
cijskega sistema, da se le-ti izvajajo skladno z izdanimi pogoji 
in soglasji distributerja toplote.

(2) Med gradnjo morajo biti distribucijski vodi, priključki 
in toplotne postaje geodetsko posneti in po končani gradnji 
posnetek posredovan distributerju toplote v obliki, skladni z 
določili pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke 
podatkov o dejanski rabi prostora ter tehničnimi zahtevami di-
stributerja toplote glede vodenja zbirnega katastra energetske 
infrastrukture.

11. člen
(obveznost odjemalca za obratovanje njegovih  

toplotnih naprav)
(1) Odjemalec ima za varno, zanesljivo in učinkovito obra-

tovanje njegovih toplotnih naprav naslednje obveznosti:
– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za normalno 

obratovanje in redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav tako, 
da je zagotovljeno zanesljivo, varno in energetsko učinkovito 
obratovanje distribucijskega sistema;

– s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, 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;

– ne spreminjati mejnih vrednosti nastavitev moči, pretoka 
in temperature v toplotni postaji;

– brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spreminjati 
svojih toplotnih naprav;
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– skrbeti, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru 
in dostopna delavcem in pooblaščenim predstavnikom distri-
buterja toplote;

– skrbeti, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna 
dokumentacija s shemami naprav in napeljav;

– vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope 
do prostorov, kjer je toplotna postaja tako, da so distributerju 
toplote zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne 
prostore;

– sproti obveščati distributerja toplote o motnjah pri dobavi 
toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu;

– obvestiti distributerja toplote o okvari merilne naprave;
– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne motiti drugih 

odjemalcev ali distributerja toplote;
– v toplotni postaji omogočiti distributerju toplote priklju-

čitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj in 
drugih naprav za upravljanje toplotne postaje;

– omogočati distributerju toplote izvajanje nujnih vzdr-
ževalnih del na priključku zaradi zagotavljanja nemotenega 
obratovanja distribucijskega sistema.

(2) Odjemalec odgovarja za škodo distributerja toplote, 
ki je nastala zaradi posegov odjemalca na njegovih toplotnih 
napravah.

(3) Distributer toplote s priključitvijo objektov, naprav in 
napeljav odjemalcev na distribucijski sistem ne prevzema od-
govornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje in delo-
vanje teh objektov, naprav in napeljav.

(4) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške elek-
trične energije za delovanje toplotne postaje, merilnih naprav 
in naprav za daljinski prenos podatkov.

12. člen
(evidenca infrastrukture za distribucijo toplote)

Distributer toplote vodi kataster infrastrukture za distri-
bucijo toplote, v katerem so podatki o tehničnih značilnostih in 
lokaciji infrastrukture za distribucijo toplote.

III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA  
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE  

OSKRBE S TOPLOTO

1. Zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja 
distribucijskega sistema

13. člen
(obveznosti distributerja toplote)

(1) Distributer toplote mora zagotavljati varno, zanesljivo 
in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema in skrbeti za 
uravnotežene obratovalne razmere z naslednjimi aktivnostmi:

– načrtovanjem in zagotavljanjem zadostnih kapacitet 
proizvodnih virov za zanesljivo oskrbo distribucijskega sistema 
s toploto in energenti tako, da lahko zadosti potrebam odjemal-
cev toplote pri projektni zunanji temperaturi;

– načrtovanjem razvoja in gradnjo distribucijskega siste-
ma za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop 
odjemalcev do distribucijskega sistema;

– načrtovanjem obratovanja distribucijskega sistema;
– izvajanjem rednih tekočih in investicijskih ter izrednih 

vzdrževalnih del;
– izvajanjem sistemske kontrole z namenom odkrivanja 

poškodb in načrtovanja izvajanja rednih vzdrževalnih del in 
posodobitev distribucijskega sistema;

– izvajanjem nadzora nad obratovanjem distribucijskega 
sistema;

– zaščito distribucijskega sistema pred mehanskimi, ele-
ktričnimi in kemičnimi vplivi iz okolice;

– varovanjem distribucijskega sistema z izvajanjem nad-
zora nad aktivnostmi tretjih oseb v njegovem varovalnem pasu;

– izvajanjem nadzora nad učinkovitostjo obratovanja to-
plotnih postaj in internih toplotnih naprav in o načinih za izbolj-
šanje stanja obratovanja njihovih naprav obveščati odjemalce;

– izvajanjem meritev prevzetih in dobavljenih količin to-
plote.

(2) Aktivnosti za zagotovitev varnega, zanesljivega in 
učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema mora dis-
tributer toplote izvajati skladno z internimi operativnimi tehno-
loškimi navodili. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti 
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

14. člen
(obveznost odjemalca pri zagotavljanju dostopa)

(1) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote 
neoviran dostop do naprav in napeljav, ki so v upravljanju distri-
buterja toplote, kot tudi do toplotne postaje in internih toplotnih 
naprav, po predhodni najavi in na način, ki distributerju toplote 
omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:

– odčitavanje, kontrola, vzdrževanje in menjava merilnih 
naprav;

– izvajanje nadzora in vzdrževalnih del na napravah, ki so 
v lasti ali v upravljanju distributerja toplote;

– izvajanje nadzora nad delovanjem in stanjem priključka 
in toplotne postaje;

– izvedba nujnega popravila v primeru puščanja priključ-
ka;

– izvajanje nadzora, upravljanja in vzdrževanja glavnih 
zapornih ventilov V1 in V2;

– izvedba odklopa toplotne postaje zaradi neporavnanih 
obveznosti do distributerja toplote v skladu s 308. členom EZ-1;

– pregled internih toplotnih naprav odjemalca, ki nasto-
pajo kot obračunski element med odjemalcem in distributerjem 
toplote, v kolikor distributer toplote na podlagi tehničnih para-
metrov odjema toplote utemeljeno sumi o spremembi odjemal-
čeve 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 sis-
temu, višje sile in drugih okoliščin ne more izvrševati pravic 
dostopa do distribucijskega sistema, je ob nastopu takih razmer 
dolžan o tem takoj obvestiti distributerja.

15. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)

(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obra-
tovalne razmere v distribucijskem sistemu.

(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dol-
žan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere 
v distribucijskem sistemu, da zagotovi varno in zanesljivo obra-
tovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem.

(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obra-
čuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribu-
cijski sistem in predane iz njega morajo biti na vseh prevzemnih 
in odjemnih mestih nameščene merilne naprave.

16. člen
(sistemska kontrola)

Distributer toplote izvaja sistemsko kontrolo distribucij-
skega sistema z namenom odkrivanja poškodb in načrtovanja 
izvajanja rednih vzdrževalnih del in posodobitev distribucijske-
ga sistema v naslednjih časovnih razporedih:

– pregled vročevodnih jaškov: enkrat letno;
– pregled zaporne armature: enkrat letno;
– pregled distribucijskega sistema: enkrat letno;
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– pregled merilnih naprav: skladno z zakonodajo;
– daljinska kontrola obratovalnih parametrov distribucij-

skega sistema: večkrat dnevno.

2. Varovanje distribucijskega sistema

17. člen
(soglasje distributerja za posege v prostor v varovalnem pasu 

distribucijskega sistema)
(1) V varovalnem pasu ima distributer toplote pravico 

nadzorovati dejavnosti in posege ter pravico dostopa do distri-
bucijskega sistema.

(2) Za zagotovitev varnosti distribucijskega sistema ter 
varnosti objektov, naprav in premoženja ter zdravja in življe-
nja ljudi in živali v območju distribucijskega sistema, izdaja 
distributer toplote smernice in mnenja na prostorske akte, 
skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, projektne po-
goje k nameravanim posegom tretjih oseb v varovalni pas 
pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi 
o graditvi 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 va-
rovalnem pasu distribucijskega sistema.

(4) Distributer toplote odloči o zahtevi za izdajo soglasja 
za nameravane posege v območje varovalnega pasu na pod-
lagi 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.

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 tega akta, 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 distri-
bucijskega sistema le z ustrezno kemično pripravljeno vodo. 
Kakovost ogrevnega medija se ugotavlja na prevzemnem me-
stu proizvajalca toplote. Prevzeta toplota je ustrezne kakovo-
sti, če izmerjeni parametri na prevzemnem mestu ustrezajo 
parametrom določenim v drugem odstavku tega člena in kot so 
podrobneje opredeljeni v pogodbi o prevzemu toplote.

(2) Kemične in fizikalne lastnosti ogrevnega medija, ki 
vstopa v distribucijski sistem, morajo ustrezati vsaj naslednjim 
vrednosti:

1. Ogrevni medij v vročevodnem sistemu:
– prevodnost pri 25 °C: < 1000 µS/cm;
– pH pri 25 °C: 9–10;
– kisik: < 0,02 mg/l;
– klorid (Cl): < 30 mg/l;
– skupno železo (Fe): < 0,5 mg/l;
– skupna trdota: < 0,12 dH°.
(3) Distributer toplote lahko sprejme v distribucijski sistem 

le ogrevni medij z lastnostmi, ki ustrezajo območju vrednosti, 
navedeni v prejšnjem odstavku.

4. Nadzor nad obratovanjem distribucijskega sistem

20. člen
(obveznost nadzora distribucijskega sistema s strani 

distributerja toplote)
(1) Distributer toplote mora organizirati nadzor nad delo-

vanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, redno pre-
gledovati varovalne pasove in skrbeti za uravnotežene obra-
tovalne razmere.

(2) Nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucij-
skega sistema se izvaja z vizualnim nadzorom in s pomočjo 
procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske 
opreme. Potrebno je zagotoviti:

– nadzor nad prevzemom toplote v distribucijski sistem;
– distribucijo toplote ter vodenje distribucijskega sistema;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

sistema, napovedovanje odjema toplote in alociranje prevzetih 
količin toplote;

– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucij-
skem sistemu;

– nadzor nad predajo toplote odjemalcem na odjemnih 
mestih;

– ugotavljanje in javljanje motenj na distribucijskem siste-
mu in neuravnoteženih obratovalnih razmer;

– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v 
distribucijskem omrežju.

(3) Izvajanje nadzora nad delovanjem in obratovanjem di-
stribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno 
z internimi operativnimi tehnološkimi navodili.

21. člen
(služba stalne pripravljenosti)

Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema distributer toplote organi-
zira 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 najkraj-
šem 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 obratova-
nja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor vključuje 
kontrolo stanja priključka, ventilov V1, V2 in elementov toplotne 
postaje ter kontrolo vstopnih in izstopnih parametrov na odje-
mnem mestu.

(2) Zaradi varnosti izvajanja del in zagotavljanja nemote-
nega obratovanja distribucijskega sistema, ima samo distribu-
ter 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 oskr-
bovane 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 zapr-
tjem 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 oskr-
bo s toploto in dela na distribucijskem sistemu in prekinitve 
distribucije toplote izvajati v skladu z določili EZ-1 in tega akta.

6. Vzdrževanje distribucijskega sistema

24. člen
(obveznost distributerja toplote za vzdrževanje 

distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote vzdržuje distribucijski sistem, ki 

ga upravlja tako, da posebno skrbnost namenja varnosti, za-
nesljivosti 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 vzdrže-
valnih del.

(3) Distributer toplote je dolžan redno vzdrževati objekte 
in naprave distribucijskega sistema, ki so v njegovem upra-
vljanju tako, da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in 
obratovalna usposobljenost in varnost delovanja v času dobe 
koristnosti distribucijskega sistema (redno tekoče vzdrževanje). 
Načrt rednih tekočih vzdrževalnih del zajema popravila na 
osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo povečanja življenjske dobe, 
vrednosti ali zmogljivosti osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo 
zmogljivosti v predvideni dobi koristnosti.

(4) Distributer toplote je dolžan izvesti posodobitve dis-
tribucijskega sistema, ki je v njegovem upravljanju, s tem, da 
ga občasno obnovi, zamenja iztrošene sestavne dele oziroma 
spremeni njegovo konstrukcijo in s tem podaljša dobo obrato-
vanja oziroma izboljša značilnosti obratovanja distribucijskega 
sistema (redno investicijsko vzdrževanje). Načrt rednih inve-
sticijskih vzdrževalnih del zajema zamenjavo ali preureditve 
oziroma obnovo obstoječih osnovnih sredstev, ki pomenijo po-
večano 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, preizku-
sov 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 odško-
dninsko 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 iz-
redna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zane-
sljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati 
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko 
distributer toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, 
zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali za-
radi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine 
distribucijo toplote.

(3) Zaradi izrednih del z namenom zagotovitve nemote-
nega in zanesljivega delovanja distribucijskega sistema, distri-
buter toplote odjemalcem ne odgovarja za morebitno nastalo 
škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije toplote.

(4) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribu-
cijskem sistemu, nosi vse stroške potrebnih izrednih nepredvi-
denih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.

27. člen
(dela na distribucijskem sistemu na podlagi  

zahtev tretjih oseb)
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distri-

bucijskem 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 zah-
tevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja 
distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.

(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe 
potem, ko tretja oseba distributerju toplote predloži 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 obvesti-
ti 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 vse-
bovati:

– 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, upora-
bljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih 
napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki 
na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih na-
prav ne presega vrednosti, določenih v projektni dokumentaciji 
toplotne postaje in internih toplotnih naprav.

(3) Vzdrževalna dela v toplotni postaji sme izvajati samo 
izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s 
strani distributerja toplote.

30. člen
(razdelitev stroškov obratovanja in vzdrževanja toplotnih 

naprav odjemalca)
Če distributer toplote ugotovi, da delovanje toplotnih na-

prav odjemalca ni varno, zanesljivo, ali učinkovito, pozove odje-
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malca, 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 lahko tako 
obratovanje povzroča 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 nenačr-
tovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno urav-
noteženo 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 distribu-
ter toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične 
ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemo-
teno distribucijo toplote.

32. člen
(višja sila)

(1) Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okolišči-
no, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče 
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: 
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih 
organov in izpad električnega omrežja na območju proizvodne-
ga 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 pre-
prečuje 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 
obvestiti prizadete odjemalce v sredstvih javnega obveščanja 
z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj. Če 
ima stavba upravnika, distributer toplote obvesti tudi upravnika 
stavbe.

(2) Obvestilo v sredstvih javnega obveščanja mora vse-
bovati:

– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem so 
motnje distribucije toplote;

– seznam stavb, katerim bo prekinjena ali motena distri-
bucija 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 distri-
bucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na 
obstoječ distribucijski sistem, morajo izpolnjevati predpisane 

tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje varne-
ga, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega 
sistema. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati 
projektna rešitev in katera je osnova za pridobitev soglasja s 
strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distri-
buter toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distri-
bucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na 
obstoječ distribucijski sistem, morajo biti zgrajeni po enakih ali 
primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega siste-
ma, na katerega se priključujejo.

(3) Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sis-
tem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom 
distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucij-
ski sistem nosi odjemalec.

(4) Polnitev distribucijskega sistema in toplotnih postaj, 
kot tudi internih instalacij ogrevanja pri direktnih hišnih posta-
jah, z ogrevnim medijem lahko izvede le distributer toplote. 
Stroške prve polnitve in ostale z izvedbo prve priključitve pove-
zane 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 zahte-
vanih 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 de-
janj, krije odjemalec.

35. člen
(listine, ki jih je treba predložiti pred polnitvijo)

(1) Investitor oziroma odjemalec mora pred polnitvijo vsa-
kega novega ali spremenjenega distribucijskega voda, priključ-
ka ali toplotne postaje distributerju toplote predložiti naslednje 
dokumente:

– dokazila o usposobljenosti izvajalca, ki je izvedel distri-
bucijski vod, priključek ali toplotno postajo;

– izjavo, da so naprave zgrajene v skladu s projektno 
dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi 
zahtevami distributerja toplote, soglasjem h gradnji in soglas-
jem k priključitvi na distribucijski sistem;

– geodetski posnetek distribucijskega voda, priključka in 
toplotne postaje.

(2) Investitor oziroma odjemalec mora po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja za distribucijski vod, priključek in toplotno 
postajo, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, uporabno 
dovoljenje predložiti distributerju toplote.

(3) Z ogrevnim medijem napolnjeni in obratovalno uspo-
sobljeni distribucijski vod, priključek in toplotna postaja odje-
malcu 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 na-
mene brez predhodnega dovoljenja distributerja toplote. Vsaka 
uporaba ogrevnega medija mora potekati pod nadzorom dis-
tributerja 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 se-
zono, če so izpolnjeni pogoji, kar predhodno preveri distributer 
toplote glede na vpliv predvidenih del na zanesljivost delovanja 
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distribucijskega sistema oziroma na odjemalce. Vse stroške, 
ki nastanejo zaradi nove priključitve v času med ogrevalno 
sezono (zaustavitev obratovanja toplovodnega omrežja, izguba 
vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem, morebitni 
povišani stroški proizvodnje toplote zaradi vklopa vršnega vira 
itd.) in temeljijo na veljavnem ceniku storitev distributerja to-
plote 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 distribu-
cijski sistem je potrebno izvesti skladno s predpisi o prostor-
skem načrtovanju, o graditvi objektov, EZ-1, določbami tega 
akta in drugimi veljavnimi predpisi.

(2) Soglasja, pogoji in mnenja so pisni dokumenti, ki jih 
izdaja distributer toplote v skladu 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 veljavna zakonodaja.

39. člen
(soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja)

(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere 
je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje.

(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo stavbe 
v fazi idejne zasnove. Idejna zasnova mora biti izdelana v skla-
du s pravilnikom, ki ureja projektno in tehnično dokumentacijo, 
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 to-
ploto (ogrevanje, klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, 
tehnologija, itd.) 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 izde-
lavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene do-
kumentacije 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 graditev objektov, ni po-
trebno 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.

41. člen
(soglasje za priključitev)

(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih naprav, 
ki se jih priključuje na distribucijski sistem, mora investitor gra-
dnje 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 distri-

bucijskega voda in priključka ter roki fizične priključitve teh na 
obstoječ distribucijski sistem.

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za ka-
tere po zakonu, ki ureja graditev objektov, ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega od-
stavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo 
o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov 
in solastnikov ali pisno izjavo, s katero investitor del izjavlja, da 
je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in 
obstoječih toplotnih naprav (priključek, toplotna postaja, interne 
toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala 
oziroma jih prizadela.

(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za gradnjo dis-
tribucijskega voda in priključka potrebno poleg izjave iz prej-
šnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju 
lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek 
potekal.

(6) 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 ak-
tom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote in predloženimi 
projekti za izvedbo;

h) navedba, da soglasje preneha veljati:
– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribu-

cijski sistem na osnovi načrtov, ki so sestavni del te odločbe, 
v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja 
toplote;

– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucij-
ski sistem v roku 24 mesecev od njegove dokončnosti;

i) pravni pouk.

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 so-
glasju za priključitev, in distributerju toplote naročiti izvedbo 
priključitve.

(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 
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priključitev. V primeru zamud na strani distributerja toplote se 
šteje, da je soglasje podaljšano, kar je distributer toplote dol-
žan sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še ni izvedel 
priključitve na 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 pri-
ključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, če 
investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje 
pogoje za izdajo soglasja:

– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe ali 
dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo;

– če so projekti za izvedbo distribucijskega voda, pri-
ključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav izdelani v 
skladu s predpisi, tem aktom in tehničnimi zahtevami distribu-
terja toplote;

– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma sola-
stnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih 
naprav, na katere se priključuje in o tem podal ustrezno izjavo 
in

– če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za distri-
bucijski 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 odloči di-
stributer 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 priklju-

čitve, 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 spremem-

bo tehničnih značilnosti distribucijskega voda ali priključka, 
spremembo nazivnih moči internih toplotnih naprav in spre-
membo namena uporabe toplote.

(2) V primeru sprememb osnovnih parametrov mora lastnik 
stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede na to, ali se 
je sprememba osnovnih parametrov zgodila po sklenitvi pogod-
be o priključitvi ali pred samo priključitvijo na distribucijski sistem, 
vložiti pisno vlogo za novo soglasje za priključitev.

(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 nepremični-
ne 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 di-
stributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za 
priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.

(3) Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni 
mogoč.

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 lastni-
ka 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 odjemalec odklopljen več kot deset let brez 
vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne namerava 
več ohranjati možnost odjema toplote. Distributer toplote lahko 
v tem primeru fizično prekine povezavo med priključkom in 
distribucijskim vodom.

(2) Distributer toplote v primerih nameravane fizične pre-
kinitve iz prejšnjega odstavka lastnika stavbe, za katero je bil 
izveden priključek, obvesti o nameravani fizični prekinitvi iz 
razlogov dotrajanosti, splošne nevarnosti, nevarnosti za življe-
nje 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 distri-
buterja toplote soglasje.

(2) Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranje-
valnih del, v katerem se prikaže način odstranitve priključka, ki 
bo zaradi odstranitvenih del prizadet.

(3) Soglasje, ki ga izda distributer toplote, vključuje pogo-
je, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju 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 eko-
nomsko upravičena ali če se bodoči odjemalec odloči, da sam 
krije 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 pri-
ključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z uporabo 
metode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer se upo-
števajo parametri iz splošnega akta agencije o metodologiji 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 referenč-
na ekonomska doba uporabe 20 let.
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(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve distri-
buter toplote upošteva:

– stroške za izvedbo potrebne investicije v 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 pro-
jektiranja, 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 za-
devne priključitve. Za izračun stroškov se upoštevajo trenutne 
cene na trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih 
objektov.

(6) Predvideni dodatni stroški distributerja toplote so vsi 
stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim vzdrževa-
njem, ki jih bo imel distributer toplote, glede na izkustvena 
merila s podobno energetsko infrastrukturo, v zvezi z investicijo 
iz prejšnjega odstavka v referenčni ekonomski dobi uporabe.

(7) Strošek iz naslova donosa na sredstva za namene 
nesorazmernih stroškov priključitve se določi kot povprečna 
vrednost obrestne mere zadnjih petih izdanih državnih obve-
znic 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 v skladu 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 priključi-
tve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi 
distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).

(12) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za 
pokritje vseh stroškov priključitve, ima odjemalec pravico do 
priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s 
predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerne stroške).

(13) Distributer toplote določi nesorazmerne stroške kot 
znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi upo-
rabe distribucijskega voda v celoti upoštevana takšna pričako-
vana interna stopnja donosnosti investicije, kot znaša stopnja 
donosa na sredstva distributerja toplote.

(14) Distributer toplote ni dolžan začeti z investicijo, dokler 
odjemalec ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se odjema-
lec zaveže, da bo v referenčni ekonomski dobi uporabljal distri-
bucijski vod v napovedanem obsegu odjema toplote, ki izhaja 
iz soglasja za priključitev, in dokler ne plača nesorazmernih 
stroškov, kot je opredeljeno v pogodbi o priključitvi.

5. Pogodba o priključitvi

52. člen
(vsebina pogodbe o priključitvi)

(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev ter pred pri-
ključitvijo na distribucijski sistem skleneta imetnik soglasja za 
priključitev in distributer toplote pogodbo o priključitvi. S to 
pogodbo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s priklju-

čitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih 
stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom nad gra-
dnjo 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 ure-
ditev vseh medsebojnih razmerij med distributerjem toplote 
in lastnikom nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali 
odstranitvijo priključka ter odgovornost za plačilo s tem pove-
zanih 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 to-
plote, 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 distribu-
terja toplote o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškod-
bah na priključku in toplotni postaji.

(4) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna 
dela na priključku in toplotni postaji bremenijo lastnika priključ-
ka 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 odgovorno-
sti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in 
ne odpravlja napak, če naprave ne delujejo pravilno, čeprav 
je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključka in toplotne 
postaje.

54. člen
(določitev tehničnih značilnosti priključka)

Vrsto, število, lego in dimenzijo priključkov določi dis-
tributer 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 vgra-

dnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav in na-
prav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega 
sistema v prostoru, kjer se nahaja toplotna naprava.

56. člen
(priključitev novega odjemalca na obstoječ priključek)
(1) Lastnik priključka lahko v zameno za primerno nado-

mestilo, 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.

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 
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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, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni 
svoje obveznosti, in sicer če:

– na opomin distributerja toplote ne poravna pogodbenih 
obveznosti;

– moti distribucijo toplote drugim odjemalcem;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, toplotne 
postaje, ventilov V1 in V2, merilnih naprav ali internih toplotnih 
naprav v okviru pristojnosti distributerja toplote po tem aktu;

– obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na distribucij-

ski sistem svoje toplotne naprave, ali če omogoči prek svojih to-
plotnih naprav priključitev toplotnih naprav drugih odjemalcev;

– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema toplote 
na s pogodbo o dobavi toplote dogovorjeno vrednost oziroma 
količino v zahtevanem roku;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih;

– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali 
napeljave.

(2) 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 ob-
vestilu 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 odklopi odjemalca brez predho-
dnega obvestila, če odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih 
naprav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.

(2) Distributer toplote izvede odklop odjemalca brez pred-
hodnega obvestila tudi v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da 
je namerno poškodoval merilno napravo ali nepooblaščeno pri-
ključil svoje toplotne naprave na distribucijski sistem z uničenjem 
pečatov ali s poškodovanjem glavnih zapornih ventilov V1 in V2, 
s čemer ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.

(3) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečate-
njem glavnih zapornih ventilov V1 in V2.

(4) 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.

(5) 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 po-
godba o dobavi toplote preneha veljati.

(2) Distributer toplote izvede odklop s fizično prekinitvijo 
priključka za glavnima zapornima ventiloma V1 in V2 ter peča-
tenjem 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 
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 z nedovoljenim 
posegom v distribucijski sistem vzpostavi odjem toplote, se ta 
odjem šteje kot neupravičen odjem.

(2) Če kljub odklopu odjemnega mesta pride do neupra-
vičenega odjema preko priključka, namenjenega oskrbi tega 
odjemnega mesta, lahko distributer toplote izvede odklop na 
priključnem mestu na distribucijskem vodu. Nastali stroški bre-
menijo odjemalca, ki je po izvedenem odklopu 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 odklo-
pljen, na njegove stroške ponovno priključiti na distribucijski 
sistem, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za odklop 
in izpolnil pogoje iz tega akta.

(2) Distributer toplote, ki je odjemalca neutemeljeno od-
klopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa 
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave 
odjemalca omrežja na svoj distribucijski sistem.

(3) Distributer toplote ima 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 uvelja-
vlja 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. 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 obliki ali 
tudi v elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem 
poslovanju, v kolikor za to obstajajo možnosti pri obeh pogod-
benih strankah.
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(2) Pogodba o dobavi toplote se sklene med distribu-
terjem toplote in odjemalcem, ki je imetnik soglasja za pri-
ključitev v primeru prvih priključitev na distribucijsko omrež-
je (v nadaljnjem besedilu: imetnik soglasja za priključitev) 
oziroma lastnik nepremičnine, v kateri ali za katero je bilo 
izvedeno odjemno mesto (v nadaljnjem besedilu: lastnik 
nepremičnine).

(3) Če odjemalec, ki odjema toploto (npr. najemnik, upo-
rabnik), ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik ne-
premičnine, se pogodbeno razmerje o dobavi in odjemu toplote 
uredi med imetnikom soglasja za priključitev oziroma lastnikom 
nepremičnine, odjemalcem, ki odjema toploto (najemnik, upo-
rabnik ipd.), in distributerjem toplote. Odjemalec, ki ni lastnik 
nepremičnine, in lastnik nepremičnine sta solidarno odgovorna 
za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili 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.

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 pogodbo o dobavi toplote pisno od-
pove ob koncu koledarskega leta s 6-mesečnim odpovednim 
rokom.

(3) Po preteku odpovednega roka iz prejšnjega odstavka 
tega člena distributer toplote ustavi dobavo toplote na odjemno 
mesto. Če sovpada datum odpovednega roka na dela prosti 
dan (praznik, sobota ali nedelja), potem izvede distributer to-
plote 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 v 
primerih:

– če odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva posame-
zni odjemalec, ki se s toploto oskrbuje iz skupnega odjemnega 
mesta;

– če odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva odjema-
lec, ki bi se po odpovedi pogodbe o dobavi toplote želel oskrbo-
vati z drugim virom energije, kljub dejstvu, da je na določenem 
območju na podlagi posebnega predpisa predpisana prioritetna 
uporaba toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za 
ogrevanje prostorov.

(5) Ne glede na določilo druge alinee prejšnjega odstavka 
je odpoved od pogodbe o dobavi toplote mogoča v primeru 
odstranitve ali rušitve stavbe.

(6) Če se odjemalec po odpovedi pogodbe o dobavi toplo-
te 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 distribu-
terja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz ka-
kršnegakoli 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 odje-

malcih, 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 
odjemalcev/sedež družbe, kraj, davčno številko/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 obra-

čuna 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 neiz-

polnjevanjem pogodbe;
m) načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah 

in stroških vzdrževanja;
n) podatke, v katerih pogodbena partnerja določita more-

bitne posebnosti pogodbenega razmerja;
o) dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni 

dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z ne-
natančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote;

p) informacije o pravicah odjemalcev.

66. člen
(obveščanje)

(1) Odjemalec je distributerju toplote dolžan pisno sporo-
čiti vse spremembe podatkov (npr. ime ali firmo, naziv, prebi-
vališče, poslovni naslov, sedež, statusnopravne spremembe, 
uvedbo postopkov zaradi insolventnosti, spremembe odjemne 
skupine, spremembe lastnika odjemnega mesta, plačnika, na-
stop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za priklju-
čitev ipd.) 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 po-
datkov 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 pošto (račune, opomine, odgovore 
na reklamacije, obvestila, odpoved pogodbe, obvestila vezana 
na akcije, neposredno trženje, tržne analize ipd.) pošilja odje-
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malcu 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 in odjemalca)

(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri odjemal-
cih, ki vplivajo na obstoječe pogodbeno razmerje med distribu-
terjem toplote in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec 
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 od-

jemalcih, če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe 
oziroma lastnikih posameznih delov stavbe, če je skupno od-
jemno 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 zasto-
pnik družbe;

b) podatke o novem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih, 
če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe oziroma la-
stnikih 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, zakoniti zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov meril-
nega mesta;

d) priložene listine kot dokazilo o prenosu lastninske 
pravice (fotokopijo);

e) podpisano izjavo novega odjemalca na obrazcu distri-
buterja toplote, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje 
če gre za skupno odjemno mesto;

f) stanje merilne naprave na dan prenosa lastninske pra-
vice.

(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prej-
šnjega 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 pogod-
be 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 nepre-

mičnine lahko distributerju toplote pisno predlaga, da se po-
godbeno 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 zasto-
pnik družbe;

b) podatke o odjemalcu toplote, ki ni lastnik nepremičnine:
– 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 zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov odje-
mnega mesta.

(3) Distributer toplote, imetnik soglasja za priključitev ozi-
roma lastnik nepremičnine in odjemalec, ki ni imetnik soglasja 
za priključitev, oziroma lastnik nepremičnine pogodbeno raz-
merje 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, do-
kler niso izpolnjene vse finančne in druge obveznosti odjemal-
ca 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 nepre-
mičnine, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote in odjema-
lec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k pogod-
bi 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 ne-
premičnine, ki imata sklenjeno pogodbo o dobavi toplote, in 
odjemalec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k 
pogodbi o dobavi, 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 vsa določila tega akta, ki veljajo za pogodbo o 
dobavi toplote.

69. člen
(sprememba splošnih pogodbenih pogojev)

(1) O spremembi splošnih pogodbenih pogojev mora di-
stributer 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, 
v kateri je objavljena celotna vsebina novih splošnih pogodbe-
nih 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 določili tega akta ni mogoča, odstopi od pogodbe o dobavi 
toplote najkasneje v roku 30 dni po začetku veljave sprememb 
splošnih pogojev. Če distributer toplote ne prejme pisnega od-
stopa odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je odjemalec 
pristal na spremembe splošnih pogojev.

2. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih

70. člen
(skupno odjemno mesto)

Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v večstano-
vanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem 
se meri poraba toplote za več pravnih oziroma fizičnih oseb 
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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 
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-po-
slovna 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 vsa-
kim odjemalcem posebej.

(3) Za urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odje-
mnem mestu se smiselno uporabljajo določila akta, ki urejajo 
sklepanje pogodb o dobavi toplote, razen v kolikor v tem po-
glavju 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 toplo-
te 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 zasto-
pnik 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 od-
jemalcu 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 vzdrževa-
nje 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 od-
stotkov. Razdelilnik stroškov toplote je sestavni del pogodbe 
o dobavi toplote.

(2) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote mora biti izde-
lan v skladu s pravilnikom, ki ureja način delitve in obračuna 
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavb z več posa-
meznimi deli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in posredovan 
v skladu z navodili distributerja toplote.

(3) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote se lahko spre-
meni v skladu s pravilnikom in se upošteva s prvim naslednjim 
obračunskim obdobjem, ko distributer toplote prejme razdelilnik 
stroškov v svoje vložišče.

73. člen
(način in odgovornost glede sporočanja razdelilnika stroškov 

za dobavljeno toploto distributerju toplote)
(1) Merjenje dobave toplote vsakemu posameznemu delu 

stavbe ni obveznost niti strošek distributerja toplote, če s po-
godbo ni drugače določeno.

(2) Distributer toplote ni odgovoren za pripravo in pra-
vilnost razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto. Distributer 
toplote ni izvajalec obračuna in izvajalec delitve stroškov do-
bavljene 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 to-
plote in sklenjenim sporazumom o načinu sporočanja mesečnih 
razdelilnikov stroškov.

(4) Odjemalci morajo določiti pooblaščenca za sporoča-
nje 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 nači-
nu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov, v katerem se 
določijo 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 to-
plote 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 me-

stu plača dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega 
obdobja, v katerem se je zgodila sprememba.

(3) Ne glede na dejstvo, da je prišlo do lastninsko prav-
ne ali statusne spremembe znotraj obračunskega obdobja, je 
zavezanec za plačilo stroškov oskrbe s toploto do konca obra-
čunskega 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 odje-
mnem mestu velja le, če jo podajo odjemalci tega odjemnega 
mesta skladno z veljavno zakonodajo. Odpoved lahko poda 
tudi upravnik stavbe oziroma drug pooblaščenec odjemalcev, 
v skladu s pooblastili, ki jih ima pri zastopanju lastnikov delov 
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stavb. Z dnem prejema popolne odpovedi začne teči odpovedni 
rok po pogodbi o dobavi toplote oziroma po tem aktu.

3. Storitev dobave toplote

76. člen
(čas dobave toplote)

(1) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto v času 
ogrevalne sezone in mu zagotavlja na odjemnem mestu v 
priključni postaji parametre v skladu z določili tega akta. Če 
je pogodbeno vzajemno dogovorjen odjem toplote, distributer 
toplote zagotavlja dobavo toplote čez vse leto.

(2) Ogrevalna sezona se prične 1. oktobra tekočega leta, 
konča pa 1. junija prihodnjega leta. Ogrevanje se prične okto-
bra, ko je zunanja temperatura tri dni zaporedoma ob 21. uri 
12 °C ali manj. Ogrevanje se konča najprej aprila oziroma, ko 
zunanja temperatura ob 21. uri preseže trikrat zaporedoma 
12 °C, vendar najkasneje 1. junija.

4. Začetek dobave toplote

77. člen
(začetek dobave toplote)

(1) Distribucijski sistem je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– so izpolnjeni pogoji iz izdanih soglasij;
– je sklenjena pogodba o priključitvi;
– je priključitev pravilno izvedena;
– je sklenjena pogodba o dobavi toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana 

poročila;
– lastnik nepremičnine ali imetnik soglasja za priključitev 

predloži uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave, 
če je bilo izdano gradbeno dovoljenje;

– so poravnane finančne obveznosti bodočega odjemalca 
toplote do distributerja toplote;

– 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 prido-
bitvijo uporabnega dovoljenja na osnovi predložene odločbe o 
poskusnem obratovanju.

(3) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto pravilo-
ma neprekinjeno. Prekinitve so možne v primerih, določenih s 
tem aktom in v skladu 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 upo-
števajo merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev 
porabljene toplote.

(4) Količino dobavljene toplote ugotavlja distributer to-
plote.

(5) Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba distri-
buterja toplote ali po predhodnem dogovoru z distributerjem 
toplote odjemalec sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča 
daljinski prenos podatkov.

(6) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odje-
mnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in v količini, 
kot je bila izmerjena na odjemnem 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, prido-
bljenih 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 prido-
bitve 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 priključ-

ni 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 one-
mogočajo 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 zame-
njavo v zakonitem roku izvaja distributer toplote v skladu z 
zakonodajo.

(2) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve 
internih toplotnih naprav ali drugih razlogov na strani odjemal-
ca, 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 prese-
ga vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega 
pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v naspro-
tnem 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 obve-
stiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene 
napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.

(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo 
ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemalca, 
bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave 
odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.

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 
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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 na-
tančnost 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 pogod-
benih 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 pre-
nos podatkov za potrebe obračuna in učinkovito delovanje 
toplotne postaje namešča, premešča in vzdržuje distributer 
toplote na stroške odjemalca. Distributer toplote tudi predpi-
še zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa 
podatkov.

(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 komuni-
kacijskega 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.

6. Merjenje količin toplote

86. člen
(obveznost distributerja za zagotavljanje merilnih podatkov)

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

87. člen
(odčitovalno obdobje)

(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v kate-
rem distributer toplote izvaja redna odčitavanje merilnih naprav 
in je enako obračunskemu obdobju.

(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno.

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 (kot npr. za računsko enoto, tempe-
raturo tipala dovoda, temperaturo tipala povratka ipd.), drugimi 
poškodbami in jih zavarovati pred zmrzaljo.

(2) Če distributer toplote zaradi odsotnosti odjemalca ali 
zaradi drugih razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati 
merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila dis-
tributerja toplote javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga 
določi distributer toplote.

89. člen
(določanje količin dobavljene toplote brez odčitka)

Za obračunsko obdobje, za katerega niso bile odčitane 
merilne naprave zaradi odsotnosti odjemalca ali drugih razlo-
gov na strani odjemalca (kot npr. onemogočanje dostopa do 
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 pod-
lagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine toplote spo-
razumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave 
do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od 
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno 
upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec prejemal to-
ploto v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma 
registrirala količine predane toplote.

(2) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerje-
nih 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.

91. člen
(izračun količin dobavljene toplote v primeru  

okvare merilne naprave)
(1) Za obdobje, ko je merilna naprava pokvarjena, se do-

loči dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obra-
čunskem obdobju, ko je merilna naprava še pravilno delovala, 
z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.

(2) Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer to-
plote. 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:

Q = Qh x K x Y

pri tem pomenijo:
Q … dobavljena količina toplote (MWh);
Qh … obračunsko (priključno) moč toplotnih naprav  

za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (MW);
K … število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih  

naprav z obračunsko (priključno) močjo  
v obračunskem obdobju;

Y … faktor odjema toplote. 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 pomenijo:
Z ... število ogrevalnih dni;
tn ... srednja projektna ali predpisana temperatura 

prostorov;
tnp ... srednja projektna notranja temperatura pro-

storov;
tz sr … srednja zunanja temperatura  

v obračunskem obdobju;
tz min … –20 °C, računska minimalna zunanja  

temperatura.

92. člen
(neupravičen odjem)

(1) Za neupravičen odjem toplote se šteje:
– odjem toplote, ki ni merjen z merilno napravo za ugota-

vljanje količin dobavljene toplote;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki ni overjena 

pri akreditiranem kontrolnem organu;
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– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki je namerno 
poškodovana;

– odjem toplote, merjen z merilno napravo, kjer so ne-
pooblaščeno odstranjeni oziroma poškodovani pečati merilne 
naprave oziroma njeni sestavni deli;

– odjem toplote, merjen z merilno napravo, katere overitev 
pri akreditiranem kontrolnem organu je potekla, zamenjava 
merilne naprave pa ni mogoča iz razlogov na strani odjemalca;

– odjem toplote, izveden z nedovoljenim posegom v dis-
tribucijski sistem;

– odjem toplote, ki ga izvaja odjemalec s tem, da je priklju-
čil svoje interne toplotne naprave na distribucijski sistem brez 
soglasja distributerja toplote.

(2) Dokazno breme neupravičenega odjema je na strani 
osebe, za katero obstaja utemeljen sum, da izvaja neupravičen 
odjem toplote.

(3) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče ugo-
toviti, se neupravičen odjem toplote obračuna od zadnjega 
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 primerljive druge stavbe, 
z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote (Y=1).

(5) Vsak neupravičen odjem toplote, odstranitev oziroma 
poškodovanje pečatov merilne naprave oziroma njenih sestav-
nih delov se praviloma prijavi organom pregona in energetske-
mu 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 raz-
polaga s podatki o obračunski moči takega odjemalca, le tega 
predhodno pozove k pridobitvi soglasja za priključitev.

(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obra-
čuna novo obračunsko moč, ostale odjemalce na istem odje-
mnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priklju-
čitvi 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 doda-
tnega 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 od-
klopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti, 
ter rokih za predložitev dokazil.

(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop gospodinj-
skega odjemalca 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.

(3) Do nujne oskrbe so upravičeni gospodinjski odje-
malci 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 go-
spodinjstvu.

(4) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distri-
buterja 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 sedežu distributerja toplote.

(5) Distributer toplote pri presoji upravičenosti do nujne 
oskrbe najprej ugotavlja, ali gospodinjski odjemalec izpolnjuje 
kriterije iz drugega odstavka tega člena, nato pa, ali obstajajo 
okoliščine, zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo 
življenje ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, 
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo 
na podlagi izpolnjevanja enega izmed naslednjih dveh pogojev:

– ali glede na letni čas in temperaturne razmere ter vrsto 
stavbe, v kateri gospodinjski odjemalec prebiva, odklop dis-
tribucije toplote ogroža življenje in zdravje tega odjemalca ter 
oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe 
drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški;

– ali bi bilo v primeru odklopa distribucije toplote ogroženo 
zdravstveno stanje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, 
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(6) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne 
razmere so gospodinjski odjemalci lahko upravičeni le v obdo-
bju ogrevalne sezone.

(7) Do nujne oskrbe v obdobju ogrevalne sezone niso 
upravičeni gospodinjski odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v ka-
terih je vsaj v enem bivalnem prostoru odjemalca omogočeno 
ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.

(8) Distributer toplote kot ustrezno dokazilo za izpolnjen 
pogoj, da gre za gospodinjskega odjemalca iz drugega odstav-
ka 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 upraviče-
nosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih 
razmer zahteva potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem 
pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz kate-
rega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v enem prostoru možno 
ogrevanje na trda ali druga goriva in izjavo odjemalca, da v 
nobenem prostoru ni vgrajena kurilna naprava za ogrevanje 
na trda ali druga goriva ali druga ogrevalna naprava. Dokazilo 
ne sme biti starejše od enega leta.

(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja distributer toplote presoja na podlagi dokazila, iz kate-
rega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje 
in zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim 
prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(11) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upraviče-
nosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva 
potrdilo osebnega zdravnika, da gospodinjski odjemalec za 
ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje distribucijo toplo-
te z namenom zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer. Potrdilo 
mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti 
do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti obdobje, v ka-
terem bi odklop ogrožal življenje in zdravje gospodinjskega 
odjemalca.

(12) Če distributer toplote presodi, da je gospodinjski 
odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno obvesti od-
jemalca. Obvestilu, ki je namenjeno odjemalcu priloži seznam 
nasvetov za varčevanje z energijo, ki lahko pripomorejo k zni-
žanju porabe energije oziroma stroškov ogrevanja. Distributer 
toplote sme pri izvajanju nujne oskrbe omejiti odjem toplote 
gospodinjskemu odjemalcu do količine, ki je nujno potrebna, 
da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja tega odjemalca 
ter oseb, ki z njim prebivajo.
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(13) Gospodinjski odjemalec je upravičen do nujne oskrbe 
za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz prve-
ga odstavka tega člena in dokler obstajajo okoliščine, ki povzro-
čajo ogrožanje življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z 
njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za 
socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči. 
Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.

(14) Če distributer toplote presodi, da niso izpolnjeni 
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obvesti gospo-
dinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.

8. Obveščanje odjemalcev

95. člen
(kontaktna točka za odjemalce)

(1) Distributer toplote mora odjemalcem zagotoviti po-
trebne informacije glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in 
metod za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora z 
distributerjem toplote 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 podaja informa-
cije o obračunu toplote, ki vključujejo:

– veljavne dejanske cene;
– dejansko porabo energije in dejanske stroške v obra-

čunskem 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 po-
datke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o 
učinkoviti rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na 
katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za 
izboljšanje energetske učinkovitosti.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora distributer 
toplote odjemalcem podati informacije o obračunu toplote naj-
manj štirikrat letno na zahtevo odjemalca.

(4) Distributer toplote daje odjemalcem podatke o obraču-
nu 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 odje-
mnem mestu odjemalca.

(2) Dobavljena toplota iz distribucijskega sistema je ustre-
zne kakovosti, če je diferenčni tlak na odjemnem mestu, za 
vročevodno in toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja, mi-
nimalno 1 bar. Temperatura dovoda na odjemnem mestu se 
zagotavlja v 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 sestavni del tega akta.

(3) Distributer toplote odgovarja za kakovost dobavljene 
toplote skladno s tem aktom, pogodbo o dobavi toplote in za-

pisnikom, pod pogojem, da so odjemalčeve toplotne naprave 
zgrajene in obratujejo skladno s projektno dokumentacijo in da 
so obratovalno sposobne.

(4) Če odjemalec oporeka kakovosti toplote, mora distri-
buter toplote ali njegov pooblaščenec opraviti meritve in rezul-
tate 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 določili predpisov s po-
dročja o akreditaciji in predpisov o načinu določanja organov 
za ugotavljanje skladnosti.

(6) Distributer toplote mora v osmih dneh preizkusiti ugo-
tovitve odjemalca glede kakovosti toplote. Distributer toplote je 
dolžan obvestiti odjemalca o svojih ugotovitvah 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. Nadome-
stilo mora biti sorazmerno glede na višino nastale škode, težo 
kršitve in stopnjo odgovornosti distributerja toplote.

(8) Ne glede na plačilo nadomestila, lahko odjemalec od 
distributerja toplote po splošnih predpisih o odškodninski odgo-
vornosti 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 to-
plote 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 za vsako odjemno 
mesto posebej. Na skupnih odjemnih mestih vsak etažni lastnik 
prejme svoj račun v skladu z razdelilnikom stroškov.

(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 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 po-
stopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem 
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določi priključno moč za namen rabe toplote za ogrevanje 
prostorov (v nadaljnjem besedilu: OGP). Priključno moč 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 določili tega 
akta in določili tehničnih zahtev distributerja toplote o priključitvi 
stavb na distribucijski sistem.

(2) 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 po-
staje, mora odjemalec pridobiti novo soglasje za priključitev, 
po postopku navedenem v tem aktu in priložiti zahtevano 
dokumentacijo.

(3) Če je potreba po spremembi priključne moči nastala 
zaradi izvedbe ukrepov toplotne zaščite stavbe, spremembe 
namembnosti dela stavbe, ukinitve in posodobitve internih to-
plotnih naprav, ki ne pogojujejo povečave oziroma fizične pre-
delave 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.

(4) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v postop-
ku 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.

(5) 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 posame-
znega odjemalca. Seštevek obračunskih moči posameznih 
odjemalcev mora biti enak priključni moči po izdanem soglasju 
za priključitev.

(6) Obračunska moč je lahko manjša od priključne moči 
kadar posamezni deli stavbe in njihove interne toplotne napra-
ve niso zgrajeni v celotnem obsegu po predloženi dokumenta-
ciji 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
(rok in način plačila)

(1) Terjatev distributerja toplote do odjemalca nastane 
15. v mesecu za zaračunane storitve preteklega meseca. 
Navedeno velja za odjemalce, ki so gospodarski subjekti 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, distribu-
ter 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, določe-
nega 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 zaračuna-
va zamudne obresti.

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 (kot npr. 
bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, menico, predplačilo 
ipd.), pri čemer lahko znesek zavarovanja znaša največ pov-
prečni znesek dvomesečnega računa.

104. člen
(reklamacija)

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

staji;
– nepravilno delovanje merilnikov toplote;
– zastoje ter okvare pri dobavi toplote;
– obračun dobavljene toplote;
– druge storitve.
(2) Odjemalec lahko reklamacijo pošlje pisno ali po ele-

ktronski 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 to-
plote v priključni postaji in se je ne da odpraviti v najkrajšem 
času (do 24 ur), mora distributer toplote posredovati odjemalcu 
ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklama-
cije v najkrajšem času, najkasneje pa v treh delovnih dneh od 
prejema reklamacije.

(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

1. Tarifni elementi in tarifne postavke

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 ak-
tom, 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 na-

men 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.

2. Tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov

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:
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Tarifna skupina (TSOGP) Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)

Variabilni del cene
Toplota (TPV)

Fiksni del cene
Obračunska moč (TPF)

OGP01 Gospodinjski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
OGP02 Industrijski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW
OGP03 Poslovni in ostali odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina POBR > 0,300 MW

108. 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 naro-
čila in dogovora z odjemalcem. Storitev se obračuna skladno 
z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in javno dosto-
pen vsem odjemalcem.

109. člen
(priprava in objava tarifnih postavk)

(1) Distributer toplote mora pred začetkom zaračunavanja 
tarifnih postavk tarifne postavke javno objaviti na sedežu pod-
jetja 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

110. člen
(prenehanje uporabe predpisov)

Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati 
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za 
oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja 
Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 
št. 99/08).

111. člen
(uveljavitev akta)

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

Št. MLS-1/2017
Luče, dne 23. julija 2018
EVA 2018-2430-0066

EKOEN, d.o.o.
Direktor

Benjamin Robnik l.r.
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PRILOGA  Diagram poteka temperature ogrevne vode v dovodnem in povratnem vodu na 
odjemnem mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur 

 

 

Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -18°C
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 Opomba:  

 

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v 
dovodnem vodu je ± 3° C. 
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OBČINE

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 3.400
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 3.400
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 130.545
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 130.545
741 Prejeta sredstva iz državne. 
proračuna iz sredstev proračuna 
EU 0
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 4.842.192

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.559.948
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 352.227
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 58.365
402 Izdatki za blago in storitve 1.109.751
403 Plačila domačih obresti  19.605
409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.676.651
410 Subvencije 93.200
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.135.720
412 Transferi neprofitnim org.  
in ustanovam 153.571
413 Drugi tekoči domači transferi 294.160
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 984.275
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 984.275

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 621.318
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski upor. 587.418
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 33.900
III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ I.-II. –331.306

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJ KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev

BRASLOVČE

3336. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Braslovče za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – 
ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 
in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 24. redni seji 
dne 17. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče  

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2018 

(Uradni list RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
Skupina/
Podskupina 
kontov

Besedilo Proračun 
leta 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.510.886
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.375.711

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.622.791
700 Davki na dohodek in dobiček 3.200.911
703 Davki na premoženje 318.410
704 Domači davki na blago  
in storitve 103.470
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 752.920
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 386.520
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Denarne kazni 3.400
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 9.800
714 Drugi nedavčni prihodki 347.200

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 1.230
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.230
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 0
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442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih  
in drugih osebah j.p.
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 527.781

500 Domače zadolževanje 527.781
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 191.449

550 Odplačila domačega dolga 191.449
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 5.026
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 336.332
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 331.306
XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA –4.837,72
9009 Splošni sklad za drugo 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«

2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno 

proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva splo-
šne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene na-
mene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračun-
ske rezervacije odloča župan.«

3. člen
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do 
višine 527.781,00 eurov.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-5/2017-32
Braslovče, dne 18. oktobra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3337. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja PA9 – Rakovlje 
in Braslovče Terase 3 – zahod

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 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 
22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 24. redni seji dne 
17. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče 

Terase 3 – zahod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine in 
Prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 
46/11, 8/15) ter 119. členom Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18) občinski 
svet sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – 
zahod (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 144-2017, ki ga 
je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o pro-
storskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 
– odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 273. člen Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) 
ter podzakonski predpisi.

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vpli-

ve in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste 
dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in 
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo

– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostor-

skega reda Občine Braslovče''
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GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem''

GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sose-
dnjimi območji''

GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastruk-

ture''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– geodetski načrt s certifikatom
– geološko geomehansko mnenje o pogojih temeljenja ter 

ocena plazovite in erozijske ogroženosti (Geolog Janja Marolt 
s.p., marec 2017)

– načrt električnih inštalacij in električne opreme (Sabina 
Ramšak s.p., maj 2018)

– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost.

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja deloma na severnem delu 
naselja Rakovlje in deloma na jugozahodnem delu naselja Bra-
slovče. Na severu in zahodu je omejeno z gozdom, na vzhodu 
s stanovanjskimi stavbami ter na jugu deloma s stavbami in 
deloma s travniki.

(2) Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. *112, 
438/65, 438/66, 438/67, 438/70, 438/71, 438/89, 479/2, 479/4 
in del 723/4 vse k.o. Braslovče.

(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v 
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja 
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.

(4) Območje OPPN je veliko 0,97 ha.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih 
pogojev za gradnjo do devetih stanovanjskih stavb, odstrani-
tev ene stanovanjske stavbe ter ureditev parcele, namenjene 
gradnji za eno že obstoječo stavbo. Tem stavbam se prilagodi 
prometna in komunalna infrastruktura.

(2) Izgradnja območja je možna postopoma, in sicer po 
posameznih fazah, pri čemer pa mora gradnja slediti gradnji 
javne komunalne infrastrukture.

(3) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upošte-
vana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04).

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve  

s sosednjimi območji)
(1) Obravnavano območje se nahaja deloma na sever-

nem delu naselja Rakovlje in deloma na jugozahodnem delu 
naselja Braslovče. Znotraj omenjenih naselij se nahajajo stavbe 
družbenih dejavnosti (vrtec, osnovna šola, kulturni dom) ter 
trgovskih in storitvenih. Zaradi tega je območje zelo primerno 
za poselitev.

(2) Trenutno se na večjem delu območja nahajajo travniki, 
dve parceli namenjeni gradnji pa sta že pozidani.

(3) Prometno je območje dostopno iz že obstoječe občin-
ske ceste, ki se proti severu nadaljuje v Braslovče, proti jugu 
pa v Rakovlje.

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gra-
dnja naslednjih stavb:

– enostanovanjske stavbe (šifra 111 v prilogi Uredbe o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolo-
čitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11; v 
nadaljevanju: uredba), kot so samostoječe hiše,

– poslovne in upravne stavbe (1220 uredba), kot so pisar-
ne in nemoteče delavnice in ne povzročajo hrupa, vse te stavbe 
morajo biti zgrajene v okviru enostanovanjske stavbe in jih po 
površini ne smejo presegati, prepovedana je gradnja samo teh 
stavb brez enostanovanjske stavbe.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji  

in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spre-

meni za več kakor 10 %; povečanje prostornine ob rekon-
strukciji ni možno, če obstoječa stavba dosega maksimalne 
prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani 
za nove stavbe – v tem primeru se rekonstrukcija izvaja v okviru 
obstoječih gabaritov obstoječe stavbe,

– odstranitev objekta,
– vzdrževanje.
(2) Stavbe
Pomen regulacijskih elementov:
– minimalni odmik od parcele namenjene gradnji je obve-

zen najmanjši odmik stavbe od parcele namenjene gradnji, ki 
ga je potrebno upoštevati,

– minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši odmik 
stavbe od ceste ali pločnika, ki ga je nujno potrebno upoštevati,

– nove prometne površine so površine, namenjene pro-
metu.

Znotraj te enote je dovoljena gradnja do devetih stavb. 
Tlorisne dimenzije stavb niso posebej določene, je pa potrebno 
upoštevati faktorje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, 
ki jih stavbe ne smejo presegati:

Fi (faktor izrabe) = 0,8
Fz (faktor zazidanosti) = 0,4.
Stavbe so lahko etažnosti do največ K+P+M, pri čemer 

mora biti tloris podolgovat in praviloma z daljšo stranico vzpore-
den s plastnicami, razen pri stavbah z oznako 'G', 'H' in 'J', kjer 
je lahko z daljšo stranico pravokoten na plastnice. Klet mora biti 
na severni strani popolnoma vkopana, na južni pa je lahko v ce-
loti odprta. Oblikovanje objektov naj v čim večji možni meri sledi 
značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri 
čemer je možno: izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni 
elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, 
fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih, nakloni strešin od 
35° do 40°, zaželene dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih 
elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opeč-
nata, možno drugačno in sodobnejše oblikovanje streh, ki naj 
bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba 
drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevla-
dujočimi elementi naselja. Sleme mora potekati vzporedno z 
daljšo stranico stavbe.

Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj 
4,00 m.

(3) Odstranitve
Predvidena je odstranitev stavb znotraj parcele B, ki se 

mora odstraniti pred pričetkom gradnje nove stavbe na tej 
parceli.



Stran 10382 / Št. 68 / 26. 10. 2018 Uradni list Republike Slovenije

(4) Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim 

drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj 
razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile 
sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja 
mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati 
škropiv. Dovozne in parkirne površine naj bodo tlakovane s 
travnimi ploščami. Zunanja ureditev naj bo skladna z znača-
jem prostora. Višinske razlike med različnimi kotami terena se 
praviloma premoščajo z zazeljenimi brežinami. Niveleta parcel, 
namenjenih gradnji stavb, mora biti prilagojena niveletam cest. 
Vse vidne betonske površine, kot so oporni zidovi, morajo biti 
ozelenjeni s plezalkami.

(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objek-
tov

V sklopu gradnje stanovanjske stavbe je dovoljena po-
stavitev ograje višine do 1.80 m okoli objekta, in sicer na sam 
rob parcele namenjene gradnji, od roba cestišča pa mora 
biti oddaljena najmanj 1.00 m. Ograje ne smejo zmanjševati 
preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih 
komunalnih dejavnosti. Dovoljena je tudi gradnja bazena, nad-
streškov, ute in samostojne garaže dimenzij do 6.00 x 6.00 m 
in drugih nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter enostavnih 
objektov za lastne potrebe, ki morajo biti oddaljeni od sosednjih 
parcel najmanj 2.50 m. Oblikovanje teh objektov naj bo enotno 
ter skladno z oblikovanjem stanovanjske stavbe.

(6) Geomehanski pogoji in usmeritve
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, 

je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje. Za ostale 
gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, vendar je v 
primeru nastanka škode na objektu ali njegovi okolici v času 
gradnje ali kasneje, ki je posledica erozije ali drugih vplivov, ki 
bi jih bilo mogoče predvideti s predhodno geološko raziskavo 
tal, za kritje škode odgovoren investitor gradnje oziroma za 
kritje škode ni odgovorna Občina Braslovče. Objekti morajo 
biti načrtovani varno glede na stopnjo potresne ogroženosti 
območja.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Ceste
Dostop do parcel, namenjenih gradnji z oznako od 'A' 

do 'F' se uredi na novo, in sicer preko nove dovozne ceste v 
minimalni širini 5,00 metrov. Le-ta se nato na jugu priključi na 
že obstoječo lokalno cesto. Predvidene stavbe znotraj parcel 
z oznako 'G', 'H' in 'I' ter obstoječa stavba znotraj parcele 'J' 
imajo možnost neposrednega priključka na občinsko cesto. 
Predvidena je tudi rekonstrukcija občinske ceste na območju 
OPPN, ki se razširi do minimalne širine 6 metrov.

(2) Mirujoči promet
Znotraj vsake parcele, namenjene gradnji, je potrebno 

zagotoviti zadostno število parkirnih mest, to je najmanj dve 
parkirni mesti za vsako stavbo. Znotraj parcel je potrebno 
zagotoviti tudi ustrezne manipulacijske površine za obračanje 
vozil, obračanje na občinsko cesto ni dopustno.

9. člen
(energetska infrastruktura)

(1) Objekti "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" in obstoječi 
objekt na parceli št. 438/64 k.o. Braslovče se bodo napajali z 
novim NN kabelskim priključkom preko omarice R1 iz obstoječe 
TP BRASLOVČE. Predviden je nov NN priključek iz obstoječe 
TP BRASLOVČE TERASE. Vodnik je od TP do kabelskega 
jaška KJ-03711 položen v obstoječo kabelsko kanalizacijo. Od 

kabelskega jaška KJ-03711 do omarice R1 je vodnik položen 
v novo kabelsko kanalizacijo. Iz omarice R1 je do posameznih 
objektov predviden vodnik, položen v zemljo, pod voznimi in 
asfaltnimi površinami bo kabel položen v zaščitne cevi. Vsak 
objekt ima svojo priključno merilno omarico R-DES. Priključno 
merilna omarica R-DES na parceli št. 438/64 k.o. Braslovče je 
obstoječa.

(2) Objekt "J" je že priključen na električno omrežje. 
Objekt "I" priključimo na obstoječe omrežje, ki poteka preko 
parcele 438/42 k.o. Braslovče. To obstoječe omrežje je potreb-
no med točkama "A" in "B" preurediti. Obstoječi vod prestavimo 
na rob parcele izven območja gradnje. V točki "A" obstoječe 
omrežje prekinemo in ga s pomočjo spojke spojimo z novim 
vodom. Nov vodnik poteka do točke "B", kjer postavimo pri-
ključno merilno omarico R-DES. V omarici bosta priključena 
nov in obstoječi kablovod.

(3) Del omrežja, ki poteka na SV območja, je potrebno od-
straniti – med točkama "C" in "D". Obstoječ objekt na št. 438/64 
k.o. Braslovče napajamo iz nove omarice R1.

(4) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati 
idejni projekt – načrt električnih inštalacij in električne opreme 
(Sabina Ramšak s.p., maj 2018) ter pridobiti projektne pogoje 
in soglasje od Elektra Celje, d.d.

10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega telekomunikacijskega omrežja. Trase obstoječih 
naročniških telekomunikacijskih kablov se določijo z zakoličbo. 
Glede na pozidavo in komunalno ureditev jih je potrebno ustre-
zno zaščititi ali prestaviti. S projektom je potrebno predvideti 
novo omrežje in možnost priključitve na obstoječe.

11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)

(1) Na jugozahodnem robu obravnavanega območja je iz-
grajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno 
napravo. Novi objekti bodo odvajali fekalno vodo v fekalni kanal 
FK1 v izvedbi PVC DN 200 mm preko obstoječih revizijskih 
jaškov, ki se nahajajo južno od obravnavanega območja. Za 
sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno izdelati projek-
tno dokumentacijo za nove in obstoječe objekte ob upoštevanju 
obstoječe poselitve. Fekalne vode je potrebno odvajati v javno 
kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunal-
ne odpadne vode, Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z 
nitrati iz kmetijskih virov in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(2) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in stre-
šin je predvideno na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin. Za odvajanje me-
teornih voda bo izgrajen meteorni kanal, iz katerega se bodo 
vode iztekale v potok vzhodno od obravnavanega območja. 
Na meteornem kanalu se izvede cevni zadrževalnik iz AB cevi, 
ki zadržuje padavinske vode pred iztokom v potok. Izpust pa-
davinskih vod v potok mora biti načrtovan tako, da ne posega 
v svetli profil vodotoka. Izpustna glava mora biti oblikovana 
pod naklonom brežine vodotoka. Na območju izpusta mora biti 
struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.

12. člen
(vodovod)

Oskrba obstoječih in načrtovanih objektov z vodo na 
obravnavanem območju je možna preko izgrajenega javnega 
vodovoda v izvedbi NL DN Ø 100 mm, ki poteka po robu ju-
gozahodnega dela obravnavanega območja. Za nove objekte 
se zgradi novo sekundarno vodovodno omrežje. Za novo se-
kundarno vodovodno omrežje bo potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posame-
znih objektih. Razvodno omrežje mora zagotavljati požarno 
varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Upoštevati je potreb-
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no obstoječo poselitev na področju nove pozidave. Minimalni 
odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,0 m. 
Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo 
vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za 
to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o.

13. člen
(obveznost priključevanja)

Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano 
gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

14. člen
(kulturna dediščina)

Območje se ne nahaja znotraj območij varovanja s podro-
čja kulturne dediščine.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

15. člen
(varstvo voda)

(1) Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodo-
varstvenega pasu vodnih virov. Onesnažene meteorne vode 
(olja, maščobe) se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo 
preko lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne 
vode pa preko usedalnikov v površinski odvodnik. Meteorne in 
druge odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne 
smejo biti speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje 
cestnega telesa. Vse meteorne vode je potrebno pred izpustom 
v površinski odvodnik zadržati z zadrževalniki.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vpli-
vali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.

16. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hru-
pa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 
sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva pred 
hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnev-
ne/mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa:

– II. območje varstva pred hrupom (55 dBA/45 dBA).
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred preko-

mernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvi-
deni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani 
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

17. člen
(varstvo zraka)

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove-
čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se 
naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni 
viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni. Kot 
energent za ogrevanje hleva je predvidena lesna biomasa.

18. člen
(ravnanje z odpadki)

Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih par-

kirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komu-
nalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe 
odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, 
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. 
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji 
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

19. člen
(varstvo tal)

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je po-
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev kmetijskih 
površin, zelenic ter ostalih zelenih površin.

20. člen
(varstvo gozdov)

(1) Poseg v gozd ali gozdni prostor je potrebno izvesti 
tako, da le-ta zahteva čim manjšo krčitev gozdne površine. 
Pri tem je potrebno upoštevati funkcionalno površino objekta. 
Priporočljivo je, da se gozdni rob na severnem delu območja 
OPPN ohrani v podobni obliki zaprtega gozdnega roba, ki je 
stabilnejši.

(2) V primeru manjšega odmika stavb od gozdnega roba 
od 27 metrov, je potrebno z lastnikom gozdnih parcel skleniti 
pisni dogovor o ukrepih v primeru ogrožanja objekta in njegovih 
funkcionalnih površin, o kritju stroškov zaradi usmerjenega 
podiranja ter odškodnini zaradi morebitne predčasne sečnje 
gozdnega drevja.

(3) Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v 
severozahodnem delu stika z gozdnimi površinami zagotoviti 
možnost dostopa do gozda, lahko tudi s spremenjenim pote-
kom gozdne vlake ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika 
parcele in uporabnikov vlake.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

21. člen
(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih 
ali objektov za obrambo.

22. člen
(potresna varnost)

Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter 
temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije 
RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v 
(g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ 
mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek 
tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za 
nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte 
projektnega pospeška tal in Evrokod 8.

23. člen
(požarna varnost)

Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja 
požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in 
tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki 
med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, 
zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru 
ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so pro-
metne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba 
za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, 
izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem pro-
jektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja požarne 
varnosti.
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24. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)

(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih 
fazah projektiranja skladno s 7. členom tega odloka je potrebno 
pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način 
gradnje.

(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati naj-
manj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir 
podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 
1. 2. 2010):
IME_VOD_TE Spodnji del Savinje do Sotle
VOD_OBMOCJ Donava
ST_VODONOS 3
VOD_SKUP1 Razpoklinski/kraški, malo skraseli – 

obširni in visoko do srednje izdatni 
vodonosniki, v apnenčastih kamninah 
predvsem nizke

VDOON_1 Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v 
apnenčastih kamninah

HIDRODIN1 Odprt
SRED_DEB1 >200
LITO_OPIS1 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec 

in meljevec z lečami in vključki apnenca 
v menjavanju z dolomitom/Mezozoik, 
predvsem

VOD_SKUP2 Medzrnski ali razpoklinski – Manjši 
vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri 
podzemne vode

VDOON_2 Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih 
sedimentih

HIDRODIN2 Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt)
SRED_DEB2 10
LITO_OPIS2 Pesek, konglomerat, peščenjak, melj, 

glina, lapor in lapor z vključki peska, 
konglomerata in peščenjaka/Kenozoik

VOD_SKUP3 Razpoklinski – Lokalni ali nezvezni 
izdatni vodonosniki ali obširni vendar 
nizko do srednje izdatni vodonosniki

VDOON_3 Globoki vodonosniki v karbonatnih 
kamninah (termalni)

HIDRODIN3 Zaprt
SRED_DEB3 >200
LITO_OPIS3 Dolomit in apnenec/Mezozoik, pretežno 

Trias

25. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,  

varstvo pred plazovi)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah 

projektiranja je potrebno skladno s tem odlokom pridobiti mne-
nje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.

26. člen
(dopolnilna in druga zaščita)

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način 
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne 
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik 
ljudi in premoženja.

X. NAČRT PARCELACIJE

27. člen
(parcelacija)

(1) Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih 
gradnji. Določenih je deset parcel, namenjenih gradnji. Meje 
med parcelami z oznakami 'A' in 'B', 'B' in 'C', 'C' in 'D', 'E' in 

'F' ter 'G' in 'H' se lahko tudi spreminjajo oziroma združujejo 
tako, da nastane enovita parcela. V tem primeru se na takšni 
parceli lahko postavi zgolj ena stanovanjska stavba. V prime-
ru združitve parcel je možna tudi kasnejša razdelitev na dve 
manjši pod pogojem, da je možna gradnja stavb v skladu s 
tem odlokom.

(2) Parcela 'A' se zaradi svoje velikosti lahko izjemoma 
razdeli na parcelo namenjeno gradnji stavb ter na parcelo 
namenjeno zunanjim ureditvam. Parcela namenjena gradnji 
stavb ne sme biti manjša od 600 m². Na parcelo, namenjeno 
zunanjim ureditvam, se lahko umeščajo dopustne vrste nezah-
tevnih in enostavnih objektov.

(3) Parcela 'J' se lahko razširi na sosednje zemljišče proti 
vzhodu, in sicer za toliko, da v celoti s streho leži na njem in je 
nemoteno funkcioniranje stavbe.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

28. člen
(etapnost)

(1) Izgradnja območja je možna postopoma, in sicer po 
posameznih fazah. Gradnji posameznih stavb mora slediti iz-
gradnja prometne in gospodarske javne infrastrukture.

(2) Znotraj parcele 'B' je pred kakršnokoli gradnjo potreb-
na odstranitev stavb, predvidenih za rušenje.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

29. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,  

oblikovalskih in tehničnih rešitev)
(1) Izjemoma je dovoljeno parceli 'J' in 'I' obravnavati 

kot enovito parcelo namenjeno gradnji, pri čemer jo deli 
občinska cesta. Tako je možno na parceli 'I' v primeru neiz-
gradnje nove stavbe na njej postavljati dopustne nezahtevne 
in enostavne objekte, ki funkcionalno sodijo k že obstoječi 
stavbi na parceli 'J'.

(2) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih 
rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem po-
drobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa 
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo 
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

(3) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske 
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim 
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

(4) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne 
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo 
soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.

(5) Možni so tudi manjši odmiki od predpisanih od so-
sednjih parcel, vendar zgolj pod pogojem soglasja lastnikov 
le-teh.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

31. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s skle-

pom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po prene-
hanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski 
akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero 
sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti 
določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se 
smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz 
tega odloka.
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XIV. KONČNE DOLOČBE

32. člen
(pogoji, ki niso predpisani)

Pogoje za gradnjo in druge posege v prostor, ki s tem 
odlokom niso predpisani, določajo Občinski prostorski načrt 
Občine Braslovče in predpisi s področja urejanja prostora, 
predpisi s področja graditve objektov, predpisi s področja var-
stva kulturne dediščine, ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
varstva naravnih vrednot, varstva gozdov in varstva okolja, 
urejanja voda ter drugi predpisi.

33. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Braslovče in na Upravni enoti Žalec.

34. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

35. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 35050-4/2017-16
Braslovče, dne 17. oktobra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3338. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Braslovče v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 
in 22/17) je župan Občine Braslovče dne 17. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Braslovče  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 

Braslovče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljevanju: 
odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun  

januar  
marec 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 1.026.366
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.025.431

70 DAVČNI PRIHODKI 861.922
700 Davki na dohodek in dobiček 800.228
703 Davki na premoženje  33.410
704 Domači davki na blago in storitve 26.800
706 Drugi davki  1.484

71 NEDAVČNI PRIHODKI 163.509
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  69.969
711 Takse in pristojbine  930
712 Denarne kazni  1.021
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  2.844 
714 Drugi nedavčni prihodki  88.745

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI  935
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  935
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 955.294

40 TEKOČI ODHODKI  364.807
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  84.689
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  14.366
 402 Izdatki za blago in storitve 260.894
403 Plačila domačih obresti  4.858
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI 403.826
410 Subvencije  21.274
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 304.032
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412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 19.055
413 Drugi tekoči domači transferi 59.465
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  130.635
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  130.635

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 56.026
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam 54.776
432 Inv. transferi proračunskim 
uporabnikom 1.250
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  71.072

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA  46.214
550 Odplačila domačega dolga 46.214
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 24.858
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –46.214
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –71.072
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo –4.838

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 185.841,00 eur, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-6/2018-1
Braslovče, dne 18. oktobra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3339. Sklep o potrditvi predloga spremembe 
občinske meje med občinama Braslovče 
in Prebold

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A Uradni list 
RS, št. 7/18) in Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 24. redni 
seji dne 17. 10. 2018 sprejel
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S K L E P
o potrditvi predloga spremembe občinske meje 

med občinama Braslovče in Prebold

1. člen
Občinski svet Občine Braslovče potrdi predlog spremem-

be občinske meje med Občino Prebold in Občino Braslovče, 
s katero se meja spremeni tako, da parcele št. 333/2, 333/3, 
in *77, vse k.o. 991 – Orla vas (po sklepu o združitvi GURS, 
št. 02112-792/2018-2 z dne 21. 9. 2018 se navedene parcele 
združijo v eno parcelo št. 333/4, k.o. Orla vas), ki sedaj spadajo 
v Občino Braslovče, vključijo v območje Občine Prebold.

Občinski svet Občine Braslovče potrdi navedeno spre-
membo, kot je predstavljena v Obrazcu 1, št. 174_151-1 z dne 
12. 9. 2018, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike 
Slovenije.

2. člen
Občinski svet Občine Braslovče se strinja tudi, da se hkra-

ti z občinsko mejo uskladi tudi meja med naseljema Latkova 
vas in Orla vas.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 031-1/2016-6
Braslovče, dne 17. oktobra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREŽICE

3340. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki 
Savi na območju akumulacijskega bazena 
hidroelektrarne Brežice

Na podlagi 4. člena Zakona o vodah (ZV-1 Uradni list RS, 
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15), drugega 
odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vo-
dah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1 
in 41/17 – PZ-G), 3. 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 27/17 – 
ZPro), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 8. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savi  

na območju akumulacijskega bazena 
hidroelektrarne Brežice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa plovbni režim na reki Savi na območju 

akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice (v nadaljnjem 
besedilu: HE Brežice) na območju Občine Brežice, zaradi za-
gotavljanja varnosti plovbe ob izvajanju gospodarskih, turistič-

nih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter 
pospeševanja njihovega razvoja.

(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, 

kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in 
rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda 
ali drugih izjemnih razmer;

– določitev skrbnika plovbnega območja;
– določitev vrste plovil in njihovega pogona;
– določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih 

mest glede na vrsto plovbe;
– določitev upravljalca pristanišč in vstopno izstopnih 

mest;
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba;
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, nepri-

mernega časa ali nevarnih razmer;
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življe-

nja in okolja.
(3) Občina Brežice, izvajalec operativnih nalog skrb-

nika plovbnega območja, upravljalec pristanišč in vstopno 
izstopnih mest, s koncesionarjem HE na spodnji Savi in 
upravljalcem vodotoka na akumulacijskem bazenu HE Bre-
žice sklenejo poseben sporazum o pravilih medsebojnega 
obveščanja, o načinu obveščanja uporabnikov plovnega 
območja ob pojavu visokih voda ali pojavu izredne denive-
lacije gladine vodotoka, o načrtu ukrepov v primeru nesreč 
s plovili, o spremljanju in odstranjevanju plavja, o nalaganju 
sedimentov in premeščanju plitvin, o obratovanju in vzdr-
ževanju hidroelektrarn in o usklajevanju drugih ukrepov v 
izrednih razmerah, ko je potrebno omejiti ali prepovedati 
plovbo. Sestavni del sporazuma je tudi obveščanje o ne-
ugodnih hidroloških razmerah, prisotnosti plavja ter stanja 
vodostaja, ki ne omogoča plovbe ter določitev pretokov, pri 
katerih se plavje spušča preko prelivnih polj.

2. člen
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot 

pojmi uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.

II. PLOVBNO OBMOČJE IN OMEJITVE PLOVBE

3. člen
(1) Akumulacijski bazen HE Brežice na območju Občine 

Brežice se s tem odlokom deli na plovbno območje in obmo-
čje, kjer je plovba omejena. Plovbno območje celinskih voda 
obsega cone A, B in C'. V conah C in D je plovba prepovedana, 
razen za plovila in potrebe, kot je določeno s tem odlokom. 
Območje obsega:

– CONA A: zajema območje tekmovalne veslaške proge, 
ki je 30 m odmaknjena od brežine levega brega Save. Na 
območju cone A je plovba prvenstveno dovoljena za športne 
veslaške čolne. Za spremljanje treningov je dovoljena plovba 
čolnov za njihovo spremljanje ter čolnov za zagotavljanje po-
treb tekmovanj. Kadar v coni A ni postavljena veslaška proga, 
je na območju vstopno–izstopnega mesta Deželna meja do-
voljena plovba tudi ostalih plovil iz 6. člena tega odloka zaradi 
dostopanja do cone B.

– CONA B: zajema območje na katerem je dovoljena plov-
ba čolnov, splavov, jadrnic, športnih veslaških čolnov, raftov, 
jadralnih desk, supov, pedalinov, kajtov in podobno.

– CONA C': zajema območje na katerem je dovoljena 
plovba kot v coni B, s tem, da so prepovedane hrupne dejavno-
sti ter plovba na motorni pogon, razen za potrebe obratovanja 
HE Brežice, vzdrževanje in intervencijo.

– CONA C in D: Plovba in približevanje brežinam nista 
dovoljeni, razen za vzdrževanje, intervencijo ter v raziskovalne 
namene. V coni C so prepovedane hrupne dejavnosti.

(2) Območja prepovedi plovbe upravljalec pristanišč in 
vstopno-izstopnih mest ustrezno označi s predpisanimi znaki 
za prepoved plovbe.
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(3) Orisni prikaz območja, kjer je plovba dovoljena, je 
določen v prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Območja se 
ustrezno označijo s tablami.

(4) Na plovbnem območju je možna ob upoštevanju pred-
pisov varstva narave in voda, pridobljenega soglasja upravljal-
ca in vzdrževalca vodnih zemljišč akumulacijskega bazena 
HE Brežice in koncesionarja HE na spodnji Savi ter lokalne 
skupnosti, postavitev plavajočih naprav.

4. člen
(1) Plovba se izvaja z doslednim spoštovanjem določb 

tega odloka in predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah. 
V času izvajanja ribiških, veslaških in drugih dovoljenih prire-
ditev (športna tekmovanja, turistične prireditve ipd.) plovba ali 
zadrževanje drugih plovil na območju, določenem za prireditev, 
ni dovoljena.

(2) Plovba na plovbnem območju je plovilom dovoljena 
v obdobju normalnih plovnih razmer. V primeru nevarnosti 
naraslih voda, v primeru višje sile, splošne nevarnosti za var-
nost plovbe, drugih izjemnih razmer ali iz razlogov obratovanja 
hidroelektrarne, zaradi naravovarstvenih razlogov in varstva 
populacije rib skrbnik plovbnega območja na predpisan način 
omeji ali prepove plovbo na plovbnem območju.

(3) Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku 
mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti 
plovilo iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali 
poplavnega območja.

III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJE  
S PRISTANIŠČEMA IN VSTOPNO IZSTOPNIMA MESTOMA

5. člen
(1) Upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest je 

Zavod za šport Brežice (v nadaljevanju: upravljalec), ki izvaja 
izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči ozi-
roma vstopno izstopnimi mesti skladno s predpisi, ki urejajo 
plovbo in varstvo voda in tem odlokom, ki ureja to področje in 
izvaja operativna opravila v zvezi z označevanjem, vzdrževa-
njem, ohranjanjem okolja ter obveščanja.

(2) Skrbnik plovbnega območja je organ uprave Občine 
Brežice pristojen za družbene dejavnosti, ki lahko izvajanje 
operativnih nalog prenese na drugo osebo (v nadaljevanju: 
skrbnik). Skrbnik v okviru svojih nalog izvaja nadzor in z redni-
mi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V 
primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, 
če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obve-
stiti koncesionarja HE na spodnji Savi in izvajalca gospodar-
ske javne službe, ki sta odgovorna za vzdrževanje vodnih in 
priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja vode ter upravljavca 
vodotokov. Če ovira ogroža varnost plovbe, skrbnik o tem 
obvesti upravljalca.

(3) Skrbnik plovbnega območja v namen preprečevanja 
nesreč s plovili, s sodelovanjem civilne zaščite, policije in dru-
gih pristojnih državnih organov ter s koncesionarjem HE na 
spodnji Savi dolvodno od plovbnega območja ter upravljavcem 
vodotoka na območju akumulacijskega bazena, sprejme načrt 
ukrepov v primeru nesreč s plovili, s katerim predpiše način ob-
veščanja in ukrepanja pri reševanju ob nesrečah plovil in drugih 
nesrečnih dogodkih, v katerih je ogroženo človeško življenje ali 
naravno okolje na plovbnem območju.

(4) Upravljalec zagotovi označitev območja prepovedi 
plovbe in drugih območij, kjer je plovba omejena (območ-
ja prireditev, mirna območja, območja drstišč ipd). Označba 
plovbnega območja z območji prepovedi in omejitve plovbe se 
pregledno prikaže na opozorilno-informacijskih tablah, ki se 
jih postavi v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih na dobro 
vidnih mestih ter na območjih omejitev oziroma prepovedi. V 
neposredni bližini drstišč zagotovi opozorila z obojestransko 
jasno napisano prepovedjo plovbe, ki je razvidna osebam na 
plovilu z razdalje najmanj 20 m.

(5) Do vzpostavitve plovbnega režima na akumulacijskem 
bazenu HE Brežice v sosednji občini, upravljalec posebej ozna-
či prepoved plovbe na meji z Občino Krško gorvodno zaradi za-
gotavljanja varovanega območja Nuklearne elektrarne Krško.

(6) Na opozorilno-informacijskih tablah morajo biti pre-
gledno predstavljene vse pomembnejše informacije v zvezi 
s pravili plovbe, predpisani ukrepi, s katerimi se preprečuje 
možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic 
zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi telesi površinskih 
voda, klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče 
na plovbnem območju,dnevne informacije o stanju plovbnega 
območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, omejitve ali 
prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev ipd.) ter morebitne 
prepovedi ali omejitve plovbe, vključno z omejitvami plovbe na 
območjih drstišč ribjih vrst.

(7) Upravljalec določi posebno lokacijo za mehanično, 
toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora po prehodu 
plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode pred spla-
vitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila.

IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON

6. člen
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez motor-

nega pogona z maksimalnim ugrezom 1 m kot so:
– čolni,
– splavi,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– katamarani za spremljanje in varovanje na vodi,
– rafti,
– supi,
– jadralne deske,
– pedalini,
– kajti.
(2) Uporaba plovil na motorni pogon je dovoljena v skladu 

s pogoji, ki jih določi vlada z uredbo (v nadaljevanju uredba).
(3) Plovba se izvaja na lastno odgovornost.

V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA

7. člen
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta 

pristanišči:
– pristanišče »Vrbina« (levi breg) (GK_Y=545314, GK_

X=84752) in
– pristanišče »Arheološko območje Zasavje« (desni breg) 

(GK_Y=543330; GK_X=86518).
(2) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta 

vstopno izstopni mesti za čolne:
– dostop z rampo za čolne »Deželna meja« (levi breg) 

(GK_Y=544126; GK_X=X86391) in
– dostop z rampo za čolne »Skopice« (desni breg) (GK_

Y=544432; GK_X=84930).
(3) Lokacije pristanišč in vstopno izstopnih mest za čolne 

iz tega člena so grafično opredeljene v prilogi tega odloka ter 
z Uredbo o DPN za območje HE Brežice na območju Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 50/12).

(4) Upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest ureja 
in skrbi za pristanišča in vstopno izstopna mesta skladno z 
določili zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo vode, 
urejanje prostora, graditev objektov ter plovbo in skladno usme-
ritvam pristojnih državnih organov in zagotavlja pogoje, ki omo-
gočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb 
ter varen privez plovil.

8. člen
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti 

dovoljenje, ki ga izda upravljalec pristanišča plovilu za prevoz 
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oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. 
Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.

(2) Za uporabo pristanišča uporabnik plača pristojbino, ki 
jo določi Občinski svet Občine Brežice s sklepom. Pristojbine 
so namenska sredstva, namenjena za redno vzdrževanje pri-
stanišč in vstopno izstopnih mest.

(3) Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem 
pravil plovbe.

9. člen
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem ob-

močju ne plačujejo čolni, ki se uporabljajo za: nadzorno-čuvaj-
ske in druge upravne namene, zaščito in reševanje, nudenje 
zdravniške pomoči, potrebe civilne zaščite, izvajanje ribiških 
varstveno-gojitvenih nalog in drugih nalog s področja varovanja 
narave, vzdrževanja vodotoka, pristanišč in vstopno-izstopnih 
mest ter izvajanja koncesije za HE Brežice.

10. člen
Za športne veslaške čolne in druga neregistrirana plovila 

ni stalnih privezov in se morajo po končani plovbi umakniti iz 
vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplav-
nega območja. Za plovila, ki so neprimerna za plovbo, uporaba 
priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.

VI. UPRAVLJANJE PRISTANIŠČ IN VSTOPNO  
IZSTOPNIH MEST

11. člen
(1) Upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest ob-

sega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih 

mest;
– označitev pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– obveščanje uporabnikov s tem odlokom določenega 

plovbnega območja o omejitvah plovbe, trenutnih razmerah na 
plovbnem območju ter ostalih podatkih povezanih z varno plovbo.

– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in 
izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen 
privez plovil;

– dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predme-
tov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na območju 
pristanišč in vstopno izstopnih mest;

– izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti 
plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih 
vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih 
voda;

– zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanič-
no, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po 
prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, 
mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;

– označitev zavarovanih mirnih območij in mest, kjer je 
plovba prepovedana, na opozorilnih tablah v pristaniščih in 
vstopno izstopnih mestih;

– izvajanje operativnih nalog po nalogu skrbnika v skladu 
z Zakonom o plovbi po celinskih vodah;

– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Upravljalec podrobneje določi red v pristaniščih in 

vstopno izstopnih mestih ter določi pogoje in način koriščenja 
pristaniških storitev.

VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA

12. člen
(1) Plovba na plovbnem območju con A, B in C' iz prvega 

odstavka 3. člena tega odloka je dovoljena od 1. 4. do 31. 10. 
v dnevnem času od vzhoda do zahoda sonca.

(2) Plovba na območju A iz prvega odstavka 3. člena tega 
odloka je za športne veslaške čolne dovoljena celo leto, tudi 
izven časa, ki je določen v prvem odstavku tega člena.

13. člen
(1) Plovba izven časa, določenega v 12. členu tega odlo-

ka, je izjemoma dovoljena v času prireditev, na podlagi poseb-
nega dovoljenja upravne enote. Organizator prireditve pred-
hodno pridobi soglasje s strani koncesionarja HE na spodnji 
Savi, soglasja skrbnika in upravljalca ter soglasje organizacije 
za ohranjanje narave.

(2) V času prireditve je na delu plovbnega območja, do-
ločenega za prireditev, plovba dovoljena zgolj s plovili, ki so 
vezana na izvajanje prireditve. Upravljalec zagotovi izvedbo 
ustreznega obveščanja.

(3) V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana skladno z 
zakonodajo o sladkovodnem ribištvu, je plovba dovoljena le, če 
s tem soglaša organizator ribiškega tekmovanja. Organizator 
ribiškega tekmovanja, mora upravljalcu pristanišč in vstopno 
izstopnih mest poslati časovni načrt tekmovanj najmanj 14 dni 
pred prvo tekmo v nizu tekmovanj.

(4) Časovne omejitve ne veljajo za plovila za zaščito, 
reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka ter intervencijska 
plovila upravljalca in vzdrževalca akumulacijskega bazena 
HE Brežice, koncesionarja HE na spodnji Savi v okviru izva-
janja vodne pravice (obratovanje, vzdrževanje ter monitoringi 
HE na spodnji Savi) ter za potrebe strokovnih raziskav za 
vzorčenje živih organizmov in njihovih habitatov.

VIII. PREPOVEDI PLOVBE

14. člen
(1) Plovba za vse ali za posamezne vrste plovil je prepo-

vedana v nevarnih vremenskih razmerah, ko je za območje, 
kjer leži Občina Brežice, izdano opozorilo zaradi vremenskih 
razmer s strani agencije, pristojne za okolje, če opozorilo ni 
izdano pa v primerih neviht in neurij, močnega vetra, toče, sne-
ženja, v primerih del, ki potekajo na zahtevo upravljavca vodo-
toka ter koncesionarja HE na spodnji Savi, zaradi vzdrževanja 
priobalnega zemljišča in vodotoka, večje denivelacije vodne 
gladine (tudi v času rednega obratovanja) in vzdrževalnih del 
na HE Brežice ter iz drugih utemeljenih razlogov, v kolikor lahko 
negativno vplivajo na varnost plovbe.

(2) Plovba je prepovedana v času povišanih rečnih pre-
tokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda 
preliva preko prelivnih polj HE Brežice, v primeru prisotnosti 
plavja ali ko stanje vodostaja ne omogoča varne plovbe.

(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe upravlja-
lec objavi na vstopno izstopnih mestih, v pristaniščih, na spletni 
strani Občine Brežice in na drug krajevno običajen način.

(4) Plovba se prostorsko in časovno omeji, pogoji plovbe 
pa ustrezno prilagodijo izsledkom monitoringa v primeru ugo-
tovljenega pomembnega vpliva plovbe na stanje voda, ki ga z 
monitoringom ugotovijo pristojne službe, pomembnega vpliva 
plovbe na gnezdenje ptic in na drstišča oziroma populacije 
ribjih vrst ter v primeru formiranja novih drstišč fitofilnih vrst rib, 
ki ga z monitoringom ugotovi skrbnik ali upravljalec.

(5) Ustavljanje plovil na mestih, kjer je lahko ogrožena 
varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali 
naravo, ter vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov izven urejenih 
pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest, razen v primeru 
nastopa višje sile ali drugih izrednih razmer nevarnih za 
plovbo, ni dovoljeno. Upravljalec pristanišč in vstopno izsto-
pnih mest s predpisanimi znaki označi območja prepovedi 
ustavljanja.

(6) Sidranje je prepovedano na celotnem območju ba-
zena. Privezi so lahko samo v pristaniščih ali na morebitnih 
urejenih območjih s fiksnimi bojami. Izjemoma je sidranje do-
voljeno ob izrednih dogodkih, ki bi ogrožali življenje posadke 
ali potnikov.

(7) Prepoved plovbe ne velja za plovila za zaščito, re-
ševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka, za intervencijska 
plovila upravljalca in vzdrževalca akumulacijskega bazena HE 
Brežice, koncesionarja HE na spodnji Savi v okviru izvajanja 
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vodne pravice (obratovanje, vzdrževanje ter monitoringi HE na 
spodnji Savi) ter za potrebe strokovnih raziskav za vzorčenje 
živih organizmov in njihovih habitatov ter ostale izjeme, kot jih 
določa zakon, ki ureja plovbo po celinskih vodah.

(8) Plovba na motorni pogon je, razen izjem, ki so dolo-
čene z zakonom s področja voda, do sprejetja vladne uredbe 
prepovedana.

IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE  
IN TURISTIČNE PRIREDITVE

15. člen
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekre-

acijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba 
plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve) v času, ko je plovba 
dovoljena. Organizator prireditve na plovbnem območju mora 
pridobiti dovoljenje upravnega organa v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne prireditve.

(2) Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno 
območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in 
določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni 
dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je 
določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni 
prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prire-
ditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale 
potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ.

(3) Za prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno so-
glasje upravljalca plovbnega območja in koncesionarja HE na 
spodnji Savi ter Zavoda za ribištvo Slovenije. Za prireditev pri 
kateri se presega splošna raba voda, je potrebno predhodno 
pridobiti ustrezno dovoljenje, v skladu s predpisi o vodah.

(4) Za potrebe tekmovalne veslaške proge se na levem 
bregu Save med vstopno izstopnim mestom Deželna meja in 
pristaniščem Vrbina na dnu struge reke Save stalno namesti 
podvodna konstrukcija na katero se za potrebe organiziranja 
tekmovanj navežejo boje za označevanje tekmovalnih prog v 
dolžini 2 km. Podvodna konstrukcija ne sme omejevati pretokov 
reke ali posegati na območje tesnitev bazena.

(5) Organizator prireditve na prostem je dolžan mesto pri-
reditve opremiti z zadostnim številom ustreznih posod oziroma 
košev za odpadke in zadostnim številom mobilnih kemičnih 
stranišč. Po končani prireditvi mora organizator prireditveni 
prostor očistiti in odpadke najkasneje v roku 12 ur od zaključ-
ka prireditve pripraviti tako, da jih najkasneje v 24 urah po 
zaključku prireditve izvajalec gospodarske javne službe za 
ravnanje z odpadki lahko odpelje na odlagališče, v času 24 ur 
od zaključka prireditve mora poskrbeti tudi za odvoz mobilnih 
kemičnih stranišč.

X. ODDAJANJE PLOVIL

16. člen
V pristaniščih je na podlagi dovoljenja pristojne upravne 

enote v skladu z veljavnimi predpisi dovoljeno izvajati dejavnost 
dnevnega izposojanja oziroma oddajanja plovil za rekreacijo. 
Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo 
oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme od-
dati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za 
upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih 
psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je 
nesposobna opravljati plovilo.

XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA 
ŽIVLJENJA IN OKOLJA

17. člen
(1) Upravljavec plovila na plovbnem območju mora ravnati 

skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih 
določa zakon in drugi predpisi.

(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan 
pridobiti podatke o pretoku reke Save, o čigar velikosti redno, 
preko svetovnega spleta in na krajevno običajen način, ob 
vsaki njegovi spremembi javno obveščata upravljalec prista-
nišč oziroma vstopno izstopnega mesta za čolne ter skrbnik 
plovbnega območja.

18. člen
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba teh-

ničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve 
plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.

(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali od-
metavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, 
kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti 
lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda, ogrožajo vodne objekte in 
naprave ali povzročajo škodo.

(3) Plovila se lahko dvignejo iz vode ali splavijo v plovbno 
območje le v pristanišču oziroma vstopno izstopnemu mestu za 
čolne pod pogojem, da imetnik plovila pred splavitvijo plovilo in 
vozilo ali prikolico za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja 
parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vo-
dnimi telesi površinskih voda, ustrezno očisti.

(4) Plovila morajo biti pred plovbo zaradi preprečitve šir-
jenja tujerodnih vrst, očiščena.

XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL

19. člen
Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se nahajajo 

na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali nuditi 
pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti sodelo-
vati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, Civilne zaščite, 
gasilcev ali drugih pooblaščenih reševalcev, so dolžni odstopiti 
svoja plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno 
usposobljene za upravljanje plovil.

20. člen
(1) V primeru nesreč pri plovbi, je lastnik o tem dolžan 

obvestiti skrbnika plovbnega območja, slednji pa organizira 
reševanje in odstranitev posledic nesreče.

(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na 
njegove stroške odstrani pristojni organ lokalne skupnosti sam 
ali po usposobljeni organizaciji.

(3) Skrbnik mora ukrepati po prejšnjem odstavku tega 
člena, kadar lastnik ni znan, ali ne odstrani potopljene stvari, 
potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za člo-
veško življenje, plovbo ali okolje.

21. člen
Na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč 

in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora razen 
plovil Civilne zaščite, gasilcev in koncesionarja HE Brežice ni 
dovoljeno shranjevanje ali vzdrževanje plovil (barvanje, čišče-
nje itd.).

XIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medob-

činski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

XIV. FINANCIRANJE

23. člen
Izbirna gospodarska javna služba se financira iz prora-

čuna Občine Brežice in s pristojbino za privez, ki jo pobira 
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upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest. Pristojbina se 
določi s sklepom Občinskega sveta Občine Brežice.

XV. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali posameznik, ki ga stori v zvezi s samostojnim opra-
vljanjem dejavnosti, če:

1. upravlja plovilo na območjih, kjer je plovba prepoveda-
na (3. člen tega odloka);

2. pluje na plovbnem območju v času, ko je plovba prepo-
vedana (prvi in drugi odstavek 4. člena tega odloka);

3. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagoto-
vljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani 
plovila iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega 
ali poplavnega območja (tretji odstavek 4. člena tega odloka);

4. upravlja plovilo, ki ni dovoljene vrste in dimenzij (prvi in 
drugi odstavek 6. člena tega odloka);

5. ne pridobi dovoljenja za privez ali uporablja privez v 
nasprotju z navodili plovbe (prvi in tretji odstavek 8. člena tega 
odloka);

6. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega 
odloka);

7. v času prireditve pluje v nasprotju s pogoji, določenemi 
v dovoljenju upravne enote, v času prireditve pluje na delu 
plovbnega območja, ki ga je upravljalec določil za prireditev, 
pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve ali v času ribiških 
tekmovanj pluje v območju, določenem za ribiško tekmovanje 
(prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);

8. pluje v nevarnih vremenskih razmerah v nasprotju s 
prepovedjo plovbe, pluje v času povečanih rečnih pretokov 
oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ali v primeru priso-
tnosti plavja, se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko 
ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na oko-
lje ali naravne vrednote, ustavi plovilo na mestih, kjer je lahko 
ogrožena varnost plovbe ali so možni škodljivi vplivi na okolje 
ali naravo, vkrca ali izkrca potnike izven urejenih pristanišč 
oziroma vstopno izstopnih mest ali sidra na območju bazena 
(prvi, drugi, četrti, peti in šesti odstavek 14. člena tega odloka);

9. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja uprav-
nega organa in predhodnega soglasja skrbnika oziroma upra-
vljalca po tem odloku, koncesionarja HE Brežice ter Zavoda za 
ribištvo Slovenije; ne označi prireditvenega prostora, v času pri-
reditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, 
ki je določeno za prireditev, za prireditev, pri kateri se presega 
splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, pred-
pisanega z zakonodajo o vodah (prvi, drugi in tretji odstavek 
15. člena tega odloka);

10. kot organizator prireditve na prostem ne opremi mesta 
prireditve z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev 
za odpadke ali zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč 
ali po končani prireditvi prireditvenega prostora ne očisti ali 
odpadkov najkasneje v roku 12 ur od zaključka prireditve ne 
pripravi tako, da jih najkasneje v 24 urah po zaključku priredi-
tve izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki 
lahko odpelje na odlagališče, ali v času 24 ur od zaključka 
prireditve ne poskrbi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč (peti 
odstavek 15. člena tega odloka);

11. brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje ozi-
roma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo, ne 
izobesi navodil za uporabo plovila, cenika in časa oddajanja 
na vidnem mestu, odda plovilo osebi, ki ne izpolnjuje zakonsko 
predpisanih pogojev za upravljanje s plovili ali osebi, ki je ne-
sposobna upravljati plovilo (16. člen tega odloka);

12. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in 
snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile 
onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, 
odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, 
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih 

lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in 
naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje 
izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila 
pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi pre-
prečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med 
različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti 
(prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena tega odloka);

13. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) 
na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč ali 
izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (21. člen 
tega odloka).

(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

25. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 

če:
1. upravlja plovilo na območjih, kjer je plovba prepoveda-

na (3. člen tega odloka);
2. pluje na plovbnem območju v času, ko je plovba prepo-

vedana (prvi in drugi odstavek 4. člena tega odloka);
3. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagoto-

vljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani 
plovila iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega 
ali poplavnega območja (tretji odstavek 4. člena tega odloka);

4. upravlja plovilo, ki ni dovoljene vrste in dimenzij (prvi in 
drugi odstavek 6. člena tega odloka);

5. ne pridobi dovoljenja za privez (prvi odstavek 8. člena 
tega odloka).

26. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 

če:
1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega 

odloka);
2. v času prireditve pluje v nasprotju s pogoji, določenemi 

v dovoljenju upravne enote, v času prireditve pluje na delu 
plovbnega območja, ki ga je upravljalec določil za prireditev 
pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve ali v času ribiških 
tekmovanj pluje v območju, določenem za ribiško tekmovanje 
(prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);

3. pluje v nevarnih vremenskih razmerah v nasprotju s 
prepovedjo plovbe, pluje v času povečanih rečnih pretokov 
oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ali v primeru pri-
sotnosti plavja, se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je 
lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi 
na okolje ali naravne vrednote, ustavi plovilo na mestih, kjer je 
lahko ogrožena varnost plovbe ali so možni škodljivi vplivi na 
okolje ali naravo, se vkrca ali izkrca izven urejenih pristanišč 
oziroma vstopno izstopnih mest ali sidra na območju bazena 
(prvi, drugi, četrti, peti in šesti odstavek 14. člena tega odloka);

4. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja uprav-
nega organa in predhodnega soglasja skrbnika oziroma upra-
vljalca po tem odloku, koncesionarja HE Brežice ter Zavoda za 
ribištvo Slovenije; ne označi prireditvenega prostora, v času pri-
reditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, 
ki je določeno za prireditev, za prireditev, pri kateri se presega 
splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, pred-
pisanega z zakonodajo o vodah (prvi, drugi in tretji odstavek 
15. člena tega odloka);

5. kot organizator prireditve na prostem ne opremi mesta 
prireditve z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev 
za odpadke ali zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč 
ali po končani prireditvi prireditvenega prostora ne očisti ali 
odpadkov najkasneje v roku 12 ur od zaključka prireditve ne 
pripravi tako, da jih najkasneje v 24 urah po zaključku priredi-
tve izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki 
lahko odpelje na odlagališče, ali v času 24 ur od zaključka 
prireditve ne poskrbi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč (peti 
odstavek 15. člena tega odloka);



Stran 10392 / Št. 68 / 26. 10. 2018 Uradni list Republike Slovenije

6. brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje ozi-
roma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo, ne 
izobesi navodil za uporabo plovila, cenika in časa oddajanja 
na vidnem mestu, odda plovilo osebi, ki ne izpolnjuje zakonsko 
predpisanih pogojev za upravljanje s plovili ali osebi, ki je ne-
sposobna upravljati plovilo (16. člen tega odloka);

7. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in 
snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile 
onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, 
odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, 
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih 
lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in 
naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje 
izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila 
pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi pre-
prečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med 
različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti 
(prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena tega odloka);

8. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) na 
brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč ali izven za 
vzdrževanje plovil namenjenega prostora (21. člen tega odloka).

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na plovbo na motorni 

pogon, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve uredbe, s 
katero vlada določi uporabo plovil na motorni pogon.

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 374-1/2016
Brežice, dne 8. oktobra 2018

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

3341. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo 
Črnc – območje jug, BRŽ-60

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, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Sta-
tuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občin-
ski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 8. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za stanovanjsko poslovno četrt rondo  
Črnc – območje jug, BRŽ-60

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga in predmet za OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje 

jug, BRŽ-60, ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja 
Sušin Brence s.p., pod št. projekta PA-1714.

(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 61/14 in 43/16).

(3) Na območju OPPN se načrtuje poslovna, stanovanj-
sko poslovna gradnja in gradnja stanovanjskih stavb s spre-
mljajočimi stavbami in infrastrukturo. Določijo se merila in po-
goji za določitev parcel, namenjenih gradnji vključno z merili in 
pogoji za poseganje v prostor.

2. člen
(pomen izrazov in kratic)

(1) Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji 
pomen:
Kratica Pomen kratice
EUP enota urejanja prostora
FZ faktor zazidanosti parcele
FZP faktor zelene površine
GJI gospodarska javna infrastruktura
GP parcela objekta
K klet
M mansarda
OPN Občinski prostorski načrt Občine Brežice
OPPN Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko 

poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
P pritličje
PM parkirno mesto
UE ureditvena enota

(2) Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi 
predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skraj-
nimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, 
vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta 
poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z naprava-
mi za odvodnjavanje, pri avtocestah največ 2 metra od varoval-
ne ograje, pri predorih pa največ 5 metrov od stika predorske 
cevi z brežino, merjeno pravokotno na os ceste.

(3) Faktor zazidanosti parcele objekta je razmerje med 
zazidano površino vseh objektov (vključno s tistimi nezahtevni-
mi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v 
katere človek lahko vstopi) in celotno površino parcele objekta. 
Površina kletne etaže, ki tvori zelene površine ali potrebne 
utrjene površine, se ne šteje v površino objekta za izračun 
faktorja zazidanosti.

(4) Faktor zelenih površin je razmerje med odprtimi bival-
nimi površinami in celotno površino parcele objekta. Za odprte 
bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane povr-
šine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne 
površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, 
dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).

(5) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim 
robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih 
ob tej črti.

(6) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma 
načrtovane stavbe s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe 
nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so 
od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.

(7) Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju / mansardi, 
merjeno od nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne 
strehe in vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani 
stavbe. V višino kolenčnega zidu je všteta tudi višina kapne 
lege.

(8) Kubus pomeni volumen oblike kvadra oziroma kocke.
(9) Mansarda je prostor pod poševno streho, z višino 

kolenčnega zidu največ 1,4 m pri dvokapnici ali večkapnici.
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(10) Parcela objekta oziroma parcela namenjena gradnji 
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na 
katerem stoji objekt vključno z urejenimi površinami, ki služijo 
temu objektu oziroma na katerem je predviden objekt vključno 
z urejenimi površinami, ki bodo služila temu objektu. Kot par-
cela objekta se štejejo tudi gradbene parcele objektov oziroma 
funkcionalna zemljišča objektov po prejšnjih predpisih.

(11) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, 
ki je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gra-
dnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.

(12) Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati 
določila odloka, vendar je dopustno odstopanje od njih, če jih 
zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati, 
kar je treba obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(13) Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta 
v osnovni namenski rabi, a se lahko umešča pod pogojem, da 
na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov.

(14) Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z ve-
getacijskim slojem.

3. člen
(vsebina)

(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (v nadaljeva-
nju: odlok) tudi grafični del ter priloge.

(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditev,
2. območje urejanja,
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine,

6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave,

7. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela,
8. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
9. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev,
11. obveznosti udeležencev graditve objektov,
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po preneha-

nju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1. Območje OPPN

1.1 na TTN M 1:10000
1.2 na DOF in OPN M 1:2000 in M 1:5000
1.3 na geodetskem načrtu M 1:1000

2. Vplivi in povezave M 1:2000
3. Ureditvena situacija M 1:1000
4. Prometne ureditve M 1:1000
5. Infrastruktura M 1:500
6. Parcelacija M 1:1000
(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz 

hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, 
strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja 
nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in 
povzetek za javnost.

(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varova-
nja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na 
okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih prilog.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen
(območje urejanja)

(1) Območje OPPN se nahaja ob vzhodnem robu osre-
dnjega dela mesta Brežic ob eni glavnih prometnic mesta Cesti 

svobode, na katero meji območje OPPN na vzhodnem robu, 
severo-zahodno meji na Pleteršnikovo cesto, jugo-zahodno 
meji na Ulico Stanka Škalerja in južno zajema območje vse do 
Gasilskega doma in dostopne ceste do le-tega.

(2) Območje OPPN je z OPN opredeljeno kot enota ureja-
nja prostora z oznako EUP BRŽ-60, kjer je določena namenska 
raba CU – osrednje območje centralnih dejavnosti z bivanjem.

(3) Območje OPPN zajema zemljišča na parc. št. 171, 
340, 341, 344, 345, 367, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 160/6, 
160/7, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 
160/15, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/7, 
166/8, 167/1, 170/2, 172/10, 172/11, 172/4, 172/9, 173/3, 
173/4, 173/5, 332/1, 333/17, 333/18, 333/19, 333/20, 333/4, 
333/8, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/4, 339/5, 
339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 342/3, 342/4, 342/5, del 349, del 
170/1, del 172/7 in del 172/8, k.o. Zakot, v velikosti 2,80 ha.

(4) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega 
dela »Območje OPPN«.

5. člen
(vplivi in povezave)

(1) Območje je ravninsko z manjšo depresijo na skrajnem 
severnem delu, kjer je teren v najnižji točki cca 1,00 m pod ni-
vojem regionalne ceste oziroma krožišča. Območje je deloma 
pozidano s stanovanjskimi stavbami in pomožnimi objekti, po-
slovno stanovanjskimi stavbami in poslovno stavbo. Obstoječi 
objekti stojijo ob Pleteršnikovi in Opekarski ulici in so grajeni 
v različnih časovnih obdobjih. Na SZ vogalu območja OPPN 
se nahaja aktivna kmetija, katere objekti so v slabem stanju. 
Vertikalni gabariti so večinoma P+1+M, ob Opekarski večinoma 
P+M. Oblikovanje strešin in fasad objektov je različno, vendar 
pretežno ohranja tradicionalno tipiko s pravokotnimi tlorisi in 
simetričnimi dvokapnimi strehami.

(2) Nepozidane površine znotraj območja predstavljajo 
kmetijska zemljišča – njive, travniki, travniški sadovnjaki in v 
manjšem delu neobdelane površine.

(3) Dostop do območja OPPN se zagotavlja iz obstoječih 
obodnih cest, in sicer iz:

– regionalne ceste R1-220/1334 Krško–Brežice, Cesta 
svobode,

– zbirne mestne ceste LZ 026051, Pleteršnikova ulica,
– mestne ceste LK 027071, Ulica Stanka Škalerja in
– javne poti JP 528722, mimo policijske postaje.
(4) Na območju OPPN se nahaja obstoječa javna pot 

JP 528721, Opekarska ulica in vsa potrebna infrastruktura. 
Objekti v neposredni bližini OPPN so priključeni na vodovo-
dno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Ob 
obodnih cestah je izvedena mešana kanalizacija, na katero 
so priključeni objekti ob Pleteršnikovi ulici. Ob Pleteršnikovi 
ulici se nahaja plinovod, v južnem delu območja OPPN tudi 
toplovod. Odvajanje meteorne vode se rešuje individualno, 
lokalno in z odvajanjem v cevovod na območju zelenih površin 
ob meji OPPN.

(5) OPPN ne posega na varovana območja – ne na obmo-
čje kulturne dediščine, niti ne na območja ohranjanja narave, 
varstva voda ali na ogrožena območja.

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz 
načrta 2 grafičnega dela »Vplivi in povezave«.

6. člen
(vrste gradenj)

Na območju OPPN so dopustne gradnje v skladu z veljav-
no zakonodajo in pod pogoji tega odloka.

7. člen
(vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov)

(1) Skladno z namensko rabo je dopustna gradnja objek-
tov, namenjenih osrednjim območjem centralnih dejavnosti, kjer 
gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, zdravstve-
nih, izobraževalnih dejavnosti ter bivanje.
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(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gra-
dnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:

– 11100 Enostanovanjske stavbe – od tega samostojne 
hiše, v UE2a tudi dvojčki.

(3) V UE1 in UE3 je po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 
dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:

– 121 Gostinske stavbe (samo v UE3),
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe – samo samostojne prodajalne 

in butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – razen 

avtopralnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo – od tega stavbe za neinstitucionalno izobraževanje,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo – od tega dispan-

zerji, ambulante, zdravstvene posvetovalnice,
– 12650 Stavbe za šport – od tega telovadnice, centri za 

fitnes, jogo, aerobiko in podobno.
(4) Dopustna je izgradnja infrastrukturnih objektov:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, razen samostojnih 

parkirišč,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroener-

getski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, 
razen čistilnih naprav.

8. člen
(dopustne dejavnosti)

(1) Na območju UE1 in UE3 so poleg bivanja, dopustne 
centralne dejavnosti manjšega obsega skladno z namensko 
rabo in smiselno glede na dopustne objekte, navedene v 7. čle-
nu tega odloka.

(2) Območje UE2 je namenjeno bivanju. Dopustne so 
spremljajoče dejavnosti, ki niso moteče za bivanje, in sicer sto-
ritvene, poslovne in servisne dejavnosti, dejavnosti zdravstva, 
dejavnosti intelektualnih in umetniških storitev, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

– dovolj velika parcela objekta, ki zagotavlja potrebne po-
vršine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 
parkirnimi in manipulativnimi površinami,

– dejavnosti, ki ne generirajo tovornega niti večjega oseb-
nega prometa,

– dejavnosti brez bistveno povečanih negativnih vplivov 
na bivanje in bivalno okolje (npr. povečana stopnja hrupa in 
drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve in v skladu z 
dopustnimi mejami določenimi s predpisi,

– delež spremljajočih dejavnosti v posameznem objektu 
je max. 100 m2/objekt.

(3) Izključujoče dejavnosti so: proizvodne dejavnosti, pro-
met in skladiščenje, trgovina na debelo ipd.

9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)

V območju OPPN je poleg manj zahtevnih objektov dopu-
stna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s 
13. členom tega odloka.

III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV  
IN POVRŠIN

10. člen
(zasnova in ureditvene enote)

(1) Območje OPPN se deli na 3 UE, ki se razlikujejo med 
seboj po stopnji privatnosti bivanja in s tem povezanim deležem 
in vrsto centralnih dejavnosti, kot izhaja iz 8. člena tega odloka. 
Tvori se podenota UE2a, kjer je predvidena gradnja dvojčkov. 
Zasnova upošteva obstoječo grajeno in lastniško strukturo 
parcel ter smiselno tudi izražen interes lastnikov.

(2) Glede na pomen Ceste svobode v mestu Brežice in 
obstoječe stanje izven območja OPPN se pas ob Cesti svo-

bode prioritetno nameni manjšim poslovnim objektom (UE3) z 
zelenim pasom ob regionalni cesti.

(3) Ob Pleteršnikovi ulici so obstoječi poslovni in sta-
novanjski objekti s poslovnimi dejavnostmi (UE1), etažnosti 
P+1+M, razen obstoječe kmetije, ki je potrebna sanacije, za 
katero se določijo enaki pogoji kot za ostale objekte ob Ple-
teršnikovi ulici.

(4) Ostalo območje (UE2) se nameni bivanju z omejenimi 
spremljajočimi dejavnostmi, kot določa 8. člen tega odloka.

(5) Dostop v notranjost območja se zagotavlja z internimi 
cestami, ki sledijo konceptu racionalne rabe prostora in etapni 
izvedljivosti posegov.

(6) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN 
»Ureditvena situacija«.

11. člen
(lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov)

(1) Gradnja objektov je dopustna na površinah za razvoj 
objekta, ki jo opredeljuje gradbena meja.

(2) Površina za razvoj objekta je odmaknjena od meje 
parcele objekta 4 m, razen:

– skladno z regulacijskimi črtami OPN-ja od parcele regi-
onalne ceste 15 m, od Pleteršnikove pa 5 m od parcelne meje,

– od parcel internih cest v UE1 in UE2 najmanj 2 m ali 
tudi več, če to zahteva preglednost in varnost na prometnih 
površinah,

– v UE2a, kjer sega do parcelne meje, ki meji na dvojčka, 
v primeru gradnje dvojčka,

– na GP7, kjer veljajo odmiki, označeni v grafičnem delu,
– v UE1, kjer ni prikazana gradbena meja, morajo biti 

odmiki med stavbami najmanj tolikšni, da so zagotovljeni sve-
tlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da 
je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru funkcionalne 
parcele objekta.

(3) Izven površine za razvoj objektov je dopustna gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogoji 13. člena tega 
odloka.

(4) Velikost objektov se določi z robnimi pogoji upošte-
vajoč gradbene meje, faktor zazidanosti oziroma maksimalno 
dopustno velikost.

(5) Višina stavb po posamezni UE so:
– v UE1 max. etažnosti (K)+P+1+M,
– v UE2 etažnosti (K)+P+M,
– v UE3 etažnosti (K)+P+1 pri ravni strehi in (K)+P+M pri 

dvokapni strehi, pri tem pa objekti ne smejo presegati vertikal-
nega gabarita obstoječih objektov ob Cesti svobode.

(6) Kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad terenom na 
mestu vhoda.

(7) Kletne etaže so dovoljene, v kolikor to dopuščajo 
terenske razmere in komunalni priključki.

(8) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo:
– v UE1 in UE3 je maksimalni FZ 0,4,
– v UE2 je maksimalni FZ 0,3 pri GP manjši od 600 m2 in 

0,25 pri GP večji od 600 m2, kjer je maksimalna dopustna zazi-
dana površina na parceli, v katere se štejejo površine skladno 
z določbami tretjega odstavka 2. člena tega odloka, 200 m2.

(9) Lokacijski pogoji in dopustni gabariti objektov so raz-
vidni iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Ureditvena situacija«.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)

(1) Pogoji za oblikovanje objektov v UE1 in UE2:
– Tipologija: samostojna enostanovanjska stavba
– Oblikovanje objektov je sodobno in čistih, enostavnih 

oblik.
– Objekti so pravokotne oblike z dopustnim dodajanjem 

kubusa.
– V osnovi je dvokapna streha, naklona med 30° in 40°.
– Usmerjenost objektov je prikazana v načrtu 3 grafičnega 

dela OPPN »Ureditvena situacija«, sicer pa naj izhaja iz usmer-
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jenosti okoliških objektov, upošteva usmerjenost objektov glede 
na prometnico in usmerjenost parcel.

– Dopustno je kombiniranje simetričnih dvokapnih streh 
z ravnimi strehami ali terasami. Ravne strehe so lahko zelene. 
Lom naklona strešine ni dopusten.

– Barve kritin morajo biti opečne barve, bakreno rjave ali 
sive. Prepovedana je uporaba svetlobo odbijajočih materialov 
kritine (npr. glazirana kritina, pločevina).

– Osvetlitev mansardnih prostorov preko strešin je do-
voljena s:

a. strešnimi okni,
b. terasami, ložami,
c. kubusnim izzidkom oziroma ravno frčado ali večjo tri-

kotno frčado z naklonom enakim osnovnem naklonu, pod po-
gojem, da je na objektu en tip frčad.

(2) V podenoti UE2a veljajo pogoji za oblikovanje objektov 
enako, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, le da se 
kot tipologija objektov prvenstveno predvidi gradnja dvojčkov 
na dveh sosednjih parcelah, in sicer GP8+GP15, GP9+GP14, 
GP10+GP13, pri tem pa morata biti enoti členjeni z zamikom, 
lahko v kombinaciji z barvno členitvijo ali v materialu fasadnega 
ovoja. GP7 se nameni skupni površini objektov na GP9, GP10, 
GP13 in GP14, kjer je dopustna ureditev parkirišč, odjemnega 
mesta za smeti in gradnja nadstreška za osebne avtomobile. 
Zgradi se lahko le en skupen nadstrešek za več parkirnih mest 
skupaj, odprt z vseh strani in z ravno streho, pritlične izvedbe, 
pri čemer se dopusten tlorisni gabarit prilagodi funkciji in upo-
števa predpisane minimalne odmike.

(3) V UE3 veljajo naslednji pogoji:
– Oblikovanje objektov je sodobno in čistih, enostavnih 

oblik. V tlorisnem gabaritu lahko izhajajo iz oblike površine za 
razvoj objekta, ob Cesti svobode postavljeni ob gradbeno linijo, 
ki je v odmiku 15 m od parcele regionalne ceste.

– Stavbe imajo ravne strehe, ki so lahko terase ali zelene 
oziroma strehe z minimalnim naklonom, skritim za atiko.

– Dopustne so simetrične dvokapnice z naklonom 20°, 
pri tem:

a. sta usmerjenost slemena in daljša stranica vzporedna 
s Cesto svobode,

b. mora biti stavba manjša od 250 m2 zazidane površine,
c. krajša dimenzija dela stavbe, pokritega z dvokapnico, 

je maksimalno 15 m,
d. je dopustno dodajanje kubusa z ravno streho.
– Glavni vhod v stavbo se oblikuje na glavni fasadi, 

usmerjeni k Cesti svobode. Taka fasada objekta mora biti me-
stotvorno oblikovana.

– Servisne stavbe ne smejo biti umeščene ob najpo-
membnejše javne prostore.

(4) Oblikovanje fasad:
– Material: poleg stekla je dopustna kombinacija maksi-

malno dveh materialov.
– Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, 

strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje dru-
gih fasadnih elementov so enostavni.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni 
pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij 
(stebrišča, loki ...) in na strehah objektov (omejena oblikovnost 
frčad ipd.).

– Fasade naj bodo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih 
barv ali v beli barvi. Dovoljene so barvne kombinacije za pouda-
rek posameznega dela fasade (dodani ali odvzeti kubusi, vhod), 
pri tem pa je prepovedana uporaba barv, ki se v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone (npr. signalne barve, citronsko rumena, 
vijolična, živo oziroma travniško zelena, modra, turkizno modra).

(5) Dozidave in nadzidave morajo biti izvedene na način, 
da je objekt v celoti oblikovan po določilih tega člena in v skupni 
velikosti objekta, kot določa 11. člen tega odloka.

(6) Postavitev zunanjih enot naprav:
– Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe 

postavijo praviloma vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa 

ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih 
strehah oziroma strehah z najmanjšim naklonom se postavijo 
pod največjim mogočim kotom in najboljšo mogočo orientacijo, 
praviloma skrite za fasadni venec oziroma morajo biti od venca 
odmaknjeni najmanj za višino elementov, ki se nameščajo.

– Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične 
fasade objektov, razen če so te fasade izvedene tako, da deli 
fasad zakrivajo instalacije in zunanjo enoto naprave.

– V primeru postavitve zunanje enote toplotne črpalke na 
mesto, vidno iz ulice, mora biti le-ta vizualno zastrta.

(7) Uvozi in utrjene površine:
– Zaradi zagotavljanja čim večjega deleža zelenih površin 

in zaradi različnih velikosti parcel objektov se utrjene tlakovane 
površine načrtujejo v najmanjši možni velikosti, ki še izpolnjuje 
funkcijo – dovoz, parkirišča, manipulativni prostor.

– Vsaka stanovanjska enota mora imeti najmanj 2 parkirni 
mesti. Morebitna dodatna parkirna mesta se zagotovijo kot del 
hortikulturne ureditve – travne rešetke, leseni tramovi ali drugi 
površinski materiali kombinirani s površinami trave (razen be-
tonsko satovje).

– Dovozi na parcele objektov se asfaltirajo ali tlakujejo 
v širini najmanj 3 m, s poglobljenimi robniki in ustreznimi uvo-
znimi radiji.

– Parkirišč ni dovoljeno umeščati v zeleni pas ob obodnih 
cestah, kot ga določa tretja alineja osmega odstavka 12. člena 
tega odloka.

– V primeru dodatne dejavnosti v objektu, morajo biti vse 
manipulativne in parkirne površine za potrebe dejavnosti na 
pripadajoči parceli objekta.

– Poslovni objekti morajo zagotavljati ustrezno število 
pakirnih mest, kot to določa OPN.

(8) Nepozidane in neutrjene površine:
– Minimalni faktor zelenih površin FZP je 0,3.
– Na parceli objekta je potrebno zasaditi najmanj eno 

drevo s prosto raščeno krošnjo za vsakih 500 m2 gradbene 
parcele objekta.

– Ob obodnih cestah je potrebno na posamezni parceli 
objekta zagotoviti zeleni pas, in sicer ob regionalni cesti širi-
ne 3 m od roba cestnega sveta, ob Pleteršnikovi ulici in Ulici 
Stanka Škalerja pa 2 m. Zeleni pasovi se ozelenijo z vertikalno 
vegetacijo na način, da se v gostem ritmu tvorijo gruče avtoh-
tonih drevesnih vrst naravnih krošenj z okrasnimi grmovnicami 
ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne preglednosti cest.

– Ob meji UE3 znotraj območja morajo GP znotraj UE3 
zagotoviti zeleno bariero proti GP ostalega območja.

– Območje se zazeleni v čim večji možni meri, tako zaradi 
ponikanja meteorne vode kot zaradi privlačnosti prostora. Ra-
stline ne smejo posegati v območje preglednostnega trikotnika. 
Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih 
posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture se iz-
vede z odmikom od posameznih vodov najmanj 1,50 m, od 
vodovoda in kanalizacije najmanj 2 m, od plinovoda pa v 2,5 m 
pasu ni dovoljeno sejanje dreves ali grmičevja s koreninami 
globljimi od 0,5 m.

– Dopustno je nasipavanje depresije na GP1a oziroma v 
severnem delu območja.

13. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)

(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja naslednjih 
nezahtevnih in enostavnih objektov:

– rezervoar za vodo (samo vkopani),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja,
– pomožni komunalni objekt,
– objekt za oglaševanje.
(2) V UE1 in UE2 ter v UE3 ob stanovanjskih stavbah je 

dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objek-
tov (razen na GP7):

– majhna stavba (garaža, drvarnica oziroma pokrita skla-
dišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt). V UE3 posta-
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vljena za osnovnim objektom gledano iz ulične strani, razen 
garaže, ki se mora dotikati osnovnega objekta in mora biti 
postavljena z odmikom od gradbene linije na površini za razvoj 
objektov.

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, 
uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, manjša dr-
varnica, savna, zimski vrt). V UE3 ob ulični strani samo nad-
strešek, vetrolov, ki se dotika osnovnega objekta ali sta vpeta 
v konstrukcijo osnovnega objekta in tako del objekta, lahko 
izven gradbene linije.

– pomožni objekt v javni rabi (objekt za razsvetljavo, drog, 
urbana oprema, pomožni cestni objekti), tudi na GP7 ob obodni 
cesti. V UE3 tudi kip.

– ograja, na GP7 samo za odjemno mesto za smeti,
– parkirišče na GP7 za potrebe GP9, GP10, GP13 in 

GP14,
– objekti za akumulacijo vode od tega bazen za kopanje, 

grajen ribnik, okrasni bazen.
(3) V UE3 ob stavbah centralnih dejavnosti je dopustna 

gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, in 

sicer ob ulični strani samo nadstrešek, vetrolov, ki se dotika 
osnovnega objekta ali sta vpeta v konstrukcijo osnovnega 
objekta in tako del objekta, lahko izven gradbene linije,

– pomožni objekt v javni rabi, in sicer objekt za razsvetlja-
vo, drog, urbana oprema, pomožni cestni objekti, kip ter grajen 
gostinski vrt, ki se dotika osnovnega objekta, ob Cesti svobode 
lahko izven gradbene linije,

– vodnjak, vodomet.
(4) K posameznem osnovnem objektu je dopustna posta-

vitev samo enega objekta iste namembnosti. V primeru potrebe 
po več vrst majhnih stavb, navedenih v prvi in drugi alineji 
drugega odstavka tega člena z namembnostjo kot so garaža, 
nadstrešek namenjen zaščiti osebnih avtomobilov, drvarnica, 
pokrita skladišča za lesna goriva, lopa ipd., morajo biti funkcije 
le-teh združene v enovit objekt.

(5) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo-
stojnih priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo.

(6) Lega nezahtevnih in enostavnih objektov na zemljišču:
– Najbolj izpostavljen del nezahtevnih ali enostavnih 

objektov, ki so po definiciji stavbe, mora biti od meje sosednjih 
parcel oddaljen min. 1,5 m, lahko tudi manj, če s tem soglaša 
lastnik sosednjega zemljišča. Minimalni odmik ostalih nezah-
tevnih in enostavnih objektov od parcelne meje je 0,5 m.

– Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov nave-
denih v drugem odstavku in prvi alineji tretjega odstavka tega 
člena v zeleni pas ob obodnih cestah, kot ga določa tretja 
alineja osmega odstavka 12. člena, ni dopustna.

– Odmik nezahtevnih in enostavnih stavb od Ceste svobo-
de in Pleteršnikove ulice je min. 5 m z upoštevanjem dodatnih 
pogojev ob Cesti svobode, navedenih v drugem, tretjem in 
osmem odstavku tega člena.

– Nezahtevne in enostavne objekte je mogoče graditi do 
ali na parcelni meji sosednjega zemljišča v primeru gradnje 
objekta tudi na sosednjem zemljišču na podlagi pridobljenega 
soglasja lastnikov sosednje parcele objekta.

(7) Pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objek-
tov:

– Manjši in nižji od osnovnega objekta.
– Pravokoten tloris z max. enim dodanim kubusom.
– Strehe morajo biti enostavne in oblikovno skladne z 

obstoječim objektom (enak naklon oziroma odstopanje do ±5° 
in kritina) ali z ravno streho.

– Uporaba materialov in oblikovanje nezahtevnih in eno-
stavnih stavb mora izkazovati njegovo podrejenost osnovnemu 
objektu. Oblikovno enostaven, nečlenjen objekt v barvah in ma-
terialih pod pogoji, enakimi kot za stanovanjski objekt, vendar 
lahko drugačen od njega.

(8) Ograje:
– Minimalen odmik ograj od Ceste svobode je 15 m. 

Postavitev ograj v zeleni pas ob ostalih obodnih cestah ni do-

pustna. Odmik manjši od 1,5 m od parcel cest v območju (A1, 
B1, B2, B3) je dopusten le s soglasjem upravljavca.

– Medsoseske ograje se postavijo na mejo zemljiških par-
cel, s čimer morajo lastniki mejnih parcel soglašati. V naspro-
tnem primeru se ograja postavi največ v odmiku od parcelne 
meje, ki zagotavlja gradnjo ograje na parceli objekta.

– Ograje so maksimalne višine 1,50 m, zelene ograje 
(žive meje) lahko tudi do 2 m.

– Masivne zazidane ograje in zasaditev mej s cipresami 
niso dopustni.

(9) Mesta za zbiranje in odjem smeti (odjemno in zbirno 
mesto komunalnih odpadkov) se oblikujejo kot del urbane opre-
me naselja in uredijo na način, da niso vizualno izpostavljeni. 
Postavijo se na utrjeno podlago, ogradijo se z netransparentno 
ograjo, ki mora biti višja od zabojnikov. Ograja je lahko lesena 
ali iz vlaknocementih fasadnih plošč ipd. ali pa se odjemno me-
sto vizualno zakrije z zelenjem. Dovoljeno je nadkritje odjemnih 
in zbirnih mest z ravno streho na višini, ki omogoča normalno 
funkcijo. Zaradi lažjega dostopa smetarskega vozila, se lahko 
formirajo tudi skupna odjemna mesta.

(10) Objekti za oglaševanje: Dopustno je le oglaševanje 
dejavnosti posamezne parcele ob upoštevanju predpisov za 
postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševa-
nje v varovalnem pasu regionalne ceste in predpisov lokalne 
skupnosti.

14. člen
(pogoji za obstoječe objekte)

(1) Znotraj območja OPPN ob Pleteršnikovi in Opekar-
ski ulici se nahajajo obstoječi objekti, in sicer na GP2-GP6, 
GP17- GP22a.

(2) Za obstoječe legalne objekte je dopustno vzdrževanje 
ter rekonstrukcija in sprememba namembnosti pod pogoji tega 
odloka. Dozidava in nadzidava je dopustna pod pogoji o veliko-
sti objektov tega odloka z dopustnim odstopanjem minimalnega 
odmika od sosednjih mej v UE2, kjer je dopusten minimalen 
odmik kot pri obstoječem legalnem objektu.

(3) Na GP5 in GP6 stojijo objekti aktivne kmetije, ki so 
potrebni sanacije pod pogoji tega odloka. Dopusti se dejavnost 
kmetije v obsegu obstoječih objektov. Obstoječi kmetijski objek-
ti se lahko vzdržujejo in rekonstruirajo. Dozidava, nadzidava in 
gradnja novih objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti, niso 
dopustni.

(4) Vzpostavi se obulični prostor na GP5 in GP6. Ob 
sanaciji objektov se odstrani obstoječa ograja in vzpostavi 
zeleni pas.

(5) Pred posegi ali spremembami na obstoječih parcelah 
ob cesti B1, Opekarski ulici (na GP17 in GP21) morajo lastniki 
parcel objektov urediti parcelne meje, ki mejijo na cesto. Pri 
tem je dopustno odstopanje od prikaza v grafičnem delu zaradi 
prilagajanja obstoječi parcelni strukturi. Prav tako morajo gradi-
telji obstoječih posegov na parceli javnega dobra le te sanirati 
in prestaviti obstoječe ograje v odmikih s soglasjem upravljavca 
ceste, pri tem pa zagotoviti potrebno preglednost ceste.

(6) Pred posegi ali spremembami na GP20 je potrebno 
vzpostaviti GPc1 na cesti A1 kot javno dobro.

(7) Obstoječi uvoz na cesto B1 in B3 je potrebno urediti z 
ustreznimi zavijalnimi radiji.

(8) Odvajanje padavinskih vod s streh obstoječih objektov 
je potrebno zagotoviti na parceli objekta preko zbiralnika za 
vodo v ponikalnico.

IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO  
IN DRUGO INFRASTRUKTURO

15. člen
(infrastruktura splošno)

(1) Obstoječe stanje infrastrukturne opremljenosti je na-
vedeno v četrtem odstavku 5. člena tega odloka.
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(2) Zemljišča za gradnjo objektov se priklapljajo na ob-
stoječo infrastrukturo v območju OPPN ali v neposredni bližini 
– ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, pli-
novod, deloma tudi toplovod. Izgraditi je potrebno sekundarne 
vode in priključke za posamezno GP. Sekundarni vodi se gra-
dijo prioritetno v koridorju cest oziroma skupaj z drugo GJI, v 
kolikor zaradi priključevanja na obstoječe omrežje ne potekajo 
vodi po koridorjih cest oziroma iz obstoječih omaric, upošteva-
joč lastništvo zemljišč.

(3) Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene od-
mike med posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem 
poteku in na območjih križanj. Odmiki od cest in infrastruktur-
nih koridorjev morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in 
vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Prečkanja cest, uvozov, 
dvorišč se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše 
rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo.

(4) Sajenje dreves v varovalnih območij infrastrukture je 
dopustno pod pogoji, navedenimi v osmem odstavku 12. člena 
tega odloka.

(5) Elektro omarice, omarice telekomunikacijskih in drugih 
tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno do-
stopne in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov.

(6) Priključki posamezne GP so predmet projektne do-
kumentacije. Dokler se ne zagotovi komunalna opremljenost 
GP19a preko GP20 ali GP19 ali GP22, se GP19a uporablja 
kot funkcionalno zemljišče h GP20.

(7) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času 
gradnje so predmet projektne dokumentacije.

16. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Dostop do območja OPPN je opisan v tretjem odstav-
ku 5. člena tega odloka. Dostop do notranjosti območja cen-
tralnih dejavnosti je omogočen preko cest z oznako A. Dostop 
do GP22 se zagotavlja preko ceste A2, ki je zunaj območja 
OPPN, v ostala območja pa preko cest z oznako B. Dostopi 
do obstoječih objektov ob Pleteršnikovi se ohranjajo direktno 
iz LZ 026051, Pleteršnikova ulica, prav tako do zemljišča, kjer 
je predvidena GP1a. Dokler se dostop do GP19a ne zagotovi 
preko GP20 ali GP19 ali GP22, se GP19a uporablja kot funk-
cionalno zemljišče h GP20.

(2) Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu regio-
nalne ceste l. reda. št. R1-220, na odseku 1334 Krško–Brežice, 
od km 12,220 do km 12,500 na desni strani v smeri stacionaže 
državne ceste.

(3) Regionalna cesta R1-220/1334 Krško–Brežice: OPPN 
upošteva ureditve rekonstrukcije regionalne ceste po projektu 
Pločnik in kolesarska steza – rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3, 
PZI, GPI d.o.o., Novo mesto, maj 2017. Regionalna cesta je 
izven območja OPPN. Na vzhodni meji območja OPPN le-ta 
omogoča ureditev parcele regionalne ceste. Ureditev ceste je 
v javni koristi.

(4) Cesta A1: Predvidi se nov priključek na regionalno 
cesto R1-220/1334 v stacionaži km 12,3+51,60 za potrebe 
dostopa in dostave za območje UE3 in deloma UE2. Cesta 
ima v delu GPc1 status javnega dobra, katerega vzpostavitev 
je pogojena z ukinitvijo javnega dobra na GP20. Gradnja ceste 
je v javno korist. Predvidi se oblikovanje priključka na regional-
no cesto za merodajno vozilo tovornjak (dostava). Upošteva 
se srečanje tovornega vozila s tovornim vozilom. Ustrezno 
se korigirajo kolesarske in peščeve površine za vzpostavitev 
prehoda preko priključka ceste A1 z upoštevanjem projektne 
dokumentacije, navedene v tretjem odstavku tega člena.

(5) Cesta B1: Obstoječa Opekarska ulica (javna pot JP 
528721) ima status javnega dobra. V delu, ki poteka preko 
GP20, se ukine pod pogojem, da se na cesti A1 v delu GPc1 
vzpostavi javno dobro (opomba 4, grafičen list 6). Potrebna je 
sanacija posegov ob obstoječi cesti z ustreznimi odmiki pod 
pogojem upravljavca. Predvidi se oblikovanje priključka na 
lokalno cesto LK 027071 (Ulica Stanka Škalerja) za merodajno 

vozilo osebno vozilo in vzpostavitev ceste B1 v ustreznem pro-
filu, pri čemer je dopustno odstopanje od prikaza v grafičnem 
delu zaradi prilagajanja obstoječi parcelni strukturi. Urediti je 
potrebno parcelne meje. Status javnega dobra se lahko ukine 
in se cesta prenese v solastništvo lastnikov GP, do katerih se 
dostopa preko te ceste.

(6) Cesta B2: Predvidi se nova interna cesta za dostop do 
posamezne GP, ki so v času priprave OPPN v lasti pretežno 
istega lastnika. Predvidi se cesta v solastništvu lastnikov par-
cel, do katerih omogoča dostop (GPc4). Predvidi se oblikovanje 
priključka na lokalno cesto LK 027071 (Ulica Stanka Škalerja) 
za merodajno vozilo osebno vozilo.

(7) Cesta B3: Umestitev ceste povzema obstoječe sta-
nje. Uvoz na GPc5 je potrebno urediti z ustreznimi zavijalnimi 
radiji upoštevajoč obremenjenost na lokalni cesti LZ 026051 
(Pleterš nikova cesta). Predvidi se oblikovanje priključka za 
merodajno vozilo vsaj osebno vozilo.

(8) Karakteristični prečni prerez ceste A1 znaša 7 m 
(vozišče 2 x 3 m, bankina ob vozišču 2 x 1 m), cest B pa 5 m 
(vozišče 1 x 3,50 m, bankina ob vozišču 2 x 0,75 m).

(9) Za GP ob cesti A1, B1 in B2 se predvidijo skupna 
odjemna mesta za smeti. Posamezna GP mora zagotavljati 
manipulativne površine znotraj posamezne GP, zato se na 
cestah B1 in B2 ne načrtuje obračališča, čeprav sta daljši od 
50 m. Na cestah B je dopusten izvoz tudi vzvratno na cesto.

(10) Predvidene ceste morajo imeti ustrezne prečne in 
vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje (mulde, vtoki pod 
robnikom). Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi.

(11) Parkirna mesta za posamezno stavbo in manipula-
tivne površine se zagotavljajo na pripadajoči GP upoštevajoč 
sedmi odstavek 12. člena tega odloka.

(12) LK 027071 Ulica Stanka Škalerja: Cesta se nahaja 
izven območja OPPN, ob meji OPPN pa se zagotavlja prosti 
pas zemljišč za gradnjo pločnika, kjer v delu še ni izveden.

(13) Površine za pešce so zagotovljene na obodnih uli-
cah. Ob GP24 se ob JP 528722 predvidi nov pločnik. Ob inter-
nih cestah niso načrtovani posebej. Površine za kolesarje so 
predvidene ob regionalni cesti.

(14) Posebnih ureditev za javni promet znotraj območja 
ni potrebnih.

(15) Ob obstoječih obodnih cestah je izvedena cestna 
razsvetljava. Ob izvedbi ceste A1 se preveri ustreznost osve-
tljevanja priključka z obstoječo cestno razsvetljavo. Cestna 
razsvetljava se lahko izvede tudi ob internih cestah.

(16) Prometne ureditve so prikazane na načrtu 4 grafič-
nega dela OPPN »Prometne ureditve«.

17. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

(1) Na območju OPPN je javni vodovod.
(2) Za nepozidano območje se predvidi gradnja sekun-

darnega vodovodnega omrežja, ki poteka v koridorju cest. V 
primeru optimalnejšega poteka glede na lokacijo možnosti 
priklopa na obstoječe omrežje lahko tudi izven koridorjev cest.

(3) Izvedejo se priključki na posamezno GP. Način in 
mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji 
upravljavca.

(4) Večji del območja je pokritega z obstoječimi hidranti. 
Obstoječe omrežje se nadgradi z novimi na način, da se pokrije 
območje. Poleg tega objekti zagotavljajo požarno varnost po 
potrebi z internim hidrantnim omrežjem (UE3).

(5) Potek vodovoda je razviden iz načrta 5 grafičnega dela 
OPPN »Infrastruktura«.

18. člen
(čiščenje in odvajanje voda)

(1) Ob obodnih cestah se nahaja javno kanalizacijsko 
omrežje (mešani vod), na katerega so priklopljeni obstoječi 
objekti ob Pleteršnikovi ulici.
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(2) Za nepozidano območje se predvidi gradnja sekundar-
nega kanalizacijskega omrežja iz Škalerjeve ulice in obstoječih 
vodov znotraj območja ter gradnja priključkov in kanalizacijske-
ga voda ob Cesti svobode.

(3) Priključevanje objektov na kanalizacijski sistem je ob-
vezno. Natančnejši potek, dimenzioniranje in tehnične karakte-
ristike omrežja se določijo v fazi izdelave projekta komunalnega 
opremljanja območja.

(4) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadrževanje 
in ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih 
in tlakovanih površin. Padavinske vode s streh se odvajajo 
v lokalni zbiralnik deževnice, ki se uporablja za zalivanje in 
sanitarno vodo. Odvečne vode se odvajajo v ponikalnice ali v 
meteorno kanalizacijo s priključevanjem na obstoječo meteorno 
kanalizacijo ob Cesti svobode. Ponikalnice morajo biti locirane 
izven vpliva stavb, povoznih in manipulativnih površin, da ne 
bo ogrožena stabilnost zemljišča in ne bo povzročena škoda 
tretji osebi.

(5) Odvodnjavanje padavinske vode iz cestišč se uredi z 
asfaltnimi muldami s požiralniki s peskolovi z rešetko ali z vto-
kom pod robniki, preko sistema drenaž, ki poteka vzporedno s 
cesto v vodotesno cestno meteorno kanalizacijo z navezavo na 
obstoječo meteorno kanalizacijo. Odvodnjavanje se natančneje 
določi v fazi izdelave projekta na način, ki ne bo imel vpliva na 
parcele objektov.

(6) Zaradi zastajanja meteorne vode ob padavinah na 
območju depresije na GP1 in GP1a je potrebno ob načrtovanju 
objektov na tem območju ustrezno rešiti odvodnjavanje.

(7) Odvodnjavanje odpadnih in padavinskih vod je razvi-
dno iz načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.

19. člen
(energetska infrastruktura)

(1) Elektro energija:
– Na območju OPPN se nahaja elektro omrežje, ki napaja 

obstoječe objekte v neposredni bližini.
– Za nepozidan del se predvidi gradnja sekundarne elek-

tro kanalizacije v koridorju cest oziroma skupaj z drugo GJI, v 
kolikor zaradi priključevanja na obstoječe omrežje ne potekajo 
vodi po koridorjih cest oziroma iz obstoječih omaric, upošteva-
joč lastništvo zemljišč.

– Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo 
pod pogoji upravljavca. Uporabniki se na NN elektro omrežje 
priključujejo preko elektro omaric, ki so locirane pod pogoji 
15. člena tega odloka.

(2) Plin:
– V bližini območja OPPN, na Pleteršnikovi in Maistrovi 

ulici, poteka distribucijsko plinovodno omrežje delovnega tlaka 
4 bar.

– Znotraj območja OPPN je zgrajen priključni plinovod do 
objekta Pleteršnikova ulica 18.

– Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za po-
trebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim plinom iz javnega 
distribucijskega omrežja v kombinaciji z obnovljivimi energet-
skimi viri.

– Nove ureditve se v skladu s pogoji upravljavca navežejo 
na obstoječe plinovodno omrežje, ki je ustrezne zmogljivosti.

– Potek plinovodnega omrežja znotraj OPPN naj bo skla-
dno s 15. členom OPPN, kjer je mogoče ob vodovodu, z 
navezavo na obstoječe plinovodno omrežje na Pleteršnikovi 
in Maistrovi ulici.

– Pri umeščanju plinovodnega omrežja v prostor in dolo-
čitvi odmikov od ostale komunalne infrastrukture je potrebno, 
poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati ve-
ljavni pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar.

(3) Toplovod:
– V južnem delu OPPN je dopustna gradnja toplovoda 

oziroma priključkov na toplovodno omrežje upoštevajoč zmo-
gljivost kotlovnice in pod pogoji upravljavca.

(4) Obnovljivi viri:
– Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkorišča-

nje obnovljivih virov energije. Fotovoltaični sistemi se lahko 
izvedejo le kot del strehe ali fasade objektov.

(5) Potek energetske infrastrukture je razviden iz načrta 5 
grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.

20. člen
(komunikacijsko omrežje)

(1) Na območju OPPN se nahaja telekomunikacijsko 
omrežje, na katerega so priklopljeni obstoječi objekti v nepo-
sredni bližini.

(2) Obstoječi vodi ponekod potekajo po površinah za 
razvoj objekta in se po potrebi prestavijo.

(3) Za predvidene pozidave znotraj OPPN je potrebno 
predvideti novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo iz izho-
diščne točke obstoječega kabelskega jaška št. C10C v križišču 
Škalerjeve in Pleteršnikove ulice.

(4) Dopustna je gradnja širokopasovnega omrežja in dru-
gih telekomunikacijskih omrežij.

(5) Potek komunikacijskega omrežja je razviden iz 
nač rta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.

21. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

(1) Uredi se individualen odvoz komunalnih odpadkov z 
odjemnih mest, ki so lahko skupna več GP in so locirana ob 
cestah, dostopnim smetarskem vozilu.

(2) Odjemna mesta morajo biti opremljena s posodo za 
odpad po navodilih upravljavca.

(3) Odjemno mesto za smetnjake se uredi skladno z 
določili 13. člena tega odloka. Omogočati mora neovirano 
odlaganje komunalnih odpadkov in drugih odpadkov, hkrati pa 
mora biti dostopno posebnim smetarskim vozilom za odvoz 
odpadkov.

V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI

22. člen
(parcelacija in prostorski ukrepi)

(1) Predvidene parcele objektov so določene glede na 
potrebe in lastnosti prostora, smiselno upoštevajoč obstoječo 
strukturo naselja in dostopnost. Parcelacija se izvede tako, da 
se tvorijo parcele na način, da ne ostajajo nepozidana stavbna 
zemljišča, kjer zaradi svoje velikosti ali oblike gradnja ne bi bila 
mogoča in da se omogoča dostop do javnega dobra (direktno 
ali indirektno) ter infrastrukturna opremljenost vsaki GP.

(2) Pred gradnjo objektov, ki mejijo na obstoječe ali načrto-
vane občinske javne ceste ali drugo grajeno javno dobro lokalne-
ga pomena je treba izvesti postopek ureditve meje, parcelacije, 
nove izmere ali drug postopek s katerim se uredi dejansko stanje 
in prenese lastništvo občinskih javnih cest ali drugega grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena na občino.

(3) V UE2a pri gradnji dvojčkov na dveh sosednjih par-
celah se lahko parcelacija prilagodi novim ureditvam tako, da 
mora imeti vsaka enota svojo GP in da ima svojo GP morebitna 
skupna površina (npr. parkirišča in vhodna ploščad). V primeru 
določitve skupne GP se pri izračunu FZ in FZP šteje pripadajoč 
sorazmeren delež te parcele k posamezni GP objekta.

(4) Na vzhodni meji območja OPPN poteka območje 
regionalne ceste, katere razmejitev je fleksibilno določena, kar 
omogoča ureditev parcele regionalne ceste. Ureditev ceste je 
v javni koristi. Prav tako velja fleksibilnost prikazane parcelacije 
ob Pleteršnikovi ulici in ulici Stanka Škalerja, kjer se elementi 
cestnega sveta (pločniki) pridružijo k parcelam cest.

(5) Cesti A1 v delu na GPc1 in B1 imata status javnega 
dobra. Natančneje se določita v projektni dokumentaciji. Gra-
dnja teh cest je v javno korist.
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(6) Ceste B2, B3 in A1 v delu na GPc2 so v lasti lastnikov 
GP, do katerih zagotavljajo dostop.

(7) Parcelacija je razvidna iz načrta 6 grafičnega dela 
OPPN »Parcelacija«.

(8) Prostorski ukrepi:
– Gradnja javnih cest in ostale gospodarske javne infra-

strukture je v javno korist.
– Na območju OPPN ima občina predkupno pravico 

zaradi zagotavljanja zemljišč za izgradnjo GJI, zagotavljanja 
ustreznega lastništva javnih površin in zaradi izvajanja aktivne 
zemljiške politike.

– Na območjih koridorjev GJI se pravica graditi lahko 
izkazuje s stvarno pravico, pridobljeno od lastnika tangiranih 
zemljiških parcel.

– Za pridobitev pravice graditi za potrebe gradnje GJI 
lahko občina oziroma upravljavec posamezne infrastrukture 
uporabi tudi instrument razlastitve oziroma omejitve lastninske 
pravice.

VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,  
NARAVE IN OKOLJA

23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine in narave)

OPPN ne posega na območja ohranjanja kulturne dedi-
ščine niti na območja varovanja narave.

24. člen
(varovanje voda)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov 
oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se poplave ne 
pojavljajo in ni površinskih voda.

(2) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo podtalnice 
skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen način odvajanja in 
čiščenja padavinskih in odpadnih vod, lovilci olj in maščob, v 
primerih, določenih v veljavni zakonodaji, ponikalnice, zbiralniki 
za vodo.

25. člen
(varovanje okolja)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mej-
nih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki 
urejajo to področje.

(2) Območje centralnih dejavnosti sodi, vezano na 
112. člen OPN, med območja III. stopnje varstva pred hrupom, 
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzro-
čanja hrupa in je dovoljena mejna raven hrupa 50dBA ponoči in 
60dBA podnevi. V kolikor bi se pojavila potreba po protihrupni 
zaščiti zaradi prometnic, le-to zagotavlja posameznik sam z 
ukrepi na samem objektu. Lastniki posamezen GP prevzemajo 
vse obveznosti, ki bi izhajale iz zaščite pred hrupom zaradi 
bližine regionalne ceste.

(3) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obrato-
vanja objektov morajo upoštevati veljavne predpise, ki določajo 
ravnanje z odpadki.

(4) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektro-
magnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je 
potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi v 
območje I. stopnje varstva pred sevanjem.

(5) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno 
oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjše-
vanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usme-
ritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja ter zmanjše-
vanja porabe električne energije.

(6) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti 
in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo 
degradiranih površin v občini.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO  
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED  

POŽAROM IN VAROVANJEM ZDRAVJA

26. člen
(obramba in varstvo pred nesrečami)

(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s 
področja obrambe.

(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje obravnave se ne 
nahaja na ogroženem območju – ne na poplavnem območju, 
ne na erozijsko ogroženem območju in ne na plazljivem ali 
plazovitem območju.

(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh 
zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila 
predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v po-
tresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) je 0,225. 
Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani skladno z 
veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti objektov.

(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namen-
skost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.

27. člen
(požarnovarstvene zahteve)

(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objek-
te, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije, 
preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in 
sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, 
naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in 
drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-var-
stvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo 
objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v 
projektni dokumentaciji.

(2) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih in novih 
cestah.

(3) Javni vodovodni sistem se nadgradi s hidranti za iz-
boljšanje požarne varnosti območja.

28. člen
(varovanje zdravja)

Dostop do javnih površin mora omogočati dostop in upo-
rabo gibalno oviranim osebam skladno s predpisi in dobro 
prakso.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

29. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Etapnost izvajanja se nanaša predvsem na zagotavlja-
nje komunalne opreme, in sicer je pogojena s sočasno izvedbo 
tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkci-
oniranje zgrajenega objekta in na način, ki smiselno upošteva 
celoto in ne ovira izvedbe komunalnega opremljanja območja.

(2) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaklju-
čeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

30. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funk-
cionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se 
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energet-
skih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične 
rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, pro-
metno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na 
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območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo 
biti v nasprotju z javnim interesom.

Zasnova:
(3) Na GP23 in GP24 je dopustna tudi ureditev zelenih po-

vršin, namenjenih za igro otrok, rekreacijo in gasilske vaje, ki so 
lahko tudi javne zelene površine. Po klasifikaciji vrst objektov 
(CC-SI) je dopustna gradnja:

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekrea-
cijo in prosti čas, od tega otroška in druga javna igrišča ter javni 
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, 
piknik površine in druge urejene zelene površine.

(4) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objek-
tov, in sicer:

– Pomožni objekt v javni rabi, od tega grajena urbana 
oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, 
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, 
grajena oprema trim steze in vadbena oprema,

– pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, 
objekt javne razsvetljave,

– športno igrišče na prostem.
Oblikovanje objektov:
(5) V primeru združevanja parcel se združijo tudi površine 

za razvoj objektov. Maksimalna dopustna zazidana površina 
parcele, v katero se štejejo površine skladno s tretjim odstav-
kom 2. člena tega odloka, je 200 m2.

(6) Na GP8 in GP15 so dopustna odstopanja od velikosti 
in oblikovnosti objektov, ki izhajajo iz same mikrolokacije, in 
sicer pod hkratnim izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

– Dopustna je tudi gradnja:
a. 11210 Dvostanovanjske stavbe,
b. 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
c. 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.
– Maksimalna velikost objektov je (K)+P+1+M.
– Max. velikosti zazidane površine določa maksimalen 

FZ 0,25.
– Odmik stavb od površine za razvoj objektov na GP9 in 

GP14 oziroma od stanovanjske stavbe na teh GP je najmanj 
1,5 višine kapi načrtovanega objekta in mora zagotavljati ustre-
zno osončenost GP v zaledju.

– Objekt z zazidano površino, večjo od cca 200 m2, mora 
biti volumensko členjen, da daje videz drobnejše grajene struk-
ture npr. 2 enot.

– Pred pričetkom načrtovanih ureditev, v skladu z do-
pustnimi odstopanji, mora investitor v fazi izdelave projektne 
dokumentacije ureditve uskladiti z občino in si pridobiti njeno 
soglasje. V tej fazi investitor predloži ustrezno gradivo, na 
podlagi katerega se preverijo in uskladijo načrtovane ureditve 
(ustrezna osončenost sosednjih zemljišč, gabariti, zelene po-
vršine, parkirna mesta ipd.).

– Ostali pogoji, ki niso navedeni v tem odstavku med 
dopustnimi odstopanji, veljajo po tem odloku.

(7) S postopkom lokacijske preveritve se lahko preveri 
tudi ustreznost umestitve objekta z drugačno oblikovnostjo 
streh ali etažnostjo v UE3, pri tem pa je potrebno upoštevati 
silhueto Ceste svobode tako v smislu oblikovnosti kot v smislu 
višinskega gabarita, ki naj ne bi bistveno presegal višin obsto-
ječih objektov ob Cesti svobode. Pri tem je potrebno izdelati 3D 
model, s katerim se v postopku preveri sprejemljivost zasnove.

Parcelacija:
(8) Dopustna so odstopanja od parcelacije za potrebe 

gradnje cest (faznost gradnje, zahteve po nivoju prometnih 
uslug glede na generiranje prometa umeščene dejavnosti ipd.) 
in GJI ter odstopanja, označena z opombami na načrtu 6 gra-
fičnega dela OPPN »Parcelacija«.

(9) Dopustna so naslednja združevanja parcel objektov:
– GP8 in GP15 z upoštevanjem pogojev, navedenih v 

petem odstavku tega člena,
– GP9 in GP10 ter GP13 in GP14, pod pogojem, da 

se gradi samostojna stanovanjska hiša in kjer se posledično 
zmanjša obseg ceste B2 in prilagodi njen potek s premikom ob 
jugozahodno mejo GP9,

– GP19a in GP20, pri čemer se GP19a uporabi kot funk-
cionalno zemljišče GP20,

– GP23 in GP24 v primeru ureditev zelenih površin iz 
tretjega odstavka tega člena.

(10) V primeru zgoraj navedenih združevanj parcel objek-
tov, mora imeti vsaka GP omogočen dostop do ceste javnega 
dobra, in sicer bodisi direktno z javnega dobra ali na podlagi 
pridobljene pravice do dostopa preko druge GP. Zagotovljeno 
mora imeti tudi možnost infrastrukturne opremljenosti. Oblika 
in velikost GP morata omogočati gradnjo objektov in ureditev 
pod pogoji tega odloka in racionalno rabo zemljišč.

(11) Delitev GP za gradnjo stavb ni dopustna, razen za 
potrebe parcel GJI.

(12) V kolikor pri formiranju GP22 ne bo mogoče zagoto-
viti lastništva na delu parc. št. 172/7 k.o. Zakot, se GP22 lahko 
formira brez tega dela zemljišča po meji obstoječe lastniške 
parcele.

Promet in dostopnost:
(13) Dostop do obstoječega objekta na GP22a se ohranja, 

kot je danes preko obstoječega dvorišča parcele GP21, dokler 
je objekt funkcijsko povezan z objektom na GP21, sicer pa se 
mu zagotovi direkten dostop do GPc3.

(14) V kolikor bo iz narave dejavnosti gasilcev oziroma 
predvidene dejavnosti na GP22 izhajalo, da se dostopa po cesti 
A2 ne bi dalo zagotoviti, se dostop do GP22 uredi z Opekarske 
ulice po južni meji GP.

31. člen
(zagotavljanje izgradnje infrastrukture)

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne 
infrastrukture, je dopustna samo na komunalno opremljenih 
stavbnih zemljiščih, razen če je z drugimi predpisi drugače 
določeno.

(2) Občina Brežice lahko gradnjo komunalne opreme s 
pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po 
tem odloku. Zemljišča, potrebna za parcele javnih cest lastniki 
zemljišč neodplačno prenesejo na Občino Brežice.

(3) Javna cesta A1 se na GPc1 vzpostavi hkrati z ukinitvijo 
javnega dobra v delu parcele GP20.

32. člen
(obveznosti udeležencev graditve objektov)

Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času grad-
nje so predmet soglasij k projektom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(dopustni posegi pred izvedbo ureditev)

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja 
ohranja sedanja raba prostora.

34. člen
(vpogled akta in nadzorstvo)

(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem 
oddelku za prostor Občine Brežice.

(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

35. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN oziroma za pripravo celovitih sprememb  
in dopolnitev OPN)

Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih uredi-
tev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potreb-
no upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega 
in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. 
Prenesejo se v prostorsko izvedbene pogoje v OPN.
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36. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-15/2016
Brežice, dne 8. oktobra 2018

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

3342. Obvezna razlaga 5. člena Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona 
v Celju«

Na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) in prvega odstavka 
67. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 4/14), je Mestni svet Mestne občine Celje na 
8. dopisni seji, ki je potekala od 11. 10. 2018 do 15. 10. 2018, 
do 12. ure sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu  
»Gospodarska cona v Celju«  

(Uradni list RS, št. 14/99)

1. člen
Določbo 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju« 
(Uradni list RS, št. 14/99) je razumeti tako, da se na parceli 
674/1 k.o. Spodnja Hudinja ob pogoju enake namembnosti 
območja med osnovne uporabnike uvršča tudi vsakokratni 
lastnik tega zemljišča.

2. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-30/2018
Celje, dne 15. oktobra 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

3343. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu 
»Gospodarska cona v Celju«

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (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), 
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni 
svet Mestne občine Celje na 8. dopisni seji, ki je potekala od 
11. 10. 2018 do 15. 10. 2018, do 12. ure sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu 

»Gospodarska cona v Celju«

1. člen
(1) Odlok o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Ce-

lju« (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86 
in 7/90; Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 
50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 
70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 
43/14, 16/15, 20/15, 39/15, 14/17 in 27/17) se za Kare 2, obmo-
čje rezervata 'c', ki obsega del zemljiške parcele št. 1505/14 in 
manjši del zemljiških parcel št. 1500/1 – obe k.o. 1074 – Spo-
dnja Hudinja v skupni površini cca 350 m2 dopolni po projektu, 
ki ga je pod številko 21/2017 izdelalo projektantsko podjetje 
Biro Žveplan d.o.o. iz Celja.

(2) Projekt iz prejšnjega odstavka tega člena je sestavni 
del tega odloka in je na vpogled pri pristojnih službah Mestne 
občine Celje.

2. člen
V 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona« v Celju (Uradni list 
SRS, št. 14/86, 23/97, 117/00) se pod naslovom »KARE 2« za 
četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, 
ki se glasijo:

»(5) V območju rezervata 'c' velja:
– Meja rezervata 'c' je razvidna iz grafičnega dela projek-

ta, ki ga je pod številko 21/2017 izdelalo projektantsko podjetje 
Biro Žveplan d.o.o. iz Celja.

– Stavbe se lahko umešča samo znotraj gradbene meje. 
Gradbeno inženirski objekti in drugi gradbeni posegi se lahko 
izvajajo tudi izven določene gradbene meje.

– Dovoljene so novogradnje, rekonstrukcije, dozidave 
in nadzidave, spreminjanje namembnosti celotnega in dela 
objekta, odstranitev objekta ter vzdrževalna dela na stavbah.

– Gradnja objekta mora omogočati izvedbo hodnika za 
pešce ob načrtovani cesti ob Hudinji skladno s tehničnimi nor-
mativi za projektiranje cest.

– Izgled objektov je potrebno prilagoditi namenu in obsto-
ječi pozidavi na tem območju.

– Fasade novih stavb ob prometnicah se ozelenijo s 
popenjavkami.

(6) Na zunanji strani hodnika za pešce, za načrtovanim 
drevoredom načrtovane ceste ob Hudinji, se med križiščem z 
Bežigrajsko cesto in križiščem s Kidričevo cesto izvede ograja. 
Izvedba zasaditve in funkcija načrtovanega drevoreda ne sme 
biti okrnjena. Na območju razširitve rezervata 'c', kjer se grad-
bena meja rezervata 'c' približa načrtovani cesti ob Hudinji, se 
ograja naveže na objekt, tako, da je fasada objekta ob hodniku 
za pešce hkrati tudi v funkciji ograje. Namesto drevoreda 
se izvede gosta ozelenitev fasade. Fasada objekta mora biti 
ustrezno ozelenjena oziroma oblikovana kot del kontinuitete 
ograje. Celotna ograja mora biti oblikovno poenotena, mestoma 
zasajena s popenjavkami.

(7) Na območju razširitve rezervata 'c' veljajo naslednji 
pogoji:

1. Obramba, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
varstvo pred požarom:

– Območje razširitve rezervata 'c' ni ogroženo s strani 
visokih vod s stoletno povratno dobo (Q100), niti ne leži na pla-
zovitem območju. Ob visokih vodah, višjih od pretoka Q100, je 
območje lahko poplavno ogroženo. Območje razširitve rezerva-
ta 'c' se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer 
poplava lahko nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka 
povzročenih dogodkov (izredni meteorološki pojavi, nastop 
dogodka pretoka Q500, poškodbe ali porušitve protipoplavnih 
objektov ali drugih vodnih objektov). V primeru nastopa takega 
dogodka bi bilo območje poplavljeno, globina poplavne vode 
pa bi znašala do 30 cm.
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– Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati projektni 
pospešek tal za lokacijo gradnje po Potresni karti Slovenije. Ta 
znaša v času sprejema tega odloka 0,15g (1,4715 ms-2).

– Razlitja nevarnih snovi se na območju ne pričakuje. V 
kolikor bi do razlitja prišlo, je potrebno nemudoma obvestiti 
pristojne službe.

– Za zagotavljanje požarne varnosti območja ureditve je 
zgrajeno in v funkciji javno hidrantno omrežje z nadzemnimi 
hidranti za gašenje morebitnega požara. Za zagotavljanje za-
dostne količine požarne vode je potrebno zagotoviti pretok na 
posameznem hidrantu min 10 L/s. V primeru razširitve hidran-
tnega omrežja se načrtuje tako, da so vsi predvideni objekti od 
najmanj enega hidranta odmaknjeni min 5 m in največ 80 m.

– Vse požarnovarnostne ureditve je potrebno projektirati 
v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 
št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) ter Pravilnikom o požarni 
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 
14/07, 12/13 in 61/17 – GZ).

2. Kulturna dediščina:
– Na območju ureditve ni registriranih enot kulturne dedi-

ščine. Na celotnem območju urejanja veljajo splošna zakonska 
določila glede varstva arheoloških ostalin, ki naj se upoštevajo 
pri gradnji:

– V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-
gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti Zavod za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, Območno enoto Celje vsaj 14 dni pred pričetkom 
zemeljskih del.

– Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodja del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko 
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arhe-
ološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba 
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-7/2018
Celje, dne 15. oktobra 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

3344. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2018 – 1. rebalans 
proračuna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 

in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Sta-
tuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) 
je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. seji dne 10. 10. 
2018 sprejel

O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol  

pri Ljubljani za leto 2018 – 1. rebalans proračuna

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 

2018 (Uradni list RS, št. 6/17) se drugi odstavek 3. člena spre-
meni tako, da se novi drugi odstavek 3. člena glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

LETO 2018 
(v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 5.548.650,00

70 DAVČNI PRIHODKI 4.052.900,00
700 Davki na dohodek in dobiček 3.269.600,00
703 Davki na premoženje 634.800,00
704 Domači davki na blago in storitve 123.500,00
706 Drugi davki in prispevki 25.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 574.750,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 182.250,00
711 Takse in pristojbine 5.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 42.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 75.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 270.500,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 9.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 912.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 162.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 750.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.148.650,00
40 TEKOČI ODHODKI 1.686.350,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 312.000,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 47.000,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.227.350,00
409 Rezerve 100.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.016.200,00
410 Subvencije 60.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.184.000,00
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 202.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi 570.200,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.423.100,00
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.423.100,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 23.000,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 20.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.000,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 600.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 170.100,00
50 ZADOLŽEVANJE 170.100,00

500 Domače zadolževanje 170.100,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –429.900,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 170.100,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 600.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 600.000,00
«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 

2018 (Uradni list RS, št. 6/17) se tretji odstavek 23. člena spre-
meni tako, da se novi tretji odstavek 23. člena glasi:

»S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju:
– kratkoročna zadolžitev družbe Ljubljanski potniški pro-

met, d.o.o. pri bankah do višine 81.900,00 EUR,
– interna kratkoročna zadolžitev Ljubljanski potniški pro-

met, d.o.o. pri Javnem holdingu Ljubljana, d.o.o. do višine 
12.600,00 EUR,

– kratkoročna zadolžitev Energetika Ljubljana d.o.o. pri 
bankah do višine 126.000,00 EUR,

– kratkoročna zadolžitev SNAGA Javno podjetje d.o.o. pri 
bankah do višine 63.000,00 EUR,

– kratkoročna zadolžitev VODOVOD – KANALIZACIJA 
d.o.o. pri bankah do višine 63.000,00 EUR,

– dolgoročna zadolžitev družbe Ljubljanski potniški pro-
met, d.o.o. pri bankah oziroma finančnih institucijah do višine 
75.600,00 EUR,

– dolgoročna zadolžitev Energetika Ljubljana pri bankah 
do višine 1.358.280,00 EUR.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0001/2016-30
Dol pri Ljubljani, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

3345. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) in Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 
18. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel naslednji

S K L E P

1. Iz javnega dobra se izločita nepremičnina parc. 
št. 828/7, k.o. 1765 – VINJE in nepremičnina parc. št. 827/2, 
k.o. 1765 – VINJE.

2. Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj jav-
nega dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0004/2018-12
Dol pri Ljubljani, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

3346. Sklep o korekciji območja stavbnih zemljišč

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 3/17) in 110. člena Odloka o prostorskem 
načrtu Občine Dolenjske Toplice je Občinski svet Občine 
Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se korekcijo območja stavbnih zemljišč (podrobna 

namenska raba), ki ne predstavljajo spremembe sprejetega 
koncepta in ne posegajo v varovana območja. Razmejitev med 
podrobno namensko rabo ZD in SK se izvede zaradi nepredvi-
denih okoliščin tekom gradnje in poteka po parcelni meji 157/5, 
k.o Toplice.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-29/2018
Dolenjske Toplice, dne 3. oktobra 2018

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

DRAVOGRAD

3347. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Dravograd

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine 
Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 
24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 27. redni seji dne 
11. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o turistični in promocijski taksi  

v Občini Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dravo-
grad (v nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in 
promocijske takse,

– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocij-
ske takse,

– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 

zaokrožuje območje Občine Dravograd.

2. člen
(pristojnost)

(1) Postopek pobiranja in odvajanja turistične ter promo-
cijske takse, evidentiranje plačila turistične takse, nakazova-
nje turistične in promocijske takse, postopek izdaje plačilnega 
naloga in odločanja o ugovoru, danem zoper plačilni nalog ter 
postopek prisilne izterjave neplačane turistične in promocijske 
takse, se izvajajo skladno z določili ZSRT-1.

(2) Referat za finance izdaja plačilne naloge ter odloča 
o ugovorih zoper plačilne naloge iz prejšnjega odstavka tega 
člena.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA 
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Repub-
like Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki 
jih opredeljuje vsakokratni zakon, ki ureja področje spodbujanja 
razvoja turizma.

4. člen
(višina turistične takse)

(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na 
dan se določi v znesku 1,28 eura, na osnovi slednje znaša 
promocijska taksa 0,32 eura, skupna višina obeh taks znaša 
1,60 eura na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 0,64 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 
slednje znaša promocijska taksa 0,16 eura, skupna višina obeh 
taks znaša 0,80 eura na osebo na dan.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom 
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek tu-
ristične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu 
s četrtim odstavkom 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1). Spremembo občina objavi na 
svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične 
in promocijske takse.

5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so 
oproščeni tisti, ki so opredeljeni v 18. členu ZSRT-1.

Dodatne oprostitve občine (100 %):
– udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji, 

ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu in zavodi na 
področju izobraževanja, kulture, športa, sociale za programe, 
ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi,

– udeleženci mednarodnih programov in njihovi vodje 
oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina,

– udeleženci mednarodnih, medobčinskih ali občinskih 
prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in 
katerih nočitev plača organizator prireditve,

– osebe nameščene v rejništvu in osebe v zavodskem 
varstvu,

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojan-
kah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Dodatne oprostitve občine (50 %):
– dijaki in študentje, na podlagi dijaške in študentske 

izkaznice.
– Upokojenci, na podlagi kartice upokojenca.

6. člen
(dokazila za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za 
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, 
za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah 
dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževal-
ne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, 
ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni 
strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev pla-
čila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne usta-
nove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila 
preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu 
oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena 
tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s 
šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene 
tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki 
delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, 
to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status 
in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Na-
stanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri 
veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov 
(npr. spletne strani, uradni list …) preveri, ali ima društvo status 
v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega 
odloka.

(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so 
v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 
upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki 
prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno 
mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slo-
venijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih 
straneh.

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA  
TURISTIČNE TAKSE

7. člen
(pobiranje turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega od-
stavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zaseb-
nega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in 
kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu 
in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati 
s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan 
prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine 
Dravograd do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
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IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen
(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, 
ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, 
ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige 
gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse 

za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 

takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 

obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elek-
tronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsa-
kega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistič-
ne takse vodijo elektronsko ali ročno.

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
Medobčinski inšpektorat Koroške.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpek-
cijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, 
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki 
ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo nepravilnosti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse)

Znesek turistične takse, kot je določen v 4. členu tega 
odloka, se prične obračunavati s pričetkom obračunavanja 
promocijske takse skladno z zakonom, ki ureja turistično takso, 
to je s 1. 1. 2019.

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0008//2018
Dravograd, dne 11. oktobra 2018

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

3348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2019

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah v Ob-
čini Dravograd (Uradni list RS, št. 47/07, 31/13 in 32/16) ter 
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 
– UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravo-
grad na 27. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih 

taks v Občini Dravograd za leto 2019

I.
S tem sklepom se določa vrednost točke za uporabo 

javnih površin, za oglaševanje na javnih mestih, za začasno 
odstavo tovornjakov in ostalih tovornih vozil in delovnih strojev 
na javnem prostoru (urejenem parkirišču) in za uporabo jav-
nega prostora za kampiranje na območju Občine Dravograd.

II.
Vrednost točke za izračun občinskih taks za uporabo 

javnih površin in prostorov na območju občine Dravograd za 
leto 2019 znaša 0,085 €.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2018
Dravograd, dne 11. oktobra 2018

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

3349. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Dravograd za leto 2019

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18) ter 17. člena 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni 
list RS, št. 90/11 – UPB-2 in 95/14) je Občinski svet Občine 
Dravograd na 27. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Dravograd za leto 2019

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2019 
znaša 0,0041 €/leto.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.

Št. 4224-0001/2018
Dravograd, dne 11. oktobra 2018

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

3350. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne zdravstvene službe na področju 
pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega 
in šolskega dispanzerja na območju občin 
Gorenja vas - Poljane in Žiri

Na podlagi drugega in petega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 
77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 
64/17) sta Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 
22. redni seji dne 4. 10. 2018 in Občinski svet Občine Žiri na  
21. redni seji dne 17. 10. 2018 sprejela

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe na področju pediatrične 
dejavnosti za izvajanje otroškega  

in šolskega dispanzerja na območju občin 
Gorenja vas - Poljane in Žiri

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim občini Gorenja 

vas - Poljane in Žiri, ob upoštevanju stanja in predvidenega 
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določata vrsto, ob-
močje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavno-
sti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega 
razmerja za opravljanje javne zdravstvene službe na podro-
čju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega 
dispanzerja v na območju občin Gorenja vas - Poljane in Žiri.

S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev ra-
zlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja 
zdravstveno dejavnost.

2. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za iz-
vajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin 
Gorenja vas - Poljane in Žiri v predvidenem obsegu širitve 
1,00 programa in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka 
opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja 
na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdra-
vstveno dejavnost.

Navedena širitev predstavlja dopolnitev obstoječega 
programa pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in 
šolskega dispanzerja na območju občin Gorenja vas - Po-
ljane in Žiri, ki se sedaj izvaja v obeh občinah v skupnem 
obsegu 1,2 programa.

3. člen
Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za iz-

vajanje otroškega in šolskega dispanzerja se podeli, ker 
javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdra-
vstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne 
zdravstvene službe, in ne more zagotoviti potrebne dosto-
pnosti do zdravstvene storitve, zato je v dopisu z dne 16. 7. 
2018 podal soglasje k objavi razpisa koncesije za področje 
pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega 
dispanzerja.

4. člen
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na po-

dročju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šol-
skega dispanzerja v občinah Gorenja vas - Poljane in Žiri 
lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne 
in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, 
podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo 
način izvajanja javne službe.

5. člen
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni 

osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju pediatrične de-

javnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja v 
občinah Gorenja vas - Poljane in Žiri na podlagi koncesije 

opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na 
podlagi pooblastila obeh občin.

6. člen
Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za izvaja-

nje otroškega in šolskega dispanzerja se podeli na podlagi 
izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani 
obeh občin in portalu javnih naročil.

Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost 
osnovne zdravstvene dejavnosti na področju pediatrične 
dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja 
vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdra-
vstveno dejavnost.

7. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom 
objavi na spletnih straneh občin in na portalu javnih naročil in 
mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, 
ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije 

izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

Pri izboru koncesionarja občini upoštevata merila, ki jih 
določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge oko-
liščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene 
dejavnosti, določene v razpisni dokumentaciji.

9. člen
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti občini podelita s soglasjem ministr-
stva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije 
občini in koncesionar uredijo s koncesijsko pogodbo.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in konce-

sijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med obči-
nama in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice 
in obveznosti, izvajata občini.

Koncesionar mora na zahtevo občin v roku, ki mu ga 
posamična občina določi, poročati o svojem poslovanju v 
delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

11. člen
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

12. člen
Občini koncesionarju z odločbo odvzameta koncesijo, 

na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdra-
vstveno dejavnost.

13. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 

druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

14. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se 

uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zako-
nom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje 
ni posebej urejeno.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. Za objavo odloka v Uradnem 
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listu Republike Slovenije Občina Žiri pooblašča Občino Go-
renja vas - Poljane.

Št. 170-1/2018
Gorenja vas, dne 4. oktobra 2018

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

Št. 007-0008/2018-1
Žiri, dne 18. oktobra 2018

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

GROSUPLJE

3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokalnih gospodarskih javnih službah 
v Občini Grosuplje

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Obči-
ne Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 21. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje

1. člen
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 

št. 18/17) se spremeni in dopolni tako, da se pred 23. členom 
doda nov 23. člen (Prehodne in končne določbe), ki se glasi:

»Do določitve upravljavcev pokopališč na način, ki ga 
določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, 
Uradni list RS, št. 62/16) upravlja s pokopališči Mestno poko-
pališče Resje Grosuplje, pokopališče Šmarje - Sap in pokopa-
lišče Št. Jurij Javno komunalno podjetje Grosuplje, z ostalimi 
pokopališči pa Krajevne skupnosti.«

Ostali členi odloka se ustrezno preštevilčijo.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017
Grosuplje, dne 3. oktobra 2018

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

HORJUL

3352. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Horjul za leto 2018

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – urad-
no prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 
15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 
105/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 
20. seji dne 16. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Horjul za leto 2018

V Odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 77/17) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:

»12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih  

v Javni Holding Ljubljana d.o.o.)
(1) Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga 

Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolžijo do skupne 
višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul 
največ za 1,215.180,00 EUR, in sicer:

1. JP Energetika Ljubljana d.o.o.:
a) za dolgoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 927.080,00 EUR;
– za namen financiranja izgradnje PPE-TOL;
– za dobo odplačila kredita največ do 15 let in s pred-

videnim črpanjem v obdobju od leta 2018 do vključno leta 
2020;

– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 
neproračunskih virov.

b) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 86.000,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 

neproračunskih virov.
2. JP Snaga d.o.o.
a) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 43.000,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 

neproračunskih virov.
3. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
a) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 43.000,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 

neproračunskih virov.
4. JP Lpp d.o.o.
a) za dolgoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 51.600,00 EUR;
– za namen financiranja nakupa avtobusov;
– za dobo odplačila do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 

neproračunskih virov.
b) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 55.900,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 

neproračunskih virov.
c) za kratkoročno zadolžitev pri JHL:
– do višine 8.600,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz 

neproračunskih virov.
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(2) Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz 
neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustano-
viteljev JHL, d.o.o..«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0004/2017-7
Horjul, dne 16. oktobra 2018

Župan
Občine Horjul

Janko Prebil l.r.

KANAL

3353. Odlok o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prosto-
ra – ZUrepP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta 
Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet 
Občine Kanal ob Soči na 27. redni seji dne 4. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora 
in nadomestila stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Kanal ob Soči

1. člen
Ta odlok določa:
1. Višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb gle-

de prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremem-
bo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Kanal ob Soči, ki jo plačajo vlagatelji pobud.

2. Višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih 
Občina Kanal ob Soči zaračuna vlagatelju pobude, razen, če 
je pobudnik Občina Kanal ob Soči, kot nadomestilo stroškov, 
ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na pobudo inve-
stitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi od-
stopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne 
prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne 
rabe prostora.

2. člen
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo na-

menske rabe prostora iz 1. točke 1. člena tega odloka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora 

80,00 EUR;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 

50,00 EUR.
Takse se ne plača:
– če se pobuda nanaša na spremembo namenske rabe v 

primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča);
– če gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko 

novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, 
načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih pro-
storskih izvedbenih pogojev, ki so potrebne zaradi odprave 
očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali 
grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove 
oblike.

V primeru, da se pobuda nanaša na več parcel, se za po-
samezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namenske 

rabe na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote 
urejanja prostora.

Taksna obveznost nastane ob vložitvi pobude za spre-
membo namenske rabe prostora. V kolikor taksa ni plačana, 
se pobude ne obravnava.

3. člen
Višina stroškov nadomestila za posamezno lokacijsko 

preveritev z 2. točke 1. člena tega odloka znaša:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 500,00 EUR;
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 500,00 EUR;
– za omogočanje začasne rabe prostora 400,00 EUR.
O nadomestilu stroškov lokacijske preveritve se odloči 

s sklepom, ki ga v upravnem postopku izda občinska uprava. 
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve 
nastane takrat, ko zavezanec sprejme sklep o plačilu. Zoper 
sklep je možna pritožba v roku 15 dni od prejema.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0008/2018-9
Kanal ob Soči, dne 4. oktobra 2018

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

3354. Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo 
cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 
Črneča vas

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 14. in 100. člena 
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) 
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji 
dne 11. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega 
usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas

1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Kostanjevi-

ca na Krki pri odpravi posledic neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014, ki 
je povzročila škodo na območju Občine Kostanjevica na Krki.

2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava 

posledic škode iz prejšnjega člena, znaša do višine 1,5 % pri-
hodkov proračuna v letu 2018, kar znaša po podatkih rebalansa 
za leto 2018 47.153,98 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz podračuna Proračunske rezerve 
Občine Kostanjevica na Krki, št. 01397-6000000214.

3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi pogodbe 

št. 2550-18-420094, sklenjene dne 7. 9. 2018 z Ministrstvom 
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za okolje in prostor, namenijo za sanacijo cestnega usada na 
lokalni cesti LC 191221 v naselju Črneča vas, ki je nastal kot 
posledica neposredne škode zaradi poplav v času od 12. do 
16. septembra 2014:

Podatki o poškodovanem objektu
Plaz na lokalni cesti LC 191221 v naselju 
Črneča vas 47.153,98 EUR

4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan 

posreduje občinskemu svetu.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-6/2016-146
Kostanjevica na Krki, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.

3355. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 – 
rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 
14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni 
list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki 
na 18. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Kostanjevica na Krki za leto 2018 – rebalans

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 

2018 (Uradni list RS, št. 61/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV  v EUR

Konto Naziv konta Rebalans 
za leto 2018

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 3.143.599
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.538.564

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 1.923.139
700 Davki na dohodek in dobiček 1.688.159
703 Davki na premoženje 179.170

704 Domači davki na blago in storitve 55.710
706 Drugi davki in prispevki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 615.425
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 194.346
711 Takse in pristojbine 2.800
712 Globe in druge denarne kazni 2.900
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki 415.179

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 299.589
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 78.797
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev 220.792

73 PREJETE DONACIJE 2.600
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.600

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 302.846
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 302.846

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.582.733
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+409) 998.888
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 132.303
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 22.530
402 Izdatki za blago in storitve 813.455
403 Plačila domačih obresti 5.600
409 Rezerve 25.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.029.229
410 Subvencije 60.800
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 615.061
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 65.940
413 Drugi tekoči domači transferi 287.428

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.522.337
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1.522.337

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431) 32.280
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso PU 16.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 16.280

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.–II.) –439.134

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(751) 3.699
751 Prodaja kapitalskih deležev 3.699

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev –
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 3.699

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300.000

500 Domače zadolževanje 300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 82.896

550 Odplačila domačega dolga 82.896
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –218.332
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 217.104
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 439.134
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 219.372

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za 

leto 2018 (Uradni list RS, št. 61/17) se drugi odstavek 8. člena 
spremeni tako, da glasi:

»Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 
20.000 EUR.«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za 

leto 2018 (Uradni list RS, št. 61/17) se prvi odstavek 11. člena 
spremeni tako, da glasi:

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se 
lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 21.350,00 evrov.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-6/2016-144
Kostanjevica na Krki, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.

KRANJ

3356. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine 
Kranj – UPB1 (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 41. seji, dne 
17. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Kranj za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eur
KONTO OPIS 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 63.270.799
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 45.901.878

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704) 38.481.070

700  DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK 28.993.520

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 8.806.550
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 681.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 7.420.808
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 5.668.902
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 33.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 934.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 90.540
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 694.366
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+722) 433.000
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 99.000
722  PRIHODKI OD 

PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 334.000

73  PREJETE DONACIJE (730) 1.500
730  PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 1.500
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74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 16.703.321

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 4.412.717

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 12.290.604

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 231.100

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 15.000

787  PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 216.100

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 77.141.200

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 18.327.119

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 3.766.552

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 575.970

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 11.562.597

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 407.000
409  REZERVE 2.015.000
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 25.797.138
410  SUBVENCIJE 729.600
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 11.613.593
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 2.356.777

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 11.097.168

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 30.588.383
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 30.588.383
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 2.428.560
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 329.800
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 2.098.760

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –13.870.401

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 5.000

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 5.000

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440  DANA POSOJILA 0
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 5.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 12.000.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 12.000.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.226.000
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.226.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–
(II.+V.+VIII.) –4.091.401

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 9.774.000

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 13.870.401

 STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 4.374.325

 – OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ure-

ja javne finance, podzakonskih predpisov izdanih na njegovi 
podlagi in tega odloka ter drugih aktov Mestne občine Kranj, ki 
urejajo izvrševanje proračuna.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
usklajen z veljavnim proračunom.

Župan je za izvrševanje proračuna odgovoren Mestnemu 
svetu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Svet).

Za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost 
razpolaganja s proračunskimi sredstvi odgovarja predstojnik 
neposrednega proračunskega uporabnika. Predstojnik ne-
posrednih proračunskih uporabnikov občine, razen krajevnih 
skupnosti, je župan. Predstojniki neposrednih proračunskih 
uporabnikov – krajevnih skupnosti so predsedniki svetov kra-
jevnih skupnosti.

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko s pooblasti-
lom prenese posamezna upravičenja v zvezi z izvrševanjem 
proračuna na druge osebe.
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Oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje odredb za 
plačila iz proračuna je pooblaščeni odredbodajalec.

4. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah 
(v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:

1. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo 
za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v 
njihovem finančnem načrtu,

2. namenski prihodki proračunskega stanovanjskega 
sklada, ki se uporabijo za financiranje odhodkov, predvidenih 
v finančnem načrtu sklada; namenski prihodki proračunske-
ga stanovanjskega sklada se štejejo kot namenski v višini 
910.000,00 eurov od prihodkov od najemnin za stanovanja in 
iz sredstev proračuna ter dodatno do višine 95.000,00 eurov 
od prihodkov od prodaje stanovanj na naslovu Savska loka 5, 
stanovanje št. 3 in na naslovu Zlato polje 3e, stanovanje 
št. 12.

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja odpadnih voda, ki se lahko porabi za gradnjo in-
frastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih 
služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi progra-
mi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja 
in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpad-
ki in odlaganja odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih 
standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja,

4. požarna taksa, ki se lahko porabi za sofinanciranje 
delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje 
raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanje in 
usposabljanje za varstvo pred požarom,

5. prihodek iz naslova dobička Komunale Kranj, javnega 
podjetja, d. o. o., ki se namenja vlaganjem v komunalno infra-
strukturo; v proračunu se dobička ne načrtuje; po realizaciji 
prihodka se lahko v dejanski višini povečata obseg prihodkov 
in na podlagi sklepa Sveta, ki na predlog župana določi na-
men teh sredstev, tudi obseg odhodkov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan 
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov 
povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso pora-
bljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. 
Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po 
neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na 
proračunsko postavko in z njih.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skup-
nosti brez omejitev. O prerazporeditvi pravic porabe med 
finančnimi načrti krajevnih skupnosti odločajo predsedniki 
svetov krajevnih skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah 
pravic porabe iz finančnega načrta krajevne skupnosti v fi-
nančni načrt mestne uprave odloča predsednik sveta krajevne 
skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz 
finančnega načrta mestne uprave na finančne načrte krajev-
nih skupnosti v okviru projekta iz načrta razvojnih programov 
odloča župan brez omejitev.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
neposrednih uporabnikov:

– Mestnega sveta Mestne občine Kranj,
– Nadzornega odbora Mestne občine Kranj,

– Medobčinskega inšpektorata Kranj,
– Skupne službe notranje revizije Kranj in
– župana,

odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 

mestne uprave na predlog vodje notranje organizacijske enote 
odloča župan. V primerih prerazporeditev med notranje or-
ganizacijskimi enotami (tudi Medobčinski inšpektorat Kranj in 
Skupna služba notranje revizije Kranj) morata prerazporeditev 
predlagati vodji obeh notranje organizacijskih enot.

Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave brez 
omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podpro-
grama.

Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave preraz-
poreja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega 
programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje po-
sameznega podprograma ne sme presegati 15 % podprogra-
ma, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje 
ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme 
presegati 15 % glavnega programa v sprejetem finančnem 
načrtu.

Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave pre-
razporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer 
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja 
porabe ne sme presegati 15 % področja porabe v sprejetem 
proračunu.

V obseg prerazporeditev iz šestega in sedmega od-
stavka tega člena ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne 
zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali 
drugih upravnih organov. V obseg prerazporeditev iz prej-
šnjega odstavka tudi ne štejejo prerazporeditve potrebne 
zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske 
klasifikacije in prerazporeditve iz sedmega odstavka 6. člena 
tega odloka.

V okviru prerazporeditev uporabniki lahko predlagajo tudi 
odpiranje novih proračunskih postavk.

O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene pravi-
ce župana odloča Svet. Prerazporeditve na podlagi sklepov 
Sveta ne štejejo v omejitve iz šestega in sedmega odstavka 
tega člena.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju 
januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna po-
roča Svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve Sveta.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu 
razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna 
vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v 
proračunu povečajo za več kot 100.000 eurov, mora predhodno 
potrditi Svet.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se 
nanašajo na svetniške skupine in za skupni projekt krajevnih 
skupnosti. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo 
iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali 
so bili načrtovani v premajhnem znesku. Omejitev iz prejšnjega 
odstavka tudi ne velja za projekt 40600031 LN Britof – Voge, 
ker je realizacija vezana na komasacijsko pogodbo.

V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, 
ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev 
sodišč ali drugih upravnih organov ter prerazporeditve potrebne 
zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske 
klasifikacije.



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 26. 10. 2018 / Stran 10413 

Vse prerazporeditve iz projektov pri katerih so v načrtu 
razvojnih programov za tekoče leto predvideni prihodki iz 
državnega proračuna ali EU virov mora predhodno potrditi 
Svet.

Projekte, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, župan 
uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna s 
prerazporeditvami brez omejitev.

Župan ima na podlagi predpisane dokumentacije pravico 
spreminjati podatke o predvidenem začetku in koncu projekta 
ter predvideni okvirni vrednosti projekta.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 
80 odstotkov pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika; od tega:

1. v letu 2020, 80 odstotkov navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 odstotkov navedenih pravic 

porabe.
Skupni obseg obveznosti, ki jih prevzame neposredni 

uporabnik in bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, 
storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 40 odstotkov 
pravic porabe, sprejete v njegovem finančnem načrtu.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, za prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje ne-
posrednih uporabnikov ter za prevzemanje obveznosti po pro-
jektih, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev 
in so uvrščeni v veljavni načrt razvojnih programov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:
1. rezervni sklad, oblikovan po ZJF in
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o 

ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini dolo-

čeni v posebnem delu proračuna.
Na predlog za finance pristojne notranje organizacijske 

enote mestne uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do 
višine 2.100 eurov župan in o tem s pisnimi poročili tekoče 
obvešča Svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je na-
menjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proraču-
na ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev.

O uporabi splošne proračunske rezervacije na podlagi 
42. člena ZJF odloča na predlog pristojnih notranje organizacij-
skih enot mestne uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev 
župan.

Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi 
iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati sredstev, 
zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem 
delu proračuna.

Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije 
na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne 
veljajo omejitve iz 5. člena tega odloka.

O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o iz-
vrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z 
zaključnim računom proračuna poroča Svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA  

MESTNE OBČINE KRANJ

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 1.000 eurov odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

Župan o odpisu dolga poroča Svetu v skupnem znesku 
po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna v 
obdobju januar–junij in z zaključnim računom proračuna.

11. člen
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vredno-
sti posamezne nepremičnine do višine 5.000 eurov sprejme 
župan.

12. člen
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem)

V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno 
uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega 
premičnega premoženja v višini kot jo določa zakon, ki ureja 
stvarno premoženje. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
sprejme župan.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu fi-
nanciranja se Mestna občina Kranj v l. 2019 lahko dolgoročno 
zadolži do višine 12.000.000,00 eurov, in sicer za financiranje 
investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna ob-
čina Kranj, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine 1.000.000 
eurov. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh 
poroštev skupaj.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je 
soglasje Sveta Mestne občine Kranj.

14. člen
(likvidnostno zadolževanje)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna.
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Zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne šteje v obseg zadol-
žitev občine, razen če leto črpanja in leto odplačila nista v istem 
proračunskem letu.

Odločitev o likvidnostnem zadolževanju sprejme župan.

6. PRAVNI POSLI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

15. člen
(veljavnost pravnih poslov, ki jih sklepajo sveti  

krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti v višini 

posameznega pravnega posla v posameznem proračunskem 
letu do 20.000 eurov, so veljavni brez predhodnega soglasja 
župana.

Takšni pravni posli morajo biti v skladu s finančnim načr-
tom krajevne skupnosti.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v 
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen
(prenos sredstev v naslednje leto)

Stanje sredstev na zakladniških podračunih konec leta se 
prenese v finančne načrte neposrednih proračunskih uporab-
nikov za naslednje leto. Za obseg prenesenih sredstev se po-
večajo pravice porabe neposrednih proračunskih uporabnikov.

18. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-28/2018-1
Kranj, dne 17. oktobra 2018

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

KRANJSKA GORA

3357. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Kranjska 
Gora

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, s spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska 
Gora na 24. seji dne 10. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok, ob upoštevanju splošnih načel delovanja v špor-

tu z namenom uresničevanja javnega interesa, določa izvajalce 

posameznih programov in področij letnega programa športa 
(LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa, način določitve višine so-
financiranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega 
programa športa v Občini Kranjska Gora, način sklepanja in 
vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora 
nad pogodbami o sofinanciranju.

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes v športu v skladu z Zakonom o športu ob-
sega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se določijo 
v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (NPŠ). 
Javni interes v športu lokalnih skupnosti se določi z letnimi 
programi športa, ki morajo biti v skladu s tem odlokom in z 
Nacionalnim programom športa.

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z:
– zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ,
– načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno po-

membnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti 
lokalne skupnosti,

– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravlja-
nje in razvoj športnih dejavnosti.

3. člen
(izvajalci letnega programa športa)

Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Repu-

bliki Sloveniji,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 

športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

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

javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za oprav-

ljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– zasebni športni delavci.

4. člen
(pravica do sofinanciranja)

Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinancira-
nja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za ob-

močje Občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno 
za prebivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza 
Jesenice),

– delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj 
eno leto od dneva objave javnega razpisa,

– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje 
za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo 
programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evi-
denco članstva ter evidenco udeležencev programov,

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma teko-
čih sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, 
letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju programov in področij letnega programa športa.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
(opredelitev področij športa)

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

1. Prostočasno športna vzgoja otrok in mladine
– dejavnost vrtcev in šol izven izobraževalnega programa 

(6.1.1)
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (športne 

značke, plavalni, smučarski, drsalni tečaji, šolska športna tek-
movanja, druge dejavnosti, ki spodbujajo aktivno preživljanje 
prostega časa s športno rekreacijsko dejavnostjo (6.1.2.);

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
(6.1.3);

3. Obštudijska športna dejavnost;
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport (6.1.5);
5. Kakovostni šport (6.1.6);
6. Vrhunski šport (6.1.7);
7. Šport invalidov (6.1.8);
8. Športna rekreacija (6.1.9);
9. Šport starejših (6.1.10);
10. Športni objekti in površine za športe v naravi (6.2);
11. Razvojne dejavnosti v športu:
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih delavcev v športu (6.3.1.)
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v špor-

tu in strokovna podpora programom (6.3.2)
– Založništvo v športu (6.3.3)
– Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju 

športa (6.3.5);
12. Organiziranost v športu (6.4.)
– Delovanje občinskih športnih zvez in društev (6.4.1)
– Prostovoljno delo v športu (6.4.2)
– Profesionalni šport (6.4.3)
– Mednarodne dejavnosti v športu (6.4.4);
13. Športne prireditve in promocija športa
– Športne prireditve pomembne za promocijo občine 

(6.5.1)
– Podelitev priznanj športnikom občine za dosežke (6.5.2)
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 

(6.5.4);
14. Družbena in okoljska odgovornost v športu.

6. člen
(letni program športa)

Z letnim programom športa se (ob upoštevanju strukture 
in prednostnih nalog, opredeljenih v nacionalnem programu 
športa) določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo 
v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki 
se zagotavljajo v proračunu Občine Kranjska Gora.

Izvajanje letnega programa športa za posamezno ko-
ledarsko leto določi (sprejme) občinski svet (po predhodnem 
mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja).

V letni program športa se (ob upoštevanju tradicije in po-
sebnosti športa v Občini Kranjska Gora) uvrstijo tiste vsebine, 
ki so pomembne za Občino Kranjska Gora.

III. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

7. člen
Sredstva za sofinanciranje športnih programov se dode-

ljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na podlagi 
javnega razpisa. Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom 
ali zakonom, se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek.

Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s 
katerim določi predmet sofinanciranja, predvideni obseg javnih 
sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo 
javnega razpisa.

Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na 
določbo o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev 
iz zakona, ki ureja javne finance, pri čemer odločbe o izbiri ni 
mogoče izdati pred uveljavitvijo proračuna za leto, za katero se 
odločba izdaja. Župan lahko do roka za oddajo vlog s sklepom 
ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb, pa 
le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene pravi-
ce proste porabe v potrebni višini. Sklep o ustavitvi postopka se 
objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa 
in o tem obvesti tudi vse, ki so oddali vlogo na javni razpis.

Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa pritožba 
ni dovoljena.

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu in na spletni stra-
ni Občine Kranjska Gora. Obvestilo o razpisu se lahko objavi 
tudi v drugih medijih. Rok za predložitev vlog, ki mora biti dovolj 
dolg, da omogoči vlagateljem pripravo pravilne in kakovostne 
vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu in ne sme biti krajši od 
14 dni od objave javnega razpisa.

8. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija za pregled 

in oceno športnih programov (v nadaljevanju: komisija), ki jo 
s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in 
najmanj dva člana.

Naloge komisije so:
– preverjanje pravočasnosti vlog,
– odpiranje prijav,
– ugotavljanje popolnosti vlog,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti,
– zahtevanje dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– pregled popolnih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi zahtev in meril iz javnega 

razpisa,
– priprava predloga izbire izvajalcev in višino sofinanci-

ranja programov.

9. člen
Komisija je sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami s 

področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 

kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu 
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v 
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena 
tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. 
Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo 
druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in 
nepristranskost (npr. osebne povezave).

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot po-
lovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov 
navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas 
predsednika komisije.

Predsednik in člani komisije so dolžni podpisati izjavo o 
prepovedi interesne povezanosti.

Če je predsednik ali kdo izmed članov komisije z vlagate-
ljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se mora izločiti 
iz komisije in se to evidentira v zapisniku.

10. člen
(besedilo javnega razpisa)

Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež občine,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 

in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

sredstva (programi realizirani in porabljena dodeljena sred-
stva),
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– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni 
razpis,

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-

litev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo infor-

macije in dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski 
naslov, na katerega zaprosijo zanjo,

– naslov spletnih strani, na katerih je objavljena razpisna 
dokumentacija.

11. člen
(razpisna dokumentacija)

Vlagatelji podajo vlogo na javni razpis na obrazcih razpi-
sne dokumentacije.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, 
ki omogočajo izdelavo popolne vloge ter pogoji, ki jih mora 
prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, 
oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno 
popolna.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati vsaj:
– besedilo odloka,
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj 

predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog in načina njihove 

uporabe.

12. člen
(razpisni rok)

Rok za prijavo na razpis mora biti dovolj dolg, da vlagatelj 
lahko pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji 
v javnem razpisu in ne sme biti krajši kot 14 dni od objave 
javnega razpisa.

13. člen
(vloge)

Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, 
ki je predviden v JR.

Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno 
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po 
katerem so bile prejete.

Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, če jo 
je podala upravičena oseba in če je popolna (formalna popol-
nost).

O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posa-

mezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.

14. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)

Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozo-
ve tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno 
dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da 
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in 
ne daljši od 15 dni.

Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izva-
jalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni 
dovoljena.

15. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da 
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi 
meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, 
ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja progra-
mov in področij letnega programa športa.

Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije 
niso javni.

16. člen
(odločba)

Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda od-
ločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinan-
ciranja programa oziroma področja letnega programa športa. 
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa.

17. člen
(ugovor)

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega 
razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila do-
deljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 16. člena 
tega odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za oce-
njevanje vlog.

Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od nje-
govega prejema.

Odločitev o izbiri je s tem dokončna.

18. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka jav-
nega razpisa objavijo na spletni strani občine.

19. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)

Z izbranimi izvajalci letnega programa športa izvajalec 
razpisa sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega pro-
grama športa. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega 

programa športa po pogodbi,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izved-

bo dejavnosti,
– ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih sred-

stev ali drugih kršitev pogodbenih določil,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni ne odzove na 

poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za 
sofinanciranje.

20. člen
(spremljanje izvajanja letnega programa športa)

Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati iz-
brana področja in programe športa najmanj v obsegu, opre-
deljenem v prijavi na javni razpis, sredstva pa porabiti samo 
za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so na-
menjeni.

O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci 
programov naročniku v pogodbenem roku predložiti:



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 26. 10. 2018 / Stran 10417 

– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih 
športnih programov,

– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa,

– izjavo o resničnosti podatkov.

21. člen
(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi 

kršitve pogodbenih določil)
V primeru, da je na podlagi nadzora ali iz predloženega 

poročila ugotovljeno, da prejemnik proračunskih sredstev pro-
grama ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na 
javni razpis in opredeljen v pogodbi, lahko naročnik izvajalcu 
sorazmerno zniža višino odobrenih sredstev, oziroma zahteva 
vrnitev pridobljenih sredstev.

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi 
obrestmi v proračun naročnika:

– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poroči-
la ugotovljena nenamenska poraba sredstev oziroma izvajalec 
ni izvedel odobrenih programov,

– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v 
roku, določenem v pogodbi.

Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih 
sredstev izvaja občinska uprava.

22. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)

Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali 
razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na jav-
nih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi 
uporabniki.

Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za 
izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi jav-
nih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi 
izvajalci in uporabniki.

Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov 
in površin za šport v naravi, ki so v lasti Občine Kranjska Gora, 
se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe. Sofinanciranje 
se izvede z javnim razpisom.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(strokovna usposobljenost)

V skladu s 46. členom Zakona o športu lahko strokovno 
delo v športu opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izo-
brazbo ali usposobljenost.

Izvajalci programov športa v Občini Kranjska Gora, ki 
nimajo ustreznega strokovnega kadra morajo, v skladu s tretjim 
odstavkom 92. člena ZŠpo, za izvajanje programov pridobiti 
ustrezen strokovni kader najkasneje do 24. 6. 2020.

Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za 
sofinanciranje programov športa, ki ne bodo zagotavljali ustre-
znega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, 
zavrnjene.

24. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora 
– uradno prečiščeno besedilo (UVG 27-2004, s spr.), njegova 
določila pa se še uporabljajo za presojo pravnih razmerij, ki 
izhajajo iz Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinan-
ciranje programov športa za leto 2018 v Občini Kranjska Gora.

25. člen
Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Občini 

Kranjska Gora so sestavni del tega odloka.

26. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 007-4/2018-1
Kranjska Gora, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.
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MERILA 
ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KRANJSKA  GORA 

 
Uporabljene kratice:             
FISU – Mednarodna univerzitetna športna zveza 
JR – javni razpis 
LPŠ- letni program športa  
NPŠ- nacionalni program športa  
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza 
OKS-ZŠZ– Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez 
OŠ– osnovna šola 
OŠZ– občinska športna zveza 
ZŠIS-POK– Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 
OR, SR, MR, PR, DR, MLR– olimpijski razred, svetovni razred, mednarodni razred, perspektivni 
razred, državni razred, mladinski razred 
DL– državna liga 
Dodatno se uporabljajo številčne oznake v skladu z NPŠ. 
 
 

A. Športni programi 
6.1.1.   Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
6.1.2. Promocijski športni programi (športne značke, plavalni, smučarski, drsalni tečaji,  
Ciciban planinec, Mladi  planinec, šolska športna tekmovanja, Hura prosti čas, športne  
počitniške aktivnosti 
6.1.3.   Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
6.1.5.   Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
6.1.6.   Kakovostni šport 
6.1.7.   Vrhunski šport 
6.1.8.   Šport invalidov 
         6.1.9.   Športna rekreacija 
6.1.10. Šport starejših 
 

B. Razvojne dejavnosti v športu  
         6.3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  
6.3.2. Statusne pravice športnikov in trenerjev 
6.3.3. Založništvo v športu 
6.3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 
 

C. Organiziranost v športu 
         6.4.1. Delovanje športnih društev in  občinskih športnih zvez 
         6.4.2. Prostovoljstvo  v športu  
 

D. Športne prireditve in promocija športa 
      6.5.1. Športne  prireditve  pomembne  za  promocijo občine 
        6.5.2. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu 
        6.5.3. Množične  rekreacijske  prireditve  
        6.5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 
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A. Športni programi 
 
I.  Kriteriji za vrednotenje športnih programov 
 
1. Splošni kriteriji izbire in vrednotenja športnih programov: 
 

a) Izvajalci športnih programov, ki so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko 
kandidirajo le s svojimi člani in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in dokazila o 
plačani članarini.  

b) Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem programu. 
c) Programe se vrednoti v obsegu dejanskega izvajanja (objekt, strokovni kader), vendar ne 

več kot je opredeljeno z merili. 
d) Pri vrednotenju programov se  upošteva tudi  vloženo  delo prostovoljcev kot  je  

opredeljeno v  merilih .  
e) V primeru odstopanja števila udeležencev v vadbeni skupini od velikosti vadbene skupine, 

opredeljene v posameznih programih, se v programu vrednoti število udeležencev v deležu 
glede na velikost vadbene skupine, opredeljene v merilih. 

f) Kompetentnost  strokovnih  kadrov  
g) lokalni  pomen športne  panoge 
h) tradicija   športne  panoge  v lokalnem  okolju  
i) uspešnost  športne   panoge oziroma  rang  tekmovanj 

    
2. Kriteriji vrednotenja prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (6.1.2 in 6.1.3 ), športa 
invalidov (6.1.8 ), športne rekreacije (6.1.9) in športa starejših (6.1.10): 
 

a) Vrednoti se udeležence programov, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ oz.  
ZŠIS-POK. 

b) Vrednoti se obseg programa, velikosti vadbene skupine, objekt in strokovni kader.   
c) Vrednoti  se  prostovoljno  delo pri organizaciji rekreacijski  dejavnosti: pohodništvo, 

kolesarstvo, dejavnosti za razvedrilo (skupine kegljanje, balinaje, pikado, rusko kegljanje  
in podobne  aktivnosti)  

 
  3. Kriteriji vrednotenja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
(6.1.5) ,  kakovostnega športa (6.1.6) , vrhunskega športa (6.1.7). Za šport invalidov otrok in 
mladine  usmerjenih v kakovostni  in  vrhunski  šport in kakovostni in  vrhunski šport  invalidov so  
kriteriji  enaki, s tem  da  se ne  upošteva  kriterij  velikosti  vadbene  skupine (individualna vadba):    

a) Udeleženci programov so lahko le športniki, registrirani v NPŠZ oziroma ZŠIS – POK 
v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji 

b) V programe kakovostnega in vrhunskega športa se uvrstijo tisti izvajalci LPŠ, ki imajo 
dejavnost organizirano in tekmujejo v vsaj 3 starostnih kategorijah razen panog, ki 
zaradi specifike športne panoge ne morejo izpolnjevati tega kriterija. 

c) Udeleženca programa se vrednoti samo v eni starostni kategoriji, in sicer v tisti, ki je v 
skladu s tekmovalnimi  kategorijami NPŠZ v uradnem tekmovalnem sistemu, ki ga 
potrdi OKS – ZŠZ. Smiselno  se  upošteva višja  starostna  kategorija. 

d) V vrhunskem športu se vrednoti udeležence programa, ki so v skladu s Pogoji, pravili in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji 
objavi OKS-ZŠZ pred objavo razpisa navedeni kot člani športnega društva s sedežem v 
občini in imajo naziv športnika svetovnega razreda (v nadaljevanju SR), olimpijskega 
razreda (v nadaljevanju OR), mednarodnega razreda (v nadaljevanju MR) ali 
perspektivnega razreda (v nadaljevanju PR). 
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II. Razvrstitev športnih panog – vsebinsko  
 
Športne panoge, v katerih se izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport ter programe kakovostnega in vrhunskega športa, so razvrščene:  
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah  
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah  
3. skupina: izvajalci miselnih športnih panog 

Individualne  športne  panoge, ki imajo razvit  sistem ligaških ekipnih tekmovanj se razvršča  v 
skupino  kolektivnih športnih panog.  
 
Športne panoge se znotraj vsake skupine razvrsti v razrede glede na razširjenost in uspešnost ter 
konkurenčnost na osnovi podatkov, pridobljenih na JR, izpolnjenih kriterijih za vrednotenje 
programov ter ostalih kriterijev. 
 
1. Razširjenost 
V sistemu vrednotenja točkovanja razširjenosti se upošteva število registriranih športnikov izvajalca 
LPŠ v občini. 
  
2. Uspešnost in konkurenčnost 
V sistemu točkovanja se upošteva rezultat tekmovanj v okviru NPŠZ,  uradnih evropskih in  
svetovnih tekmovanj ter kategorizacija. 
 
3. Pomen športne panoge za lokalno okolje: promocija lokalnega okolja, tradicija.  
 
III. Merila za vrednotenje športnih programov 
 
Programe se vrednoti v točkah. Vrednost programa predstavlja vsoto točk, ki jih prejme izvajalec na 
osnovi dobljenih točk za program.  
V preglednicah navedene točke za strokovni kader, delo prostovoljcev in objekt predstavljajo 
izračun ob predpostavki, da je: 

- velikost vadbene skupine izvajalca enaka kot je navedena v preglednicah (v primeru manjše  
skupine se % zmanjša faktor),  

- obseg programa enak kot je naveden v preglednicah, 
- strokovni kader vrednoten s faktorjem 1 in 
- objekt, ki ga uporablja izvajalec vrednoten s faktorjem 1.  
- upoštevajoč  razdelitev  športnih  panog   v  razrede, se  vsota točk  (kader+ objekt+ 

materialni stroški) pomnoži  s   ustreznim  faktorjem iz  preglednice 
 
Vrednost programa v točkah je: ( kader + objekt ) x število  ur x  faktor  razreda  
 
V primeru, da se prijavljena dejavnost financira iz drugih virov proračuna Občine Kranjska 
Gora, ni upravičena do sofinanciranja po teh merilih.  
 
   
Preglednica 1: RAZVRSTITEV  ŠPORTNIH  PANOG (vsebinsko) 
  a b a +b  koeficient
panoga  olimpijski  šport lokalni pomen razred  
Individualne  športne panoge   
ALPSKO  SMUČANJE  DA DA 1  1,3
SMUČARSKI  TEKI  DA DA 1  1,3
SMUČARSKI  SKOKI  DA DA 1  1,3
DESKANJE   DA DA 1  1,3
ŠPORTNO PLEZANJE  DA DA 1  1,3
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BORILNI  ŠPORTI   NE NE 3  0,7
Individualne  športne panoge z  
liga  sistemi  

 

KEGLJANJE  LED  NE DA 2  1
KEGLJANJE     NE DA 2  1
TENIS  DA NE 2  1,3
Kolektivne  športne panoge   
KOŠARKA   DA DA 1  1,3
NOGOMET  DA NE 2  1
FLOORBALL  NE NE 3  1
IN  LINE  HOKEJ   NE NE 3  0,7
ODBOJKA    DA NE 3  0,7
VARPA        NE          DA             3          0,7
GOLF        DA          DA             1           1
  
V primeru prijave panoge, ki ni navedena v preglednici, se uporabi panoga, ki je najbolj primerljiva.  
 
Preglednica 2: število  udeležencev v skupini (a) in število ur vadbe (b)   
    starost 
 
panoga 

6 ‐  9  
(I) 

10‐  12 
(II) 

13‐ 15 
(III) 

15‐ 18 
(IV) 

19‐ 20 
(V) 

člani   /ce 
(VI) 

  a  b  a  b a b a b a b  a  b
alpsko  
smučanje 

10  80  8  350 6 600 4 800 4 900  2  900

smučarski  
tek 

10  80  8  350 6 600 4 800 4 900  2  900

smučarski 
skoki 

10  80  8  350 6 600 4 800 4 900  2  900

deskanje  8  80  8  350 6 600 4 800 4 900  2  900
športno 
plezanje 

10  80  8  350 6 600 4 800 4 900  2  900

kegljanje 
na ledu 

      6 80 6 80 6 120  6  120

kegljanje        6 80 6 80 8 120  8  120
tenis  10  80  8  120 6 50 4 200 4 200  4  200
košarka  12  80  12  120 12 150 12 150 12 150  12  200
in line    15  60  10  80 10 120 10 150 10 150  10  150
floorball  15  60  10  80 10 120 10 120 10 150  10  150
odbojka  18  60  18  60 14 80 14 120 14 150  14  150
varpa        6 80 6 80 6 120  6  120
golf  10  80  8  120 6 150 4 200 4 200  2  400
nogomet  12  80  12  120 12 150 12 150 12 150  12  200
 
 
V primeru, da izvajalec prijavi manjše število ur (vendar ne  manj kot 60 ), se upošteva število ur  iz 
prijave. 
V primeru, da je v skupini manjše število udeležencev od normativa, se upošteva %.  
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Preglednica 3: Vrednost ure objekta  
vrsta  objekta  število  točk 
asfaltne  površine in atletska  steza    5
bazen – zimski (steza)  15
dvorana  Vitranc  20
dvorana (tenis)  35
nogometno  igrišče   25
objekti v drugih občinah  20
ostali  objekti    10
peščena  igrišča  (tenis)  15
plezalna  stena   10
smučišče (s  stroškom za  karto)  80
telovadnica osnovne  šole  20
(Objekti  v drugih  občinah, se  priznajo če  objekta  za dejavnost  ni v Občini  Kranjska Gora, 
izvajalec pa izvaja dejavnost  tradicionalno (več kot 5  let). 
 
Preglednica 4: Vrednost ure za strokovni kader 
  število točk
vaditelj, trener, inštruktor  diploma FŠ  25
vaditelj, trener, inštruktor z ustrezno  licenco  20
prostovoljec – organizator  dejavnosti    10
 
Preglednice od 1– 4 se smiselno uporabljajo na področju : 

- 6.1.5. športna  vzgoja  otrok in mladine  usmerjene  v  kakovostni  in  vrhunski  šport 
- 6.1.6. kakovostni šport 
- 6.1.7. vrhunski  šport 
- 6.1.9. športna  rekreacija (v primeru, da gre za tekmovanja na regijskih tekmovanjih: 

gorenjska prvenstva, gorenjske lige) 
 
 
6.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine zajema športne programe namenjene otrokom in 
mladini, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, ki so vzgojno naravnani in niso del uradnih 
tekmovalnih sistemov NPŠZ.  
Iz LPŠ se sofinancira ustrezno izobražen oz. strokovno usposobljen kader za opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za programe celoletne vadbe in 
udeležbo na regijskih šolskih športnih tekmovanjih v športnih panogah, za katere šola izvaja 
program interesne športne dejavnosti. 
 
 
Preglednica 5     
program število  

udeležencev
ure kader objekt materialni 

stroški
predšolski 10 80 10 10 1/udeleženca
osnovna šola 10 80 10 10 1/udeleženca
mladina 10 80 10 10 1/udeleženca
študenti 10 80 10 10 1/udeleženca
planinska dejavnost 12 60 20 0 200
šolska  tekmovanja 0 0 0 0 200
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6.1.2. Promocijski športni programi  
Programi so namenjeni predšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šole. Zajemajo 
počitniške  aktivnosti, tečaje  plavanja, smučanja, smučarskih  tekov, drsanja, ter dodatnih  
aktivnosti po izbiri, ki  se  izvajajo v obliki  tečajev. 
 
Preglednica 6    
program število  

udeležencev
kader ure objekt materialni 

stroški
Počitniške  aktivnosti 20 20 20 20 2 
Ciciban planinec * 12 20 4 / 2 
Tečaj (začetni  tečaji) 10 20 10 20 2 
Mali sonček, Zlati 
sonček, Krpan / / / / 100 

 
* V programu Ciciban planinec se vrednoti do 5 planinskih izletov (prizna se 4 ure/izlet) 
   Materialni  stroški : 2/na udeleženca  
 
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
 
Programi so namenjeni osnovnošolskim otrokom (10 do 15 let). 15-urni tečaj za neplavalce je 
namenjen neplavalcem v sklopu programa »Naučimo se plavati«. Šolska športna tekmovanja 
predstavljajo nadgradnjo šolske interesne športne dejavnosti.  
 
Preglednica 7 

program število 
udeležencev ure kader objekt propagandno 

gradivo tekmovanje

tečaji 20 15 20 20 15 /
celoletna vadba 20 60 20 20 / /
Mladi planinec 12 6 10 / 15 /
šolska športna tekmovanja / / / / / 100
tečaj za neplavalce 10 15 15 15 / /
Zlati sonček, Krpan / / / / 1,5 /
 
Mladi  planinec: vrednoti se do 8 izletov; 6 ur /izlet 
 
Za udeležbo na medobčinskih oziroma občinskih tekmovanjih se ekipi prizna 100 točk/tekmovanje.       
 
Programi celoletne športne vadbe in mladi  planinec se sofinancirajo na podlagi meril, ostali 
programi pa na osnovi posamezne finančne konstrukcije. 
 
V  prosto časovno  dejavnost  uvrščamo  tudi  programe, ki  se   sicer  izvajajo  kot  pred priprava  
na  programe  (6.1.5)  športna  vzgoja  otrok  usmerjenih  v  kakovostni  in  vrhunski  šport  ( I. 
stopnja, II. stopnja ). Za  izračun  se  uporablja preglednice 2, 3 in 4. 
 
 
6.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
 
Programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti enako kot programe 
prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, s tem, da je velikost 
vadbene skupine v vsakem programu manjša za 50%. 
(uporablja se preglednici 5 in 6). 
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6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 
V programih  športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se v 
programu vadbe vrednotita strokovni kader in objekt v treh starostnih kategorijah  (III, IV in V 
stopnja)  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvajanje teh 
športnih programov ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te starostne skupine 
športnikov. 
 
 
6.1.6. Kakovostni šport 
 
Kakovostni šport obsega programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki so registrirani skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev 
statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega 
prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih . Te programe izvajajo športna društva in NPŠZ. Njihov 
osnovni cilj je športni dosežek, predstavljajo pa pomembno vez med programi športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje 
število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj 
posameznih športnih panog na nacionalni ravni. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa, zlasti programov 
športnikov in športnih ekip s statusom športnikov državnega razreda. Plačilo športnikov za njihovo 
športno udejstvovanje ali strokovnega kadra na področju kakovostnega športa ni predmet 
sofinanciranja LPŠ.  
Za izračun se uporabljajo preglednice 1, 2, 3 in 4. 
 
Preglednica 8: Dodatni  kriterij je vrednotenje ranga tekmovanja 
Rang  tekmovanja/ekipni  športi   točke
Regijska  liga v  športnih  panogah  ki imajo razvite  tekmovalne  sisteme  v 
najmanj 3. državnih ligah     500
Tretja in  druga  državna   liga (tudi mladinske lige)  1000
Prva  državna  liga (tudi  mladinske  lige)  1500
Mednarodne  lige  ( vsaj tri  sodelujoče  države)  2000
Evropski  in  svetovni  pokali   2500
 
Preglednica 9: Dodatni kriterij rezultati (uspehi) 
Uvrstitev  ekipe  na DP od 2‐ 5 mesta    500
Uvrstitev  posameznega  tekmovalca na DP od 2‐8 mesta      300
Naslov državnega  prvaka  ekipno   1000
Uvrstitev v EP ali SP do 10 mesta individualno    1000
Uvrstitev tekmovalca na OI ali svetovno prvenstvo   1200
Naslov državnega prvaka posamezno   1000 
Uvrstitev na EP, SP ali olimpijada mladih   500
Za tekmovalce s statusom mladinski razred   400
Za  tekmovalce s statusom državni razred    600
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6.1.7.  Vrhunski šport 
 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. Osnovni cilj 
programov je vrhunski športni dosežek. V program vrhunskega športa so uvrščeni aktivni športniki 
s statusom SR, OR, MR in PR. V programu vadbe se vrednotita strokovni kader in objekt.  
Za  izračun  se  upošteva  preglednice  od 1 do  4. 
 
Preglednica 10  
Kategorizacija    točke
Olimpijski razred  5000
Svetovni razred  4500
Mednarodni razred  4000
Perspektivni  razred   3000
Državni razred  2000
Mladinski razred  1000
 
Javno-finančna sredstva se ne smejo namenjati za individualna plačila športnikom za njihovo 
nastopanje za športno organizacijo. Točke, pridobljene iz naslova kategorizacije se dodelijo  društvu 
za kritje materialnih stroškov tekmovalcev. 
 
V  LPŠ se lahko sofinancira tudi strokovni kader, ki v društvih delujejo  profesionalno (zaposleni  
trenerji v društvih ali s statusom samostojnega (sp ) delavca. Pogoj  za sofinanciranje je, da  
program društva zajema programe 6.1.5., 6.1.6. in 6.1.7.. 
Za razdelitev sredstev  sofinanciranja  strokovnega  kadra se uporabijo sledeča merila: 
A. Uspešnost   športne   panoge (preglednica 1)  
Športna  panoga  v I. razredu   25 točk  
Športna  panoga  v II. razredu  15 točk   
B . Množičnost in  kategorizacija 
LPŠ se  izvaja v vsaj 5 stopnjah: 4 nižje stopnje + člani/ce (preglednica 2) - 30 točk 
LPŠ se izvaja v vsaj 4 stopnjah: 3 nižje  stopnje + člani/ce (preglednica 2)- 20 točk 
Izvajalec  ima  športnike v  SR, OR, MR, PR- 15 točk/tekmovalec 
Izvajalec ima  športnike v MLR in DR- 5 točk /tekmovalec 
 
6.1.8. Šport invalidov 
 
Programe športa invalidov se vrednoti s  smiselno uporabo preglednic 1- 4  le da je velikost vadbene 
skupine v vsakem programu manjša za 50% in sicer za šport invalidov usmerjenih  v  kakovostni  
ali  vrhunski  šport  v okviru  PO komiteja oziroma Zveze za šport invalidov . 
 
Za program rekreacije invalidov se uporablja enake kriterije kot za  šport starejših (6.1.10), s tem  
da  je  število udeležencev v skupini  zmanjšano za 50 %.   
 
6.1.9. Športna rekreacija   
 
V program so vključene osebe, starejše od 18 let, ki niso vključene v uradne tekmovalne sisteme 
NPŠZ.  
Iz LPŠ se sofinancira uporabo športnih objektov in površin za ciljne športno rekreativne programe 
ter ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije, ki imajo visok zdravstveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, 
aerobne vsebine ipd.).  
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Preglednica 11  
program število udeležencev ure strokovni kader objekt 
celoletna vadba 20 60 20 20 

 
V  primeru, da je  dejavnost organizirana samo kot druženje se za volonterja, ki skupino organizira, 
prizna 10 točk .    
 
6.1.10. Šport starejših  
 
V programe športa starejših so vključene osebe, starejše od 65 let in razširjene družine. Iz LPŠ se 
sofinancira ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo gibalnih programov za 
starejše in razširjeno družino ter uporabo športnih površin za športne programe starejših in 
razširjene družine 
Za razširjeno družino se smatra starejša oseba ter vnuk/i. 
 
Preglednica 12 
program število udeležencev ure strokovni kader objekt 
celoletna vadba 20 60 20 20 

 
V primeru, da je dejavnost organizirana samo kot druženje, se za volonterja, ki skupino organizira, 
prizna 10 točk .    
 
Športni objekti in površine za šport v naravi 
    
Med izdatki za športne objekte in površine za šport v naravi se iz sofinancira posodabljanje in 
investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi, novogradnjo 
športnih objektov, izjemoma tudi pripravo projektne dokumentacije za največje investicijske 
projekte po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ, ter redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov.  Prednost pri 
sofinanciranju iz LPŠ imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so brezplačno 
dostopne vsem (npr. otoki športa za vse, trimske steze, zunanja igrišča, planinske, tekaške, 
kolesarske poti, naravna kopališča…)  
 

1. Energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov 
2. Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitve naravnih površin za šport 
3. Novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje 

LPŠ 
4. Izgradnja, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠ 

 
Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.  
 
B. Razvojne dejavnosti v športu 
 
6.3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
Iz LPŠ se sofinancira izvajanje programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s 
športom, pod naslednjimi pogoji: 

 Usposabljanje se izvaja po veljavnem programu usposabljanja, sprejetem v skladu z 
Zakonom o športu. 

 Po zaključenem usposabljanju strokovni delavec pridobi 2. ali 3. stopnjo usposobljenosti za 
opravljanje vzgojno – izobraževalnega dela v športu. 
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 Izpopolnjevanje – licenciranje se izvaja v skladu s pravili NPŠZ oziroma pooblaščenega 
izdajatelja licenc v skladu z zakonom. 

 
Priporočilo: Udeleženca usposabljanja, ki mu občina usposabljanje sofinancira, društvo s pogodbo 
zaveže, da bo le-ta še najmanj dve leti po pridobitvi naziva (stopnje usposobljenosti) za opravljanje 
vzgojno – izobraževalnega dela v športu, v občini opravljal strokovno delo.  
 
Preglednica 13 
programa število točk/kandidata 
usposabljanje – pridobitev usposobljenosti 3. stopnje 50 
usposabljanje – pridobitev usposobljenosti 2. stopnje 100 
izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje 250 
izpopolnjevanje – licenciranje 50 

 
6.3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom 
 
Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike, če se  zato nameni  sredstva v LPŠ. Komisija  mora  
v tem primeru  sprejeti  kriterije  za razdelitev sredstev . 
 
6.3.3. Založništvo v športu 
 
Iz LPŠ se sofinancira tiskane strokovne in znanstvene publikacije s področja športa, ki prispevajo k 
razvoju športne stroke in znanosti, izrazoslovju ter rasti športne razgledanosti prebivalstva. 
 
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z 
opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt. 
 
Preglednica 14 
program število točk
strokovna in znanstvena publikacija 300
ostale publikacije 400

 
6.3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 
Program omogoča centralno podporo zbiranju in predstavitvi informacij na področju športa v 
občini. Ključni izvajalec NPŠ na tem področju so: OŠZ, občinski zavod za šport ali druge športne 
organizacije, ki izvajajo tovrstno dejavnost.  

Sofinancira se: 
5.1. Spletni in mobilni servisi v športu  200 točk/program 
5.2. Razvoj in nakup poslovnih aplikacij za podporo delovanja športnih organizaciji 200 
točk/program  
 
C. Organiziranost v športu 
6.4.1. Delovanje športnih društev in občinskih športnih zvez 
 
Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, športnih društev in njihovih zvez se iz 
LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih, za športne 
zveze pa tudi za kritje stroškov dejavnosti, ki jih izvajajo za svoje člane oz. članice v smislu 
njihovega uspešnejšega delovanja.  
 
Sofinancira se delovanje: 
- Občinske športne zveze, ki jo OKS-ZŠZ priznava, kot reprezentativno v regiji ali občini, 
- javnih zavodov za šport na lokalni ravni.  
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Sredstva se namensko opredelijo v LPŠ. 
D. Športne prireditve in promocija športa 
 
Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancirajo druge ravni tekmovanj in športno rekreativnih 
prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 
prebivalstva, ter lokalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.  
 
Športno  rekreativne prireditve lokalnega  pomena: 2 točki/udeleženec 
 
Posamezni športnik se lahko proglasi za športnika Občine Kranjska Gora po občinskem odloku o 
podelitvi priznanj. 
 
Sofinancira se lahko tudi muzejska dejavnost, če se to tudi vrednostno opredeli v LPŠ. 
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3358. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu 
pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana 
in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota 
Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 12/96 s spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska 
Gora na 24. seji dne 10. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni 

šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni 
šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju 

plačil staršev

1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno 
na otroka znaša:

Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:
Program Stroški dela Materialni stroški Stroški živil Cena EUR Cena za starše EUR
1–3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 400,12 46,55 36,96 483,63 435,27
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 254,79 46,55 36,96 338,30 321,38

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:
Program Stroški dela Materialni stroški Stroški živil Cena EUR Cena za starše EUR
1–3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 375,88 44,34 36,96 457,17 411,45
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 312,69 44,34 36,96 393,98 374,28

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – Rateče:
Program Stroški dela Materialni stroški Stroški živil Cena EUR Cena za starše EUR
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 312,69 44,34 36,96 393,98 374,28

2. Cene veljajo od 1. 11. 2018 dalje.
3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za star-

še se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora.
4. Starši otrok, za katere je Občina Kranjska Gora po ve-

ljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in obisku-
jejo vrtca v Občini Kranjska Gora, lahko uveljavijo rezervacijo 
zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu. Rezervacijo 
starši lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ 
dva meseca (od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu) 
v šolskem letu na podlagi pisne prošnje oziroma izpolnjene 
ankete o prisotnosti za čas poletnih počitnic. Za rezervacijo 
starši plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini 
plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega 
za stroške neporabljenih živil.

5. V primeru bolniške odsotnosti nad enim mesecem je na 
podlagi zdravniškega spričevala možen izpis.

6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se 
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako zni-
žana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med 
ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.

7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi od-
sotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih 
živil z naslednjim dnem.

8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, 
se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.

9. Sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razlo-
ga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delov-
nih dni se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Kranjska 
Gora na postavki 190210. Vrtci (konto 413300).

10. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija 
in se uporablja od 1. 11. 2018.

11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra 
Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska 

Gora ter znižanju plačil staršev, številka: 600-1/2016-19, z dne 
30. 6. 2016 (Uradni list RS, št. 49/16).

Št. 600-11/2017-19
Kranjska Gora, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

LAŠKO

3359. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Laško

Na podlagi 21., 155. in 156. člena Statuta Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) in 11. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 30/18) je Občinski svet Občine Laško na 27. seji dne 
3. 10. 2018 sprejel

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

Občine Laško

1. člen
V Statutu Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) 

se v drugem odstavku 45. člena v prvi alineji beseda »razpola-
ganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
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2. člen
Tretji odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na 

območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo 
zahtevi za razpis referenduma. Upravna enota preveri in potrdi 
tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu 
in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore 
zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in 
ljudsko iniciativo. Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za 
razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala 
eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo 
podpore zahtevi preko enotnega državnega portala eUprava 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko 
iniciativo.«

3. člen
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na re-

ferendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so 
veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali 
njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh 
volivcev.«

4. člen
Doda se nov 97.a člen, ki se glasi:
»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna 

določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki 
jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede 
posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna 
občinskemu svetu v sprejem.«

5. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Občinsko odvetništvo

Občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko odvetni-
štvo. Dve ali več občin lahko v skladu z določbami tega zakona, 
ki urejajo skupni organ občinske uprave, ustanovi medobčinsko 
odvetništvo. Če občina ne ustanovi občinskega odvetništva 
ali medobčinskega odvetništva, lahko določi z odlokom o or-
ganizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge 
občinskega odvetništva opravlja občinski odvetnik.

Občinsko odvetništvo zastopa občino pred sodišči in dru-
gimi državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinsko odve-
tništvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila 
občina.

Naloge občinskega odvetništva opravljajo vodja občin-
skega odvetništva oziroma vodja medobčinskega odvetništva 
in občinski odvetniki. Način izbire vodje medobčinskega odve-
tništva uredijo občine ustanoviteljice z odlokom o ustanovitvi 
medobčinskega odvetništva v skladu z zakonom, ki ureja javne 
uslužbence. Za vodjo občinskega odvetništva ali vodjo medob-
činskega odvetništva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 
za občinskega odvetnika.

Za občinskega odvetnika je lahko imenovan, kdor poleg 
pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence, izpol-
njuje tudi naslednje pogoje:

– da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomi-
rani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal 
primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s 
tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobra-
ževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen 
zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,

– da je opravil pravniški državni izpit in
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem 

pravniškem državnem izpitu.
Glede položaja in statusa občinskega odvetništva v so-

dnih, upravnih in drugih postopkih se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja državno odvetništvo.

Glede položaja, pravic in obveznosti vodje občinskega 
ali medobčinskega odvetništva in občinskega odvetnika se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne uslužbence, če ta 
zakon ne določa drugače.«

6. člen
154. člena se spremeni tako, da se glasi:

»XIII. POVEZOVANJE OBČINE IN DRUGO SODELOVANJE

154. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje z drugi-

mi občinami in z državo.
Dve ali več občin lahko v skladu z zakonom zaradi sku-

pnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter 
zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov 
ustanovijo enonamensko ali večnamensko zvezo občin, ki je 
oseba javnega prava.

Dve ali več občin lahko v skladu z zakonom zaradi pred-
stavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja 
in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje, 
ki je oseba javnega prava.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih 
držav.«

7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-09/2015
Laško, dne 3. oktobra 2018

Župan 
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

3360. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine 
Laško za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski 
svet Občine Laško na 27. seji dne 3. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o drugem rebalansu proračuna  

Občine Laško za leto 2018

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za 

leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17 z dne 28. 12. 2017 in 33/18 
z dne 18. 5. 2018) tako, da glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina / Podskupina kontov Leto 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 17.999.884,93
70 DAVČNI PRIHODKI 10.723.693,71

700 Davki na dohodek in dobiček 8.571.595,00
703 Davki na premoženje 1.494.154,44
704 Drugi davki na blago in storitve 657.944,27

71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.437.587,29
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710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 672.592,65
711 Takse in pristojbine 8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 25.112,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 4.113.500,000
714 Drugi nedavčni prihodki 618.382,64

72 KAPITALSKI PRIHODKI 940.960,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  359.560,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolg. sred 581.400,00

73 PREJETE DONACIJE 9.530,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 300,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 888.113,93
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  748.973,88
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna  
iz sredstev EU  139.141,05

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 19.206.762,74
40 TEKOČI ODHODKI 4.885.523,49

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 755.546,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 123.353,00
402 Izdatki za blago in storitve 3.670.200,49
403 Plačila domačih obresti  70.200,00
409 Rezerve 266.224,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.042.204,11
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.610.332,62
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 507.753,00
413 Drugi tekoči domači transferi 2.924.128,49

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  6.887.390,14
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  6.887.390,14

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 391.645,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. os., ki niso PU 231.645,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 160.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.206.877,81

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I.–7102)–(II.–403-404) –1.141.174,17

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41) 4.233.553,40

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil  0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.766.711,00
50 ZADOLŽEVANJE 2.766.711,00

500 Domače zadolževanje 2.766.711,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551) 1.878.537,40
55 ODPLAČILA DOLGA 1.878.537,40

550 Odplačila domačega dolga 1.878.537,40

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –318.704,21

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 888.173,60
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)  1.206.877,81
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2017 881.974.48
«

Spremeni se tudi 11. člen Odloka o proračunu Občine 
Laško za leto 2018 (Uradni lis RS, št. 79/17 z dne 28. 12. 2017) 
tako, da glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do 
višine 2.766.711,00 EUR, in sicer za naslednje investicije:

– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Laško, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 
1.000.000,00 EUR.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpi-
sane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Laško.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-13/2017
Laško, dne 3. oktobra 2018

Župan 
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

3361. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o splošnih pogojih Občine Laško 
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju 
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin 
ter določanju najemnin

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 
56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, 
št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 
87/11 – ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 21. člena Statuta 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski 
svet Občine Laško na 27. seji dne 3. 10. 2018 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju 
stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov  

in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o splo-

šnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, odda-
janju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju 
najemnin (Uradni list RS, št. 65/10, 45/11 in 28/15).

2. člen
Besedilo 34. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Najemnina za službena stanovanja se določa v skladu 

z veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine za 
upravičence, ki po dohodku izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
neprofitnega stanovanja v najem.

Za upravičence, ki presegajo navedeni dohodkovni cen-
zus, se določa najemnina v višini tržne najemnine s cenitvijo 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.«

3. člen
Besedilo 44.d člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Najemnina za tržna stanovanja se določa s cenitvijo 

pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ter se va-
lorizira skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih 
obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne 
osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), in sicer na 
podlagi za občino najugodnejšega faktorja – indeksa.«

4. člen
49. člen se spremeni, tako da glasi:
»Postopek oddaje poslovnega prostora, poslovne stavbe 

ali garaže v najem poteka skladno z določbami Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.«

5. člen
Besedilo 68. člena se v celoti spremeni in glasi:
»Najemna pogodba za poslovni prostor, poslovno stavbo 

ali garažo lahko vsak čas sporazumno preneha.«

6. člen
69. člen se spremeni tako, da glasi:
»Poslovni prostor, poslovna stavba ali garaža v lasti Ob-

čine Laško, ki je začasno ne potrebuje noben upravljavec ali 
uporabnik, se lahko odda v brezplačno uporabo po metodi 
javnega zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo skladno z 
določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«

7. člen
70., 71. in 72. člen odloka se črtajo.

8. člen
Drugi in tretji odstavek 73. člena se spremenita tako, da 

glasita:
»Višina izhodiščne najemnine iz prejšnjega odstavka se 

enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer 
v mesecu januarju s sklepom župana na podlagi letnega giba-
nja rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike 
Slovenije.

Če se poslovni prostor ali stavba oddaja v najem, višina 
najemnine pa v enem letu izkustveno preseže 10.000 eurov ali 
če nastane dvom o primernosti višine na podlagi tega odloka 
določene izhodiščne najemnine za posamezen poslovni pro-
stor, se pred izvedbo postopka oddaje v najem in sklenitvijo 
najemne pogodbe opravi cenitev višine najemnine.«

9. člen
79. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Določeni prostori kot so dvorane, sejne sobe in druge 

nepremičnine se lahko pod pogoji in po postopku iz Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti (ZSPDSLS-1) oddajo v občasno uporabo tudi po urah ali 
dnevih.«

10. člen
V 88. členu se spremeni besedilo tretjega odstavka tako, 

da glasi:
»Višina izhodiščne najemnine iz prejšnjega odstavka se 

enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer 
v mesecu januarju s sklepom župana na podlagi letnega giba-
nja rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike 
Slovenije.«

11. člen
89. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Postopek prodaje nepremičnin v lasti občine poteka 

skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti.«

12. člen
Spremeni se besedilo 92. člena odloka, tako da glasi:
»O pravicah iz prejšnjega člena odloča na prvi stopnji 

direktor Občinske uprave Laško oziroma drug pooblaščeni 
vodja notranje organizacijske enote, na drugi stopnji pa župan 
Občine Laško.«

13. člen
Vsa ostala določila Odloka o splošnih pogojih Občine La-

ško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov 
in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, 
št. 65/10, 45/11 in 28/15) ostajajo nespremenjena in v veljavi.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2014-10503
Laško, dne 3. oktobra 2018

Župan 
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

3362. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ 
ter oblikovanju in določanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 
– ZSPDSLS-1; ZLS), 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega od-
stavka 17. in prvega odstavka 51. člena Direktive 2014/23/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 
podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. L 94/1), 
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 2/16 – UPB, 62/16), in v skladu s Sporazumom o sodelo-
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vanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in od-
laganja komunalnih odpadkov na Uničnem, z dne 19. 3. 2018, 
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 37. redni seji 
dne 20. 6. 2018 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju  

in določanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen odloka)

(1) Ta odlok ureja:
– ustanovitev Sveta Centra za ravnanje z odpadki CEROZ 

d.o.o.,
– ustanovitev Strokovne komisije Sveta Centra za ravna-

nje z odpadki CEROZ d.o.o.,
– obračunska obdobja po predpisih o metodologiji za 

oblikovanje cen,
– postopke v zvezi s pregledi elaboratov o cenah in potr-

jevanjem cen izvajanja javnih služb,
– enotno ceno javnih služb,
– in ostala pravila, povezana s Svetom Centra za ravna-

nje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo ter oblikova-
njem in določanjem cen.

(2) Namen tega odloka je ustanoviti Svet Centra za rav-
nanje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo, določiti 
njegove pristojnosti ter način odločanja ter zagotoviti enotna 
pravila na področju oblikovanja in določanja cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vseh občin, ki zago-
tavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb po tem odloku, s 
skupnim izvajalcem CEROZ d.o.o.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-
men:

– CEROZ je CEROZ d.o.o., Brdce 41B, Dol pri Hrastniku, 
matična številka 2117711, davčna številka 64201643;

– javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura 
in predstavlja vse premične in nepremične objekte, napra-
ve, opremo in druga sredstva v lasti oziroma solasti občin 
ustanoviteljic ali imajo občine ustanoviteljice drugačno pravico 
razpolaganja in je oddana v najem CEROZ-u ter jo slednji po-
trebuje za izvajanje javnih služb za območje vseh občin. Javna 
infrastruktura je v naselju Unično, na naslovu Brdce 41B, Dol 
pri Hrastniku;

– javna služba obsega gospodarsko javno službo obde-
lava in gospodarsko javno službo odlaganje. Obseg in vsebina 
obeh gospodarskih javnih služb za namene tega odloka se 
določa v skladu z vsakokrat veljavnimi državnimi predpisi;

– javna služba obdelava je gospodarska javna služba ob-
delave določenih vrst komunalnih odpadkov iz 4. točke prvega 
odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 
in 61/17 – GZ; ZVO-1);

– javna služba odlaganje je gospodarska javna služba 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov iz 5. točke prvega odstavka 149. člena ZVO-1;

– mešani komunalni odpadki so odpadki, klasifikacijska 
št. 200301, po Sklepu Komisije z dne 18. decembra 2014 o 
spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpad-
kov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta 2014/955/EU oziroma v vsakokrat veljavnih predpisih 
določeni odpadki, ki so lahko predmet javne službe;

– občine so vse občine, ki so podpisale sporazum o so-
delovanju iz 3. člena tega odloka;

– občine ustanoviteljice so Občina Hrastnik, Občina Litija, 
Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi, in 
so imetnice poslovnih deležev v CEROZ-u in solastnice javne 
infrastrukture;

– občine koncedentke so občine neustanoviteljice, in sicer 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob 
Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in 
Občina Šempeter - Vrtojba.

(2) Opredelitve izrazov se spremenijo s spremembo pred-
pisov.

3. člen
(sporazum o sodelovanju)

Občine ustanoviteljice in občine koncedentke so z name-
nom skupnega zagotavljanja obvezne občinske javne službe 
obdelava in obvezne občinske javne službe odlaganje dne 
19. 3. 2018 sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvajanju go-
spodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih od-
padkov na Uničnem (v nadaljevanju: sporazum o sodelovanju).

4. člen
(izvajanje javne službe)

Občine ustanoviteljice in občine koncedentke urejajo 
pravno obliko skupnega izvajanja javne službe obdelava in 
javne službe odlaganja v svojih odlokih, in sicer:

– občine ustanoviteljice v obliki javnega podjetja CEROZ, 
in

– občine koncedentke s podelitvijo neposredne koncesije 
CEROZ-u.

II. USTANOVITEV SKUPNEGA ORGANA

5. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)

(1) S tem odlokom občinski sveti občin ustanoviteljic in 
občin koncedentk na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZLS 
ustanovijo skupni organ občin ustanoviteljic in koncedentk.

(2) Ime skupnega organa občin ustanoviteljic in občin 
koncedentk je Svet CEROZ (v nadaljevanju: Svet CEROZ).

(3) Sedež Sveta CEROZ je na naslovu Brdce 41b, 
1431 Dol pri Hrastniku.

6. člen
(sestava in način dela Sveta CEROZ)

(1) Svet CEROZ sestavljajo vsakokratni župani občin 
ustanoviteljic in koncedentk.

(2) Predsednik Sveta CEROZ je za dobo enega leta vsa-
kokratni župan ene izmed občin ustanoviteljic v vrstnem redu 
Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje 
in Občina Zagorje ob Savi.

(3) Predsednik Sveta CEROZ predstavlja Svet CEROZ, 
sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter 
skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja ter 
usklajuje delo Sveta CEROZ.

(4) Svet CEROZ opravlja delo na sejah.
(5) Seje Sveta CEROZ potekajo na sedežu Sveta CEROZ 

ali dopisno (po e-pošti, pisno ali telefonsko).
(6) Svet CEROZ sprejme poslovnik o delu, v katerem se 

podrobneje uredijo pravila o načinu sklica sej, gradivih, ose-
bah, ki se poleg predstavnikov Sveta CEROZ udeležujejo sej, 
pisanju in potrjevanju zapisnika ter druga relevantna pravila.
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7. člen
(število glasov članov Sveta CEROZ)

Vsak župan občine ustanoviteljice ima pri sprejemanju 
odločitev po dva glasova, vsak župan občine koncedentke pa 
po en glas.

8. člen
(pristojnosti Sveta CEROZ)

Svet CEROZ ima naslednje pristojnosti:
– potrjuje cene storitev javne službe obdelava in javne 

službe odlaganje, izračunane v skladu z veljavnimi državnimi in 
občinskimi predpisi, tem odlokom ter sporazumom o sodelova-
nju, v rokih in na način, določen v tem odloku, pri čemer mora 
biti elaborat o oblikovanju cen predhodno pregledan in potrjen 
s strani Strokovne komisije iz tega odloka;

– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije 
za oblikovanje cen storitev javne službe, če metodologija ni 
predpisana z državnimi predpisi;

– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov 
oddajanja mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo;

– usklajuje odločitve o morebitnih dodatnih investicijah, 
obnovah ali stroških, potrebnih za izpolnjevanje zahtev v pri-
merih sprememb evropskih ali državnih predpisov na področju 
izvajanja javne službe obdelava in javne službe odlaganje;

– usklajuje odločitve v zvezi s pristopom novih občin;
– usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v 

zvezi z javno službo sprejemajo organi občin in jih posreduje v 
sprejem pristojnim organom občin;

– odloča o drugih zadevah, povezanih z izvajanjem javne 
službe.

9. člen
(način sprejemanja odločitev)

Svet CEROZ odloča z navadno večino prisotnih, pri če-
mer je Svet CEROZ sklepčen, če je prisotnih toliko županov, ki 
skupaj zagotavljajo vsaj 51 % glasov vseh občin.

10. člen
(organizacijske in administrativne naloge)

Organizacijske in administrativne naloge za Svet CEROZ 
opravlja CEROZ d.o.o.

11. člen
(sredstva za delo Sveta CEROZ)

(1) Sredstva za delovanje Sveta CEROZ (stroški zunanjih 
strokovnjakov za preglede elaboratov, izdelavo skupnih pravnih 
aktov ipd.) zagotavljajo občine ustanoviteljice in koncedentke v 
razmerju glasov, določenih v 7. členu tega odloka.

(2) Za določitev višine potrebnih sredstev za delo, načina 
plačila ter druga s tem povezana vprašanja občine sklenejo 
ustrezno pogodbo.

(3) Predstavniki Sveta CEROZ niso upravičeni do sejnin 
in povračil stroškov v zvezi s sejami s strani CEROZ.

12. člen
(strokovna komisija)

(1) V skladu s tem odlokom in na podlagi sporazuma 
iz 3. člena tega odloka se ustanovi Strokovna komisija, ki je 
pristojna za strokovni pregled predlogov cen javne službe v 
skladu s kriteriji iz tega odloka. Strokovna komisija po pregledu 
elaborata o oblikovanju cen le-tega potrdi ali pa predlaga po-
pravke oziroma dopolnitve. Odločitvi strokovne komisije mora 
biti priloženo obrazloženo strokovno mnenje.

(2) Strokovna komisija izvaja za Svet CEROZ tudi druge 
strokovne naloge, ki so potrebne za izvajanje pristojnosti Sveta 
CEROZ iz 8. člena tega odloka.

(3) Strokovna komisija je sestavljena iz po enega pred-
stavnika vsake občine s področja gospodarskih javnih služb 

ali finančno-računovodskih sektorjev. Predstavnike imenujejo 
župani za mandatno obdobje štirih let.

(4) Strokovna komisija sprejema odločitve na enak način 
kot Svet CEROZ.

(5) Organizacijske in administrativne naloge za strokovno 
komisijo opravlja CEROZ d.o.o..

III. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE CEN

13. člen
(cene storitev javne službe)

(1) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s 
predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem od-
lokom.

(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in mi-
nimalne varnosti izvajanja GJS se v okviru upravičenih cen 
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva CEROZ v višini 3 % nabavne vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Potrebna osnovna 
sredstva CEROZ potrdi Strokovna komisija s potrditvijo ela-
borata o cenah.

14. člen
(enotna potrjena cena)

(1) Občine ustanoviteljice in občine koncedentke določajo 
enako potrjeno ceno za območje vseh občin, in sicer na rav-
ni posamezne javne službe in tudi znotraj posamezne javne 
službe enako ceno posamezne storitve in enako ceno javne 
infrastrukture.

(2) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioni-
ranja.

15. člen
(zaračunavanje storitev)

(1) Občine uredijo način in pooblastilo za zaračunavanje 
storitev javne službe obdelava in javne službe odlaganja v 
odlokih, pri čemer storitve uporabnikom storitev javne službe 
zaračunavajo izvajalci javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov.

(2) Če posamezna občina ne zagotovi zaračunavanja 
prek izvajalca javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, zagotovi takšna občina kritje vseh dodatnih stroškov, 
ki bi zaradi tega nastali, izven pravila enotne cene iz 14. člena 
tega odloka (vzpostavitev baz podatkov, izdajanje računov, 
izterjava itd.).

16. člen
(upravičeni stroški)

Strokovna komisija pri presoji upravičenih stroškov jav-
ne službe upošteva veljavne predpise, ki urejajo oblikovanje 
cen občinskih javnih služb varstva okolja, primerjalno analizo, 
analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug, 
strokovno ustrezen način presoje upravičenih stroškov.

17. člen
(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s podro-
čja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v 
primerih, ko ta odlok določa drugače.

(2) V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali 
prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene 
GJS, ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemelje-
nih okoliščin, lahko Svet CEROZ s sklepom na podlagi tega 
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem 
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo 
smiselno.
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18. člen
(priprava in posredovanje elaboratov o cenah)

(1) CEROZ enkrat letno pripravi elaborat o cenah javnih 
služb za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo metodo-
logijo za oblikovanje cen javne službe in tem odlokom, in ga v 
tekočem letu najpozneje do 30. 9. posreduje Strokovni komisiji, 
in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen GJS glede na 
obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.

(2) Elaborat mora skladno s predpisi, ki urejajo metodolo-
gijo za oblikovanje cen javne službe, predpisi o državnih pomo-
čeh in tem odlokom, vsakič vključevati tudi predlog poračuna 
pozitivnih ali negativnih razlik.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena CEROZ v prime-
ru iz drugega odstavka 17. člena tega odloka pripravi elaborat 
skladno z obdobjem, ki ga določi Svet CEROZ.

19. člen
(poračuni cen)

(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, 
če so razlike manjše od 10 % med potrjeno ceno javne službe 
preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno javne 
službe preteklega obračunskega obdobja, poračunajo v elabo-
ratu za prihodnje obračunsko obdobje.

(2) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno 
javne službe preteklega obračunskega obdobja in obračunsko 
ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja se na-
vedene pozitivne in/ali negativne razlike, v celoti poračunajo 
v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračun-
skega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče 
obračunsko obdobje.

(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo 
in poračunavajo na ravni posamezne storitve posamezne javne 
službe.

(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih 
razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter 
subvencij, odloča Svet CEROZ.

(5) Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izve-
de le, če so občine subvencijo plačale, in do višine plačanih 
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) 
uporabnikom storitev javne službe.

(6) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz 
drugega odstavka 17. člena tega odloka odloči Svet CEROZ 
pri določitvi obračunskega obdobja.

20. člen
(delo strokovne komisije za presojo elaboratov)

(1) Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od 
CEROZ-a morebitne dopolnitve ali spremembe najkasneje v 
roku 30 dni od prejema.

(2) V naslednjih 10 dneh CEROZ elaborat dopolni ali 
spremeni v skladu z upravičeno zahtevo Strokovne komisije in 
ga dopolnjenega ponovno pošlje Strokovni komisiji.

(3) Če strokovna komisija za presojo elaboratov v roku, 
določenem v prvem odstavku tega člena, ne zahteva dopol-
nitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z 
določili tega odloka, se šteje, da v elaboratu izračunane cene 
ustrezno upoštevajo upravičene stroške in da so s tem potrjene 
s strani Strokovne komisije.

(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim skle-
pom Strokovne komisije in predlog sklepa o potrditvi cen javne 
službe, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, 
posreduje CEROZ Svetu CEROZ, ki sprejme elaborat in potrdi 
nove enotne cene GJS ter odloči o poračunu oziroma vračilu 
razlik v cenah in subvencijah.

21. člen
(odločanje o cenah)

(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloči Svet 
CEROZ.

(2) Nove cene GJS se uveljavijo 1. 1. prihodnjega ob-
računskega obdobja oziroma v primeru iz drugega odstavka 
17. člena tega odloka v skladu s sklepom Sveta CEROZ.

22. člen
(subvencije cen)

(1) Občine lahko določijo različne subvencije cen javnih 
služb oziroma različne zaračunane cene javnih služb.

(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo 
metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe in sklepi 
občinskih svetov posameznih občin. Če občinski svet posame-
zne občine subvencije ne potrdi, je zaračunana cena v takšni 
občini enaka potrjeni ceni.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(pristojnosti Sveta CEROZ in Strokovne komisije)

(1) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije za občine 
ustanoviteljice pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega odloka z 
dnem začetka veljavnosti tega odloka v zadnji izmed občin 
ustanoviteljic.

(2) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije posame-
zne občine koncedentke pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega 
odloka po začetku veljavnosti tega odloka v posamezni občini 
koncedentki, začetku veljavnosti odloka v skladu s prvim od-
stavkom tega člena in podpisu koncesijske pogodbe s strani 
posamezne koncedentke, pri čemer morajo uveljaviti odlok in 
podpisati koncesijske pogodbe občine koncedentke, ki dose-
gajo skupaj vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov v 
skladu s 24. členom sporazuma o sodelovanju.

(3) Pristojnost članov Sveta CEROZ in Strokovne komi-
sije posamezne občine koncedentke preneha, če koncesijska 
pogodba ne prične veljati ali z dnem prenehanja koncesijske 
pogodbe. Ne glede na prejšnji stavek član Sveta CEROZ 
ali Strokovne komisije občine koncedentke obdrži pristojnosti 
glede potrjevanja morebitnih poračunov cen, skladno s konce-
sijsko pogodbo.

(4) Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku 
veljavnosti tega odloka v smislu prvega in drugega odstavka 
tega člena imenovati člane Strokovne komisije. Če posamezna 
občina člana Strokovne komisije ne imenuje, se šteje, da so-
glaša z odločitvami Strokovne komisije, ki so sprejete v večini, 
določeni skladno s tem odlokom.

24. člen
(elaborat o cenah)

(1) CEROZ mora Strokovni komisiji posredovati predlog 
elaborata v roku dvajsetih dni po začetku veljavnosti tega od-
loka, ko je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 23. člena tega 
odloka, ko začne ta odlok veljati v občinah koncedentkah, ki 
skupaj skladno s 24. členom sporazuma o sodelovanju dose-
gajo vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in toliko 
koncedentk tudi podpiše koncesijsko pogodbo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena predloži CEROZ 
elaborat Strokovni komisiji najkasneje do 30. 9. 2018 za nasle-
dnje obračunsko obdobje.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se prvo ob-
računsko obdobje začne z veljavnostjo cen skladno s sklepom 
sveta CEROZ in se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta.

(4) Strokovna komisija in Svet CEROZ pregledata in po-
trdita ali zavrneta elaborat iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena v roku tridesetih dni od datuma, ko elaborat prejme 
Strokovna komisija.

25. člen
(poračuni za obdobje do začetka izvajanja koncesij)
(1) Ne glede na 6., 14., 17. do 19. in 23. člen tega odloka 

imajo po začetku veljavnosti tega odloka v vseh občinah usta-
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noviteljicah pravico člani Sveta CEROZ občin ustanoviteljic 
za obračunska obdobja, ki se zaključijo z začetkom izvajanja 
koncesij, s sklepom določiti obračunsko obdobje, presoditi ela-
borat in določiti način in višino poračuna cen do uporabnikov 
storitev GJS, pri čemer o tem odločajo člani Sveta CEROZ 
občin ustanoviteljic z 51 % večino.

(2) Občine ustanoviteljice lahko skladno s predpisi razlike 
iz prvega odstavka tega člena subvencionirajo poračun cen.

26. člen
(veljavnost predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– sedmi odstavek 43. člena Odloka o ravnanju s komu-

nalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 14/2009, 20/2012),

– 29. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Radeče (Uradni list RS, št. 45/11) v delu, ki 
se nanaša na potrditev cen javne službe obdelava in javne 
službe odlaganje,

– šesti odstavek 44. člena Odloka o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 35/2008),

– tretji odstavek 8. člena Pravilnika o tarifnem sistemu 
ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini 
tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/14 
– UPB2) v delu, ki se nanaša na potrditev cen javne službe 
obdelava in javne službe odlaganje,

– drugi odstavek 41. člena in tretji odstavek 45. člena 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/17) v delu, ki se nanaša na 
potrditev cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje,

– drugi odstavek 41. člena in tretji odstavek 45. člena Od-
loka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 64/2016) v delu, ki se nanaša na 
potrditev cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje,

– drugi odstavek 16. člena Odloka o načinu izvajanja ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči 
(Uradni list RS, št. 25/17) v delu, ki se nanaša na potrditev cen 
javne službe obdelava in javne službe odlaganje,

– drugi odstavek 16. člena Odloka o načinu izvajanja ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren - Ko-
stanjevica (Uradni list RS, št. 23/17) v delu, ki se nanaša na 
potrditev cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje,

– drugi odstavek 16. člena Odloka o načinu izvajanja ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče - Vogrsko 
(Uradne objave v občinskem glasilu, št. 2/2018) v delu, ki se 
nanaša na potrditev cen javne službe obdelava in javne službe 
odlaganje,

– drugi odstavek 16. člena Odloka o načinu izvajanja ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vr-
tojba (Uradni list RS, št. 23/17) v delu, ki se nanaša na potrditev 
cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje.

27. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

3363. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 1785/1, k. o. 2333 TEMNICA

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 38. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 

št. 1785/1, k. o. 2333 TEMNICA

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi 
nepremičnina parc. št. 1785/1, k. o. 2333 TEMNICA, ki v naravi 
predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategori-
zaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760711 Plac–Cerkev–križišče, 
nekategorizirano javno pot, ki povezuje JP 760711 z JP 760702 
Križišče–Dolenjski Konec–križišče, in osrednji vaški trg.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-32/2018-2
Miren, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

3364. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele 
št. 601/4, 608/1, 608/3, 608/4 in 609/1 
vse k. o. 2318 BILJE

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 38. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 601/4, 
608/1, 608/3, 608/4 in 609/1 vse k. o. 2318 BILJE

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo 
naslednje nepremičnine:
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– parc. št. 601/4 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predstavlja 
del parkirišča pred poslovno-stanovanjskim objektom Bilje 85 
A/B/C/D in del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategori-
zaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759021 Ob pokopališču – Laz 
– spomenik (križišče),

– parc. št. 608/1 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predstavlja 
skoraj celotno površino javne poti, kategorizirane v Odloku 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759021 Ob pokopa-
lišču – Laz – spomenik (križišče),

– parc. št. 608/3 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predsta-
vlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 75/15) kot javna pot JP 759023 Križišče – zadnja hišna 
številka (HŠ 73),

– parc. št. 608/4 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predstavlja 
nekategorizirano javno pot in

– parc. št. 609/1 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predsta-
vlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 75/15) kot javna pot JP 759022 Križišče – zadnja hišna 
številka (HŠ 38).

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremič-
nine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-35/2018-2
Miren, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

3365. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena na nepremičnini 
parc. št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Ob-
čine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - 
Kostanjevica na 38. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na nepremičnini  
parc. št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega do-

bra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 1021/2 
k. o. 2334 LIPA.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA preneha 

imeti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 

ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni 
dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se 
le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, 
kjer se pri navedeni nepremičnini izbriše zaznamba grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-36/2018-2
Miren, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

3366. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele 
št. 1930/1, 1950/2, 2278/4, 2291/6 in 2291/12 
vse k. o. 2328 OPATJE SELO

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 38. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcele  

št. 1930/1, 1950/2, 2278/4, 2291/6 in 2291/12  
vse k. o. 2328 OPATJE SELO

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo 
naslednje nepremičnine:

– parc. št. 1930/1 k. o. OPATJE SELO, ki v naravi pred-
stavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 75/15) kot javna pot JP 760011 Lokvica (križišče)–Opatje 
selo (cerkev),

– parc. št. 1950/2 k. o. 2328 OPATJE SELO, ki v naravi 
predstavlja del javnih poti, kategoriziranih v odloku iz prve 
alinee tega člena kot javna pot JP 760014 Križišče–Privat in 
javna pot JP 760016 Opatje selo–do HŠ 27k ter nekategorizi-
rano javno pot,

– parc. št. 2278/4 k. o. 2328 OPATJE SELO, ki v naravi 
predstavlja del javne poti, kategorizirane v odloku iz prve alinee 
tega člena kot javna pot JP 760016 Opatje selo–do HŠ 27k,

– parc. št. 2291/6 k. o. 2328 OPATJE SELO, ki v naravi 
predstavlja del javnih poti, kategoriziranih v odloku iz prve ali-
nee tega člena kot javna pot JP 760011 Lokvica (križišče)–
Opatje selo (cerkev) in javna pot JP 760015 Križišče–Zadnja 
hišna številka in

– parc. št. 2291/12 k. o. 2328 OPATJE SELO, ki v naravi 
predstavlja del javne poti, kategorizirane v odloku iz prve ali-
nee tega člena kot javna pot JP 760015 Križišče–Zadnja hišna 
številka.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepre-
mičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 



Stran 10438 / Št. 68 / 26. 10. 2018 Uradni list Republike Slovenije

Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu so-
dišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
oziroma se v zemljiški knjigi vpišejo kot grajeno javno dobro 
lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-37/2018-2
Miren, dne 10. oktobra 2018

Župan 
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

3367. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za 
parceli št. 1705 in 1707 obe k. o. 2330 SELA 
NA KRASU

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 38. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren – Kostanjevica za parceli št. 1705 

in 1707 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita 
naslednji nepremičnini:

– parc. št. 1705 k. o. 2330 SELA NA KRASU, ki v naravi 
predstavlja nekategorizirano javno pot in

– parc. št. 1707 k. o. 2330 SELA NA KRASU, ki v naravi 
predstavlja deloma javno pot, kategorizirano v Odloku o kate-
gorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni 
list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760331 Hudi Log 7, deloma 
nekategorizirano javno pot.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremič-
nini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-34/2018-2
Miren, dne 10. oktobra 2018

Župan 
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

MORAVSKE TOPLICE

3368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Moravske Toplice 
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski 
svet Občine Moravske Toplice na 30. redni seji dne 16. 10. 
2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Moravske Toplice  

za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 

2018 (Uradni list RS, št. 11/17 in 75/17) se drugi odstavek 
2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
Rebalans  
proračuna 

2018
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 7.681.732,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.231.053,00

70 DAVČNI PRIHODKI 5.275.965,00
700 Davki na dohodek in dobiček 4.162.265,00
703 Davki na premoženje 480.700,00
704 Domači davki na blago in storitve 633.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 955.088,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 635.388,00
711 Takse in pristojbine 11.000,00
712 Denarne kazni 9.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 297.700,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 238.484,87
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. dolgoročnih sredstev 238.484,87

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.212.195,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 968.825,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 243.370,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.353.627,26
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40 TEKOČI ODHODKI 2.864.339,99
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 462.058,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 73.682,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.269.889,99
403 Plačila domačih obresti 710,00
409 Rezerve 58.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.769.784,43
410 Subvencije 259.700,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 941.700,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 225.111,92
413 Drugi tekoči domači transferi 1.343.272,51

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.544.188,54
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.544.188,54

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 175.314,30
431 Investicijski transferi prav.  
in fiz. osebam, ki niso PU 107.563,31
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 67.750,99
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.671.894,39

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Sredstva prejeta s prodajo 
kapitalskih deležev 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
440 Povečanje kapitalskih deležev 0
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 50.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 50.000,00
550 Odplačila domačega dolga 50.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.721.894,39
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –50.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.)  1.671.894,39
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 1.721.894,39

S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih 
programov občine za leto 2018.«

2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-00047/2018-3
Moravske Toplice, dne 17. oktobra 2018

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja 
Čista narava d.o.o.

Na podlagi 29. člena Statuta Javnega komunalnega pod-
jetja Čista narava d.o.o. Tešanovci, in 16. člena Statuta Občine 
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je 
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 30. redni seji dne 
16. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja 
Čista narava d.o.o.

1. člen
V 11. členu Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega 

podjetja Čista narava d.o.o. (Uradni list RS, št. 26/97, 41/97, 
68/09, 52/17) se črta tretja alineja.

2. člen
V 13. členu odloka se doda nova alineja, ki se glasi:
»– sprejema poslovno poročilo«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-00009/2017-10
Moravske Toplice, dne 17. oktobra 2018

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

PIRAN

3370. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
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R A Z G L A Š A M    S P R E M E M B E     
I N    D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Piran, 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni 
seji dne 2. oktobra 2018.

Št. 013-2/2011-2018
Piran, dne 2. oktobra 2018

Župan 
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 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 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel

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

Občinskega sveta Občine Piran

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list 

RS, št. 36/11 in 43/14) se za besedilom tretje točke tretjega 
odstavka 15. člena črta podpičje in doda vejica ter naslednje 
besedilo: »pri čemer o predlogih za umik posamezne zadeve z 
dnevnega reda občinski svet razpravlja in glasuje.«

2. člen
V 38. členu se za besedilom tretjega odstavka doda novi 

stavek, ki se glasi: »Kadar predlaga umik točke dnevnega reda 
oseba, ki ni predlagatelj te točke, občinski svet o tem razpravlja 
in glasuje.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-2/2011-2018
Piran, dne 2. oktobra 2018 

Župan 
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Le-
gge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sen-
tenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del 
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slo-
venia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

P R O M U L G A    L E    M O D I F I C H E     
E    I N T E G R A Z I O N I     

A L    R E G O L A M E N T O
del Consiglio comunale del Comune di Pirano, 

approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.

N. 013-2/2011-2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 36 
della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di 
Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 
5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), approva le 
seguenti

M O D I F I C H E    E    I N T E G R A Z I O N I     
A L    R E G O L A M E N T O 

del Consiglio comunale del Comune di Pirano

Art. 1
Nel Regolamento del Consiglio comunale del Comune 

di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
nn. 36/11 e 43/14), all'art. 15, dopo il testo del comma tre, 
punto tre, al posto del punto e virgola è inserita la virgola ed è 
aggiunto il seguente testo: »le proposte di ritiro di un singolo 
argomento dall'ordine del giorno vengono esaminate e votate 
dal Consiglio comunale.«

Art. 2
All'art. 38, dopo il testo del terzo comma è aggiunta una 

nuova frase, come segue: »Se invece la rimozione di un ar-
gomento dall'ordine del giorno è proposta da un soggetto che 
non è il suo proponente, tale proposta deve essere esaminata 
e votata dal Consiglio comunale.«

Art. 3
Le presenti modifiche e integrazioni al Regolamento en-

trano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 013-2/2011-2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

3371. Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju 
poslovnih prostorov v lasti Občine Piran 
v najem

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

R A Z G L A Š A M    O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih 

prostorov v lasti Občine Piran v najem, 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni 
seji dne 2. oktobra 2018.

Št. 007-1/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018

Župan 
Občine Piran

Peter Bossman l.r.
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Na podlagi 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 32. redni seji dne 2. oktobra 
2018 sprejel 

O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih 

prostorov v lasti Občine Piran v najem

1. člen
S tem Odlokom se razveljavi Odlok o oddajanju poslovnih 

prostorov v lasti Občine Piran v najem (Uradne objave PN, 
št. 23/2004 in Uradni list RS, št. 32/11).

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-1/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018

Župan 
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della 
Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repu-
bblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 
27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte 
Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’articolo 31 
dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 
35/17 e 43/18),

P R O M U L G A     
I L    S E G U E N T E    D E C R E T O 
di abrogazione del Decreto in materia  

di locazione dei locali commerciali di proprietà 
del Comune di Pirano, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 32ª seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.

N. 007-1/2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 17 
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 
35/17 e 43/18), nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018 
approva il seguente

D E C R E T O 
di abrogazione del Decreto in materia  

di locazione dei locali commerciali di proprietà 
del Comune di Pirano

Art. 1
Con il presente Decreto è abrogato il Decreto in materia 

di locazione dei locali commerciali di proprietà del Comune di 
Pirano, (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 23/2004 
e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/11).

Art. 2
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione.

N. 007-1/2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

3372. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Piran

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

R A Z G L A Š A M    O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni 
seji dne 2. oktobra 2018.

Št. 007-2/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 32. re-
dni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel 

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Piran

1. člen
Ta odlok določa višini stroškov lokacijske preveritve, ki jih 

Občina Piran zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen 
če je pobudnik Občina Piran, kot nadomestilo stroškov, ki 
nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude 
investitorja, ki želi odstopiti od prostorsko izvedbenih pogojev, 
ter pobudnika začasne rabe prostora.

2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 3.000 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-2/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.
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Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della 
Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repu-
bblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 
27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte 
Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’articolo 31 
dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 
35/17 e 43/18),

P R O M U L G A     
 I L    S E G U E N T E    D E C R E T O  

concernente la determinazione dei costi di 
verifica urbanistica per il Comune di Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 32ª seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.

N. 007-2/2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto 
l’art. 132, comma 2, della Legge sulla pianificazione territoriale 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) e 
l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Uffi-
ciale, 35/17 e 43/18), nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 
2018 approva il seguente

D E C R E T O
concernente la determinazione dei costi  

di verifica urbanistica per il Comune di Pirano

Art. 1
Il presente Decreto determina l'ammontare dei costi di ve-

rifica urbanistica che il Comune di Pirano addebita all'investitore 
o al promotore della stessa, salvo nel caso in cui il Comune di 
Pirano stesso ne sia promotore, come compenso per i costi 
derivanti dal processo di verifica urbanistica richiesta sulla base 
dell'iniziativa privata da un investitore che intenda effettuare 
una deroga alle condizioni di assetto territoriale; altresì i costi 
rispettivi sono addebitati al promotore nel caso in cui sia richi-
esto l’utilizzo temporaneo delle aree.

Art. 2
I costi per ciascuna singola verifica urbanistica sono i 

seguenti:
– per ogni singola verifica in deroga alle condizioni di 

assetto territoriale 3.000 EUR,
– per l’uso temporaneo delle aree 2.000 EUR.

Art. 3
Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione.

N. 007-2/2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

3373. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Piran za leto 2019

Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 32/06, 123/06 in 57/08), 18. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradne 
objave Primorskih novic, št. 48/03, 10/04, 45/05, 6/07, 52/07, 
28/08, 1/09, 30/09, 8/10 in 21/11 ter Uradni list RS, št. 105/11, 
10/12 in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list 
RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je 
občinski svet na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran 
za leto 2019

1.
Višina vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Piran za leto 2019 
se revalorizira z indeksom rasti cen na drobno, v višini 101,8.

2.
Revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nado-

mestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na obmo-
čju Občine Piran je 0,0003533 EUR/m2.

3.
Revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun na-

domestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na 
območju Občine Piran je 0,0005542 EUR/m2.

4.
Vrednost točke iz 2. in 3. točke tega ugotovitvenega skle-

pa se uporablja od 1. januarja 2019 dalje.

5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Št. 422-1/2018
Piran, dne 2. oktobra 2018

Župan 
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 38 
della Legge sul finanziamento dei Comuni (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, nn. 32/06, 123/06 e 57/08), l'art. 
18 del Decreto sull'imposta per l'uso del terreno fabbricabile sito 
nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, 
nn. 48/03,10/04, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 1/09, 30/09, 8/10 e 
21/11, nonché Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
nn. 105/11, 10/12 e 102/12) e l'art. 17 dello Statuto del Comune 
di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 
5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 32ª 
seduta ordinaria del 2 ottobre 2018, approva la seguente

D E L I B E R A Z I O N E     
D I    P R E S A    D ’ A T T O

concernente il valore del parametro  
di riferimento per l’anno 2019, al fine del calcolo 

dell’imposta applicabile sull'uso del terreno 
fabbricabile sito sul territorio  

del Comune di Pirano

1.
Il valore del parametro di riferimento per l’anno 2019, al 

fine del calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile sito 
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sul territorio del Comune di Pirano è rivalutato in base all’indice 
d’incremento dei prezzi al dettaglio, pari a 101,8.

2.
Il valore mensile rivalutato del parametro, al fine del 

calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile edifi-
cato nel comprensorio del Comune di Pirano, ammonta a 
0,0003533 EUR/m2.

3.
Il valore mensile rivalutato del parametro, al fine del 

calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile non edi-
ficato nel comprensorio del Comune di Pirano, ammonta a 
0,0005542 EUR/m2.

4.
Il valore del parametro di riferimento di cui ai punti 2. e 3. 

della presente deliberazione di presa d’atto si applica a decor-
rere dal 1. 1. 2019.

5.
La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, mentre si applica 
a decorrere dal 1. 1. 2019.

N. 422-1/2018
Pirano, 2 ottobre 2018

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

3374. Sklep o razpisu naknadnih volitev v svete 
krajevnih skupnosti na območju Občine Piran

Na podlagi 92. člena ter v zvezi s 109. členom Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna 
komisija Občine Piran na 5. seji dne 19. 10. 2018 sprejela 
naslednji

S K L E P
o razpisu naknadnih volitev v svete krajevnih 

skupnosti na območju Občine Piran

1.
Razpisuje se naknadne volitve članov svetov Krajevnih 

skupnosti Sv. Peter in Nova vas. V svet Krajevne skupnosti Sv. 
Peter se volijo 3 člani in v svet Krajevne skupnosti Nova vas 
se volijo 3 člani.

2.
Za člane sveta Krajevne skupnosti Sv. Peter in sveta 

Krajevne skupnosti Nova vas na lokalnih volitvah 2018, ni bilo 
zadostnega števila potrjenih kandidatur, saj je Občinska volilna 
komisija za vsako od navedenih krajevnih skupnosti prejela 
po dve veljavni in zakoniti kandidaturi, zaradi česar Občinska 
volilna komisija razpisuje naknadne volitve.

3.
Naknadne volitve se izvedejo skupaj z morebitnim drugim 

krogom za volitve za župana dne 2. 12. 2018.
Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje petek 26. oktober 2018.

4.
Kandidature se lahko vložijo do petka, 2. 11. 2018, 

do 19. ure.

Št. 041-1/2018
Piran, dne 19. oktobra 2018

Predsednica  
občinske volilne komisije

Selma Bobera Stanovnik l.r.

Visto l'articolo 92 e in relazione alle disposizioni 
dell'articolo 109 della Legge sulle elezioni amministrative (Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo 
Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/2017) la Commissione 
elettorale comunale del Comune di Pirano nella 5a seduta del 
giorno 19 ottobre 2018 approva la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
sull'indizione di elezioni supplementari  

nei Consigli delle Comunità locali sul territorio 
del Comune di Pirano

1.
Si indicono le elezioni supplementari per i membri dei 

Consigli delle Comunità locali di Sv. Peter e Nova vas. Nel-
la Comunità locale di Sv. Peter si votano 3 membri e nella 
Comunità locale di Nova vas 3 membri.

2.
Alle elezioni amministrative 2018, il numero di candidatu-

re convalidate per i membri del Consiglio della Comunità locale 
di Sv. Peter e del Consiglio della Comunità locale di Nova vas 
non era sufficiente, poiché la Commissione elettorale comunale 
ha ricevuto due candidature valide e legittime per ognuna delle 
Comunità locali sopra menzionate, conseguentemente la Com-
missione elettorale comunale indice elezioni supplementari.

3.
Le elezioni supplementari si svolgono assieme 

all’eventuale ballottaggio per l’elezione del Sindaco, il giorno 
2 dicembre 2018.

Per il giorno di indizione delle elezioni, dal quale iniziano 
a decorrere i termini per le operazioni elettorali, si considera 
venerdì 26 ottobre 2018.

4.
Le candidature possono essere presentate entro venerdì 

2 novembre 2018, fino alle ore 19:00.

N. 041-1/2018
Pirano, 19 ottobre 2018

La Presidente della  
Commissione elettorale comunale

Selma Bobera Stanovnik m.p.

PIVKA

3375. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Občine Pivka

Na podlagi 74. 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, 
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109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 
61/17 – ZUreP-2), 17. člena Uredbe o vsebini programa opre-
mljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) ter 16. čle-
na Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine 
Pivka na 24. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel

 O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka

1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) se v prvi 
odstavek 2. člena (območje programa opremljanja) dopolni 
besedilo Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list 
RS, št. 79/10) z letnico objave 47/18.

2. člen
Dopolni se 19. člen odloka z devetim odstavkom z na-

vedbo: »Za potrebe izgradnje kampov se komunalni prispevek 
oprosti velikosti gradbene parcele na polovico od določene, 
skladno s projektno dokumentacijo.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2018
Pivka, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

3376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Pivka

Na podlagi 49.d in 50. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-
136/07-13, 40/12), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni 
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 
111/13) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 
101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne 11. 10. 
2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Pivka

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Pivka (Uradni list RS, št. 91/99, 90/13 in 48/18) 
se spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:

»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Pivka 
ustanovi organ: Občinska uprava Občine Pivka, s sedežem v 
Pivki, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljnjem besedilu: 
občinska uprava).«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2018
Pivka, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

3377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora za območje sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje središča Pivke

Na podlagi 134.–139. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, 
št. 61/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine 
Pivka na redni 24. seji dne 11. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora za območje sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta  

za območje središča Pivke

1. člen
4. člen Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje ureja-

nja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke 
(Uradni list RS, št. 74/16) se zamenja z:

»(1) V območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi, velja 
ukrep prepovedi gradnje novih objektov.

(2) Začasni ukrep ne vpliva na izvajanje gradenj, ki so v 
času uveljavitve začasnega ukrepa že dovoljene z dokončnim 
gradbenim dovoljenjem. Na območju začasnih ukrepov je do-
voljena gradnja javne komunalne in druge infrastrukture, če je 
investitor država ali občina. Dovoljene so tudi rekonstrukcije 
objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bi-
vanje in delo prebivalcev na teh območjih, kakor tudi geodetska 
in druga pripravljalna dela, potrebna za izvedbo načrtovanih 
sprememb in dopolnitev prostorskega akta.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2018
Pivka, dne 11. oktobra 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

3378. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
EUP PI 20 (Bedink-dom starejših Pivka)

Na podlagi 117. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 – v nadalj.: ZUreP-2) ter 30. člena 
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
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110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 
15. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje EUP PI 20 

(Bedink-dom starejših Pivka)

1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 

za območje EUP PI 20 (Bedink-dom starejših Pivka))
Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP PI 20 

((Bedink-dom starejših Pivka) v nadalj.: OPPN)) se pripravlja 
na območju zemljišč s parcelnimi št. 865/1, 1009/4, 869/0, 
877/2, k.o. Petelinje (2501), 870/0, 871/0, 872/0, 873/0, 874/0, 
875/0, 876/0, 877/1, 882/2, 882/1, 883/0, 884/1, 884/2 del, 
885/0 del, 886/0 del, 881/0 del, 864/1 del, 856/0 del, vse 
k.o. Petelinje (2501). Dom starejših Pivka je na podlagi IDZ 
umeščen na zemljišča s parcelnimi št. 865/1 del, 1009/4 del, 
869/0 del, 877/2, k.o. Petelinje (2501), v podenoto EUP PI 20/1, 
kjer je za potrebe izgradnje doma starejših ter spremljajočih 
površin, ureditve dostopne ceste in infrastrukture ustanovljena 
stavbna pravica.

Z načrtovanim OPPN Bedink-dom starejših Pivka se do-
loči lokacijske pogoje za ureditev oziroma gradnjo doma, skla-
dno s programsko prostorsko zasnovo. Slednja je nadgrajena 
v sistem hišnih skupnosti (nadgrajena oblika gospodinjskih 
skupnosti) in bivalnih enot z apartmaji, z izvajanjem programov 
mobilne službe (vključujoč pomoč uporabnikom v domačem 
okolju) in programom dnevne dolgotrajne oskrbe, v kombinaciji 
s programom dnevnega centra in klubov v sodelovanju s širšo 
skupnostjo.

V postopku priprave OPPN se glede načina pridobitve 
strokovnih rešitev opredelijo faznosti posamezne izvedbe.

2. člen
(pravna podlaga za pripravo  

OPPN Bedink-dom starejših Pivka)
Pravna podlaga za pripravo OPPN Bedink-dom starejših 

Pivka sta 117. in 119. člen ZUreP-2, Pravilnik o vsebini, obliki 
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 17/14 DPN 
OSVAD, 47/18), ki za območje enote urejanja prostora z ozna-
ko EUP PI 20 predvideva izdelavo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.

3. člen
(območje in vsebina OPPN Bedink-dom starejših Pivka)

Območje predvidenega OPPN (območje EUP PI 20) meri 
cca 26.385 m².

Načrtovana ureditev – dom starejših Pivka obsega 
9.830 m² in skupaj z ustanovljeno stavbno pravico za potrebe 
izgradnje doma predstavlja ključno izvedbeno fazo.

Glede na veljavni OPN Občine Pivka obsega območje 
predvidenega OPPN:

– območje EUP PI 20, ki ga sestavljata podenoti EUP PI 
20/1 in PI 20/2,

– infrastrukturno navezavo iz območja EUP PI 14, ki se 
ureja z ZN in

– navezavo na območje EUP PI 18.
Usmeritve veljavnega OPN-ja za izdelavo OPPN:
– smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s 

PNRP z oznako CU – osrednje območje centralnih dejavnosti.;
– obvezna je enotna izdelava IDZ za celotno EUP PI 20 

in PI 22;
– območje je namenjeno ureditvam urbanega središča ter 

ureditvam z gostinsko-turistično ponudbo;
– posebno pozornost se nameni oblikovanju zunanjega 

roba naselja;

– pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa prome-
tna ureditev in priklapljanje preko obstoječega priključka na 
krožišče.

Območje OPPN se v fazi izdelave načrta zaradi priključ-
kov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih zahtev 
lahko spremeni.

Določi se potek osnovne prometne infrastrukture in druga 
komunalna infrastruktura ter varstvene pogoje za načrtovane 
ureditve.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili 
ZUreP-2 in veljavnimi podzakonskimi predpisi.

Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti 
in dokumenti:

– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– idejna zasnova ureditve doma starejših Pivka,
– usmeritve iz OPN Občine Pivka ter
– ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področ-

na zakonodaja.
Za območje OPPN se v teku postopka v okviru strokovnih 

podlag ustrezno z zakonskimi določili in usmeritvami iz veljav-
nega OPN-ja predvidi preveritev prostorskih, programskih in 
infrastrukturnih usmeritev na navezavo EUP PI 18 in vzhodno 
– robno območje OPPN oziroma EUP PI 20 vzhod, ki zajema 
parcele št. 870/0, 871/0, 872/0, 873/0, 874/0, 875/0, 876/0, 
877/1, 882/2, 882/1, 883/0, 884/1, 884/2 del, 885/0 del, 886/0 
del, vse k.o. Petelinje (2501). Preveritev vhodnega dela EUP 
PI 20 je namenjena programski umestitvi oziroma dopolnitvi 
programa doma starejših z oskrbovanimi hišicami oziroma 
stanovanji. V kolikor se pri pripravi OPPN ugotovi, da so za 
kvalitetno in strokovno pripravo akta potrebne še druge analize 
prostora in podrobnejše strokovne podlage, se slednje izdela. 
Strokovne podlage na podlagi področnih predpisov podajo tudi 
nosilci urejanja prostora za področje iz svoje pristojnosti.

6. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)

Terminski plan je predviden na naslednji način in predsta-
vlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
Vrsta načrta/aktivnost Okvirni termin
Izdelava geodetskega načrta/dopolnitev 
in idejne zasnove območja Oktober 2018
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev 
smernic skupaj s prikazom stanja November 2018
Pridobitev smernic December 2018
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 
za JR Januar 2019
Izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo Februar 2019
Priprava stališč do pripomb z JR in priprava 
gradiva za sprejem na OS Občine Pivka Marec 2019
Sprejem OPPN v 1. branju na OS Občine 
Pivka Marec 2019
Izdelava predloga OPPN za mnenja April 2019
Pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev 
urejanja prostora  Maj 2019 
Izdelava usklajenega predloga OPPN 
za obravnavo in sprejem na OS Junij 2019
Sprejem OPPN na Občinskem svetu 
Občine Pivka, objava in uveljavitev OPPN Junij 2019
Izdelava končnega dokumenta OPPN Junij 2019

CPVO predvidoma ni potrebna, v kolikor bi jo bilo potreb-
no izvesti, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja 
smernic naprej).
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7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri 
pripravi OPPN so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpino-
va 16, 5000 Nova Gorica,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 
6000 Koper,

– Javno podjetje Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zago-

tavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Pivka kot upravljavec javnih občinskih cest, 

Kolodvorska 5, 6257 Pivka,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi or-

gani in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN 
izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma 
da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ure-
ditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navede-
nih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, 
se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene pro-
storske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

8. člen
(nosilci urejanja prostora)

Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi 
pripravljavec Občina Pivka in hkrati vodi postopek priprave 
OPPN.

9. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Pivka.

Št. 032-1/2018-42
Pivka, dne 15. oktobra 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

POSTOJNA

3379. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Postojna

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. 
in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 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), Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – 
ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter 16. čle-

na Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 32. redni seji dne 
10. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(ustanovitev)

Javni zavod Vrtec Postojna (v nadaljevanju: zavod) je 
bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 61/02, 52/08, 36/09, 29/10, 
53/14 in 37/15).

Ustanoviteljica zavoda je Občina Postojna, Ljubljanska 
cesta 4, Postojna, matična številka: 5883512 (v nadaljevanju: 
ustanoviteljica).

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Kopru. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraže-
vanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
(ime in sedež)

Zavod posluje pod imenom: Vrtec Postojna.
Sedež zavoda je: Cesta na Kremenco 4, Postojna.
V sestavo zavoda sodijo:
– enota Pastirček, s sedežem na naslovu Cesta na Kre-

menco 4, Postojna,
– enota Zmajček, s sedežem na naslovu Gregorčičev 

drevored 8, Postojna,
– enota Škratek, s sedežem na naslovu Vilharjeva uli-

ca 14, Postojna,
– enota Pudgurček, s sedežem na naslovu Studeno 68, 

Postojna,
– enota Ravbarček, s sedežem na naslovu Planina 152, 

Planina.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico 

organizira delo v novi enoti zavoda ali ukine obstoječo, če so 
za to podani zakonski pogoji.

3. člen
(pravni status)

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-
govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom.

Enote zavoda v pravnem prometu nimajo pooblastil.

4. člen
(pečat)

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, 
na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Postojna, Cesta na 
Kremenco 4, Postojna.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 
20 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega 
člena.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način va-
rovanja in uničevanja določi ravnatelj.

5. člen
(zastopanje in predstavljanje)

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
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Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 
pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila rav-
natelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v 
posameznih zadevah pooblasti druge delavce zavoda.

6. člen
(podpisovanje)

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla-
ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.

Finančne listine za zavod podpisujejo ravnatelj, računo-
vodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za 
javna plačila, ki jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poobla-
ščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v 
tem odloku.

7. člen
(območje izvajanja dejavnosti)

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok na območju celotne Občine Postojna.

Matična enota je enota Pastirček, kjer je sedež zavoda. V 
matični enoti se vpisuje vse otroke v dnevno varstvo in druge 
oblike dejavnosti zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

8. člen
(dejavnost)

Osnovna dejavnost zavoda je:
– 85.100 Predšolska vzgoja.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere iz-

vajanje je v javnem interesu. Zavod lahko poleg osnovne 
dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje 
osnovno dejavnost:

– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 
drugim blagom,

– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih ne-

premičnin,
– 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije,
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti,
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje,
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 88.910 Dnevno varstvo otrok,
– 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 93.190 Druge športne dejavnosti.
Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izva-

jajo tudi kot tržna dejavnost.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 

ustanoviteljice.

9. člen
(program)

Zavod opravlja javno veljavni program za predšolske 
otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z 
zakonom.

10. člen
(vrsta programov)

Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke 
v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.

Zavod lahko organizira program predšolske vzgoje tudi 
v vzgojno-varstvenih družinah. Ta oblika vzgoje in varstva se 
izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika, in sicer v skladu z 
zakonom, ki ureja področje predšolske vzgoje.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljica 
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede teh-
nične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

IV. ORGANI ZAVODA

11. člen
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. V tem primeru njihovo 

delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja 
določi s pravili.

1. Svet zavoda

12. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavni-
ki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet občine 

ustanoviteljice v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposre-

dno na tajnih volitvah. V svet zavoda se izvolijo trije predstav-
niki delavcev iz enote Pastirček in dva predstavnika delavcev 
iz preostalih enot zavoda.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s 
tajnim ali javnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolita dva 
predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v enoto Pa-
stirček in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v 
eno izmed preostalih enot zavoda.

Predsednika sveta in njegovega namestnika člani sveta 
izvolijo izmed svojih članov, pri čemer predsednik sveta in 
njegov namestnik ne moreta biti predlagana iz iste skupine 
predstavnikov v svetu zavoda.

Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani ozi-
roma izvoljeni vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi 
sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v 
roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta 
zavoda, vendar ne pred iztekom mandata dosedanjega sveta 
zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika 
in njegovega namestnika dosedanji predsednik sveta zavoda. 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo pred-
sednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne 
teči mandat članov sveta zavoda.
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Svet zavoda odloča z večino vseh članov, če ni z zako-
nom drugače določeno.

Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti 
članov sveta zavoda lahko določi svet zavoda s poslovnikom.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za 
štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 
Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni 
največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 
s statusom njihovih otrok v zavodu.

Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konsti-
tuiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat 
celotnega sveta.

13. člen
(pristojnosti sveta)

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni 

problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s sprejemom otroka v vrtec,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim oziroma 

varstvenim delom v vrtcu,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, 

pristojna inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda v skladu 
z zakonom in tem odlokom,

– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– v soglasju z ustanoviteljico odloča o najemanju kreditov 

oziroma izdajanju poroštev,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in 

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 

zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

14. člen
(volitve predstavnikov delavcev)

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število 
članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu na 
običajen način.

Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta za-
voda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo 
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za pred-
stavnike delavcev v svetu in morajo imeti aktivno volilno pravi-
co. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

15. člen
(kandidiranje predstavnikov delavcev)

Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delav-
cev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike enote Pastir-

ček in ločeno za predstavnike preostalih enot zavoda skladno 
s četrtim odstavkom 12. člena tega odloka. Kandidati morajo 
imeti pasivno volilno pravico in morajo pretežni del delovnega 
časa opraviti v enoti, za katero kandidirajo.

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki 
so predstavniki delavcev, ima vsak delavec zavoda z aktivno 
volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika 
ravnatelja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma 
imenovana v svet zavoda.

Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so pred-
stavniki delavcev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpis 
predlagatelja. Predlogu mora biti priloženo tudi soglasje h 
kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Predlogi se predložijo 
volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.

16. člen
(postopek volitev)

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev.

Voli se osebno z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo 
imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, ko-
liko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti.

17. člen
(ugotavljanje izida volitev)

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, 
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Za člane sveta 
zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 12. člena tega odloka, 
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če 
sta dva kandidata dobila enako število glasov, se predstavnika 
določi z žrebom.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komi-
sija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v zavodu 
na običajen način v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda

18. člen
(volitve predstavnikov staršev)

Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, ra-
zen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.

Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki star-
šev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike staršev otrok 
enote Pastirček in ločeno za predstavnika otrok preostalih enot 
zavoda skladno s petim odstavkom 12. člena tega odloka.

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so 
predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. 
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
staršev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpis predlagate-
lja, priloženo pa mora biti tudi soglasje kandidata h kandidaturi.

Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora 
biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne vo-
litve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. 
Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in 
število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, 
upoštevajoč peti odstavek 12. člena tega odloka, izvoljeni tisti 
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali 
več kandidatov dobila enako število glasov, se predstavnika 
določi z žrebom.
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c) Predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda

19. člen
(predčasno prenehanje mandata članov sveta)

Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet za-
voda,

– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov 

otrok ni več vključen v zavod oziroma ne obiskuje več enote, 
kot katere predstavnik je bil starš izvoljen.

Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prene-
hanja delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko ni 
več izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 15. člena tega odloka. 
Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva 
s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imeno-
vanja na to funkcijo.

Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev 
ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno 
izjavo člana sveta o odstopu.

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu za-
voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % de-
lavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo 
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu za-
voda se začne na predlog najmanj 10 % članov sveta staršev.

Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri 
so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v 
pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se 
predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) ozi-
roma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za 
predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi 
presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti 
na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti 
sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; 
če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih poči-
tnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka vrtčevskega leta. 
Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za 
katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma 
sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za 
katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali 
se z odpoklicem strinja ali ne.

Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je 
bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obrav-
navi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. Predstavnik 
delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic 
glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno 
pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu za-
voda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh 
članov sveta staršev.

Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v 
svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice.

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po 
tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziro-
ma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imeno-
van oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.

2. Ravnatelj

20. člen
(ravnatelj zavoda)

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe 
lahko ponovno imenovan.

21. člen
(pristojnosti ravnatelja)

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja 

za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan-

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi zavodi in usta-

novami,
– obvešča starše o delu zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z usta-

noviteljico,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
zavoda,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi.

22. člen
(imenovanje ravnatelja)

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj 
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko 
za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega iz-
pita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku 
enega leta, mu preneha mandat po zakonu.

Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjeva-

ti kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se 
sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati 
obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od 
njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši 
od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti 
program vodenja zavoda.

Ravnatelja imenuje svet zavoda. Delovno razmerje z iz-
branim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene za 
določen čas, za čas trajanja mandata.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljice,
– mnenje sveta staršev.
Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgo-

jiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Glasovanje izvede volilna 
komisija, ki jo imenuje vzgojiteljski zbor.

Če ustanoviteljica, vzgojiteljski zbor ali svet staršev ne 
dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, 
lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
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Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kan-
didata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imeno-
vanje v mnenje ministru.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil 
zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravna-
telja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz 
prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravna-
telja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. 
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu 
z zakonom, ki ureja zavode.

23. člen
(razrešitev ravnatelja)

Ravnatelju preneha mandat s potekom časa, za katerega 
je imenovan.

Ravnatelju poteče mandat pred potekom časa, za kate-
rega je imenovan:

– če to sam zahteva,
– če je razrešen.
Ravnatelj je lahko razrešen:
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delov-

nih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in 

splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov 
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno 
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Ravnatelja razreši svet zavoda.
Pred razrešitvijo je potrebno ravnatelja seznaniti z razlogi 

za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani vzgojitelj-

ski zbor, ustanoviteljico in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja 

posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mne-
nje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem 
primeru svet o razrešitvi ravnatelja le obvesti ministrstvo.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil 
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez 
tega mnenja.

Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po pre-
teku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom 
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno 
varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

24. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nih-
če izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet 
zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih 
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar 
največ za eno leto.

Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih 
dneh minister.

V primerih iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj 
pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista 
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravna-
telja največ dvakrat.

a) Pomočnik ravnatelja

25. člen
(pomočnik ravnatelja zavoda)

V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno me-
sto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju 
poslovodnih in pedagoških nalog.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-
njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Rav-
natelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z 
razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi 
za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega raz-
pisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih 
delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi rav-
natelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

3. Strokovni organi

26. člen
(strokovni organi)

Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in stro-
kovni aktiv vzgojiteljev.

27. člen
(vzgojiteljski zbor)

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 

z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraže-

vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 

mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

28. člen
(strokovni aktivi)

Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji predšolskih otrok in 
vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev.

Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgoji-
teljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obrav-
navajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, 
določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev

29. člen
(sestava in naloge)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka. Tehnično in finančno podporo 
za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.

Članstvo v svetu staršev je povezano s statusom otroka. 
Člani sveta staršev so imenovani za obdobje enega vrtčevske-
ga leta.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestan-
ku izvoli svet staršev predsednika in njegovega namestnika.

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja za-

voda, vzgojnega načrta, pri pravilih reda zavoda ter da mnenje 
o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja,
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– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-
valnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavo-

dom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziro-

ma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi.
Svet staršev veljavno odloča, če je na seji prisotnih več 

kot polovica njegovih članov.
Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polo-

vica prisotnih članov.
Svet staršev lahko sprejme svoj poslovnik, s katerim po-

drobneje uredi svoje delovanje.

5. Svetovalna služba

30. člen
(svetovalna služba)

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, sve-
tovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z 
vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraže-
valnega dela.

6. Knjižnica

31. člen
(knjižnica)

Vrtec ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, 

hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-doku-
mentacijsko delo.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

32. člen
(zaposleni)

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu 
opravljajo vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih 
otrok – pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi stro-
kovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih na-
log, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: 
strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v 
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da za-
gotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem 
strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik, imeti 
ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter 
opravljen strokovni izpit.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opra-
vljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, 
določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski 
jezik.

33. člen
(delovna razmerja)

Zaposleni v zavodu uresničujejo svoje pravice, obvezno-
sti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, 
ki urejajo položaj javnih uslužbencev in področje predšolske 
vzgoje ter kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti 
zavoda.

Zaposleni v zavodu imajo pravico do sindikalnega orga-
niziranja v skladu z veljavno zakonodajo.

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

34. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustano-
viteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da 
zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upra-
vljanje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanoviteljici.

Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano 
v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon 
in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti 
glede upravljanja se določijo s pogodbo med ustanoviteljico 
in zavodom.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s 
skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki 
ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice. Soglasje 
ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premože-
nja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti tudi, 
če ustanoviteljica tako določi.

Zavod ima določeno območje, ki sodi v šolski oziroma 
vrtčevski prostor. Območje šolskega oziroma vrtčevskega pro-
stora zajema vse površine, ki jih je ustanoviteljica dala zavodu 
v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere vzdržuje in za njih 
skrbi kot dober gospodar.

35. člen
(sredstva za delo zavoda)

Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in 
drugimi predpisi:

– iz sredstev ustanoviteljice, sredstev državnega proraču-
na in drugih javnih sredstev,

– plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, 

za katerega so mu bila dodeljena.

36. člen
(presežek prihodkov)

Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s 
predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti 
le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.

O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča 
ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.

37. člen
(primanjkljaj sredstev)

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (pre-
sežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na pre-
dlog sveta zavoda.

38. člen
(sklad vrtca)

Zavod lahko ustanovi sklad vrtca (v nadaljevanju: sklad), 
iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno- 
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda 
vzgoje in izobraževanja in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, 
zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni 
odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga 
svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
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VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

39. člen
(nastopanje v pravnem prometu)

Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavno-
sti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez 
omejitev.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi 
lahko razpolaga v skladu s predpisi.

VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

40. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelji-
ce predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM

41. člen
(zagotavljanje pogojev za delo zavoda)

Ustanoviteljica zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, 

s katerimi zavod upravlja.
Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem 

ustanoviteljice.

42. člen
(poročanje in nadzor)

Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno 

poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega 
delovnega načrta,

– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni 
načrt in načrt razvoja zavoda,

– poslati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih 
notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregle-
dov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finanč-
nem področju,

– posredovati v vednost vabila z gradivi za seje sveta 
zavoda,

– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za 
spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podat-
ke v skladu z zakonom.

Ustanoviteljica:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo 

finančnih sredstev, ki jih zagotavlja,
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izva-

janje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustano-
viteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe 
skladno z zakonom in drugimi predpisi.

X. POSLOVNA TAJNOST

43. člen
(poslovna tajnost)

Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine 
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri 
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za 
poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno 
tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred-
pisi določeni za tajne;

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost;

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost;

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pri-
stojni organ ali druga institucija.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

44. člen
(pravila zavoda)

Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet za-
voda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

45. člen
(drugi splošni akti)

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja 
druge zadeve.

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni določe-
no, da jih sprejme ravnatelj.

XII. PREHODNE DOLOČBE

46. člen
(potek mandata organom zavoda)

Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom po 
preteku mandata sedanjega sveta zavoda.

Ravnatelj in člani sveta staršev opravljajo svojo funkcijo 
do izteka mandata.

47. člen
(uskladitev splošnih aktov)

Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s 
tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
odloka.

Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s 
tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splo-
šnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

48. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustano-
vitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 
61/02, 52/08, 36/09, 29/10, 53/14 in 37/15).

Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in 
začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.

XIII. KONČNA DOLOČBA

49. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007-13/2018
Postojna, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
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3380. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Bena Zupančiča Postojna

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni 
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. 
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 
96/02 – ZUJIK in 92/15), 26. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 32. redni 
seji dne 10. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena 

Zupančiča Postojna

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Javni zavod Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (v na-

daljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Uradni 
list RS, št. 51/04).

Ustanoviteljica zavoda je Občina Postojna, Ljubljanska 
cesta 4, 6230 Postojna, matična številka: 5883512 (v nadalje-
vanju: ustanoviteljica).

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine 
Postojna.

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču 
v Kopru.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status

2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna.
Sedež zavoda je: Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem so-

glasju ustanovitelja. Sprememba imena ali sedeža se mora 
vpisati v sodni register.

3. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obve-

znostmi in odgovornostmi, kot jih določata veljavna zakonodaja 
in ta odlok.

2. Pečat

4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm. Na obodu pečata je izpisano ime 
zavoda, v sredini pa je upodobljena knjiga.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način va-
rovanja in uničevanja določi direktor zavoda.

III. POSLANSTVO KNJIŽNICE

5. člen
Zavod je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo 

je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe za prebivalce Občine Postojna in prebivalce Občine 
Pivka, s katero sklene zavod pogodbo o opravljanju knjižnične 

dejavnosti. V skladu s strokovnimi usmeritvami zavod orga-
nizira zbirko knjižničnega gradiva, virov informacij in storitev 
z namenom, da posameznikom in skupinam prebivalstva za-
gotavlja dostopnost, izposojo in uporabo knjižničnega gradiva 
ter informacijskih virov. Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s 
katerimi prebivalcem Občine Postojna približuje knjige, kulturo, 
znanje in informacije, podpira njihovo vseživljenjsko učenje ter 
spodbuja njihovo ustvarjalnost.

Zavod uresničuje svoje poslanstvo tako, da:
– skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže na način, 

da za prebivalce Občine Postojna in širšega območja zagota-
vlja čim boljšo dostopnost knjižničnega gradiva,

– omogoča prebivalcem Občine Postojna in njenim obi-
skovalcem prijazno, udobno in učinkovito uporabo raznolikega, 
aktualnega knjižničnega gradiva, informacij in storitev blizu 
njihovega bivališča ali delovnega mesta bodisi za sprostitev, 
druženje, pogovor, informiranje, učenje, raziskovanje, umetni-
ško doživetje ali za ustvarjanje,

– opogumlja in usposablja posameznike in skupine za 
uporabo knjižnice in njenih informacijskih virov za širjenje zna-
nja, za delo in ustvarjalnost, za njihovo aktivno prisotnost v 
kulturi, demokratičnem življenju in gospodarski dejavnosti,

– širi znanje, informacije ter ustvarjalnost,
– spodbuja posameznike in skupine k vseživljenjskem 

učenju, vključevanju v formalne in neformalne oblike izobraže-
vanja ter spodbuja dejavno in kakovostno preživljanje prostega 
časa,

– razvija bralno kulturo in različne oblike pismenosti,
– omogoča uporabo informacij in širi zavest o njihovi 

vrednosti, spodbuja njihovo kritično in odgovorno rabo ter po-
udarja branje kot temeljno aktivnost za uresničevanje osebnih 
in skupnih možnosti razvoja posameznika in družbe kot celote,

– s strokovnostjo, socialno občutljivostjo, spoštljivim in 
etičnim pristopom do vseh ciljnih skupin prebivalstva krepi za-
upanje med uporabniki in knjižnico ter prispeva k večji socialni 
kohezivnosti prebivalcev Občine Postojna,

– skladno s potrebami uporabnikov in razvojem knjižničar-
ske stroke razvija nove knjižnične zbirke in storitve.

6. člen
Zavod izvaja knjižnično dejavnost, ki je javna služba in 

obsega:
– zbira, strokovno obdeluje, vzdržuje, hrani in posreduje 

knjižnično gradivo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gra-

divo,
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu in storitvah,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiva javnih oblasti, 

ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-

ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– izdeluje in vodi knjižnične kataloge, podatkovne zbirke 

in druge informacijske vire,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in 

komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publika-

cije o knjižničnem gradivu,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva 

in posredovanju informacij,
– razvija aktivnosti za pridobivanje članov in obiskovalcev,
– izvaja program informacijskega opismenjevanja,
– se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski 

sistem,
– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja zanimanja 

za knjižnično gradivo in knjižnične storitve,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– razvija bralno kulturo in pismenost pri različnih skupinah 

prebivalcev,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva in storitev 

za posebne potrebe prebivalcev,
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– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva 
pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni ne-
varnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino 
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino 
in odrasle s posebnimi potrebami,

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejav-
nostjo knjižnice,

– izloča knjižnično gradivo zaradi ohranjanja kakovosti in 
aktualnosti svojih zbirk,

– digitalizira knjižnično in drugo gradivo,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njeno 

dejavnostjo.
Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega 

člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:
– zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge 

publikacije s področja dela zavoda,
– skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge obli-

ke razmnoževanja knjižničnega gradiva,
– izvaja svetovalne, bibliografske, izobraževalne, infor-

macijsko-tehnološke in organizacijske storitve s področja dela 
zavoda in sorodnih področij,

– oddaja prostore in opremo v kratkotrajni najem in upo-
rabo,

– izvaja promocijske in oglaševalske storitve v zvezi s 
področjem dela zavoda.

Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če prihodek 
od te dejavnosti nameni opravljanju knjižnične dejavnosti kot 
javne službe.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je dolo-
čen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

7. člen
Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni 

klasifikaciji dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede stan-
dardne klasifikacije dejavnosti:

91.011 Dejavnost knjižnic
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z umetniškimi izdelki
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 

blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniški-

mi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav 

v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge po-
samične pisarniške dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030 Varstvo kulturne dediščine.

V. ORGANIZIRANOST IN ORGANI ZAVODA

8. člen
Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na 

območju Občine Postojna in na območju Občine Pivka kot 
občine pogodbenice.

Zavod lahko opravlja knjižnično dejavnost ali posamezne 
vsebine knjižnične dejavnosti tudi za druge subjekte javnega 
ali zasebnega prava na podlagi posebnih pogodb, ki jih sklene 
s temi subjekti.

Zavod je enovita organizacija. Zavod ima poleg osrednje 
knjižnice v Postojni, Trg padlih borcev 5, v sestavi naslednje 
organizacijske enote:

– Krajevna knjižnica Prestranek, Ulica padlih borcev 14, 
Prestranek,

– Krajevna knjižnica Pivka, Prečna ulica 1, Pivka,
– Bibliobus, ki obiskuje kraje na območju obeh občin.
Posamezne organizacijske enote zavoda, navedene v 

prejšnjem odstavku tega člena, nimajo pravne subjektivitete. 
Zanje opravlja pravne posle zavod, zastopa ter predstavlja pa 
jih direktor zavoda.

Podrobnejša notranja organiziranost zavoda se določi z 
internim aktom zavoda.

9. člen
Zavod se lahko povezuje v zveze, ki so koordinativna 

telesa in predstavljajo ter zastopajo interese, ki so povezani z 
njegovim razvojem.

10. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Svet zavoda opravlja tudi naloge strokovnega sveta.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu 

z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja 
zavoda.

VI. DIREKTOR

11. člen
Direktor opravlja funkcijo poslovnega direktorja in vodi 

strokovno delo zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in 
strokovnost dela zavoda.

Direktor mora pri vodenju poslov z javnimi sredstvi ravnati 
kot dober gospodar.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku te dobe lahko 
ponovno imenovan.

12. člen
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, dolo-

čenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posa-
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meznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili 
v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest.

13. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega raz-

pisa.
Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti 

soglasje ustanoviteljice, mnenje občine, ki je na zavod s po-
godbo prenesla opravljanje dejavnosti in mnenje strokovnih 
delavcev zavoda.

Svet zavoda mora pridobiti soglasje in mnenja le za tiste-
ga kandidata ali kandidatko, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet 
zavoda sam predlaga za imenovanje.

Strokovni delavci zavoda o svojem mnenju glasujejo taj-
no in ga sprejmejo z večino glasov vseh strokovnih delavcev. 
Tajno glasovanje razpiše svet zavoda, izvede pa ga tričlanska 
komisija, ki jo imenuje svet zavoda.

Če ustanoviteljica ali občina, ki je na zavod s pogodbo 
prenesla opravljanje dejavnosti in strokovni delavci zavoda ne 
dajo soglasja oziroma mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila 
zanj, se šteje, da je bilo soglasje podano oziroma da so bila 
mnenja pozitivna.

Po pridobitvi soglasja in mnenj svet zavoda imenuje direk-
torja z večino glasov vseh članov sveta zavoda.

Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim po-
godbo o zaposlitvi svet zavoda, ki jo podpiše predsednik sveta 
zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen 
čas, za čas trajanja mandata.

Direktorja, ki je bil pred imenovanjem zaposlen v zavodu 
za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti na de-
lovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in za katero izpolnjuje 
predpisane pogoje.

14. člen
Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ali najmanj izobrazbo 

2. bolonjske stopnje,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat za direktorja mora prijavi priložiti program dela 

zavoda za mandatno obdobje.

15. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju 

sindikata zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predho-

dnem mnenju sindikata zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicij-

skega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v 

zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko po-

membno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo, finančni načrt in druge akte 

zavoda,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih 

razmerij,
– imenuje komisije in druga delovna telesa za obravnava-

nje določenih vprašanj in za izvedbo določenih nalog,
– določa obratovalni čas zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem 

odlokom.
K aktom iz druge do sedme alineje prejšnjega odstavka 

daje soglasje svet zavoda.

Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument 
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in 
prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kultu-
ro, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega 
sestavni del je finančni načrt. 

16. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred iztekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 

razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavno zakonodajo 

in splošnimi akti zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov 
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči za-
vodu večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje 
dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje 
pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Direktorja razreši svet zavoda z večino glasov vseh čla-
nov sveta.

Svet zavoda mora pred razrešitvijo direktorja pridobiti so-
glasje ustanoviteljice, mnenje občine, ki je na zavod s pogodbo 
prenesla opravljanje dejavnosti, in mnenje strokovnih delavcev 
zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu 
dati možnost, da se o njih izjavi v roku 15 dni.

Če ustanoviteljica in občina, ki je na zavod s pogodbo 
prenesla opravljanje dejavnosti ter strokovni delavci zavoda ne 
dajo soglasja oziroma mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila 
zanj, se šteje, da je bilo soglasje podano oziroma da so bila 
mnenja pozitivna.

17. člen
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, če:
– direktorju predčasno preneha mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za 

direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko svet zavoda imenuje iz-

med strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandida-
tov za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.

VII. SVET ZAVODA

18. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanoviteljice,
– dva predstavnika delavcev zavoda, od tega mora biti 

vsaj eden strokovni delavec zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti.
Predstavnika ustanoviteljice v svet zavoda imenuje ob-

činski svet občine ustanoviteljice v skladu s svojim statutom 
in poslovnikom.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na 
neposrednih in tajnih volitvah, ki jih razpiše svet zavoda 60 dni 
pred iztekom mandatne dobe. S sklepom o razpisu volitev 
se določi dan volitev in tričlanska volilna komisija. Pravico 
predlagati kandidate za člane sveta in pravico voliti imajo vsi 
zaposleni. Za člana sveta lahko kandidira vsak delavec, razen 
direktorja. Voli se osebno z glasovnicami tako, da se obkroži 
zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega se 
glasuje. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev zavoda. Po končanih volitvah volilna komisija pre-
gleda in prešteje glasovnice ter objavi rezultate. Izvoljena sta 
kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili. Če 
sta dva kandidata dobila enako število glasov, se predstavnika 
delavcev določi na podlagi žreba.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti 
imenuje na predlog direktorja zavoda ustanoviteljica izmed 
aktivnih članov zavoda. Direktor je dolžan pisno obvestiti usta-
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noviteljico o poteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 
dni pred iztekom njihovega mandata.

Predsednika sveta in njegovega namestnika člani sveta 
izvolijo izmed sebe, pri čemer predsednik sveta in njegov na-
mestnik ne moreta biti predlagana iz iste skupine predstavnikov 
v svetu zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so 
po poteku te dobe lahko ponovno imenovani.

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče direktor za-
voda v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov 
sveta zavoda, vendar ne pred iztekom mandata dosedanjega 
sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predse-
dnika in njegovega namestnika direktor zavoda. Svet zavoda 
se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta 
in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat 
članov sveta zavoda.

Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi 
odsotnosti pa namestnik predsednika sveta. Seje sveta sklicu-
je predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo ali zahtevo 
dveh članov sveta ali na pobudo oziroma zahtevo direktorja.

Svet zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji 
navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve 
z večino glasov navzočih članov sveta, razen v primerih, ko je 
z zakonom ali tem odlokom določeno drugače.

Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa mandata 
udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in 
način izvedbe določi minister. Usposabljanje izvaja ministrstvo, 
pristojno za kulturo. Če je oseba kasneje ponovno imenovana 
za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, 
da ima usposabljanje opravljeno. Člana sveta, ki se programa 
usposabljanja v skladu s tem členom ne udeleži, se razreši 
oziroma odpokliče.

Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja lahko 
svet zavoda določi s poslovnikom o delu.

19. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– potrjuje letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– razpiše glasovanje v skladu z določili tega odloka,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, 

sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu 
načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema statut,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja dru-

ge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, 

obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in 

tem odlokom.
V funkciji strokovnega sveta ima svet zavoda zlasti na-

slednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njego-

ve ustanoviteljice,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa 

dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavo-

da in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje 
teh vprašanj.

20. člen
Član sveta zavoda je razrešen pred potekom mandata za 

katerega je imenovan oziroma izvoljen, če:

– mu preneha delovno razmerje, ki je podlaga za članstvo 
v svetu ali izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet 
zavoda,

– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi, sprejetimi 

akti zavoda in navodili tistih, ki jih v svetu zastopa,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s član-

stvom v svetu.
Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prene-

hanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta zavoda, ki 
je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu 
zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na to funkcijo.

Člana sveta zavoda razreši po istem postopku tisti, ki je 
člana imenoval ali izvolil.

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izte-
ka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem 
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

VIII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

21. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za 

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je last usta-
noviteljice.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje usta-
noviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s 
premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.

Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano 
v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon 
in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti 
glede upravljanja se določijo s pogodbo med ustanoviteljico 
in zavodom.

22. člen
Sredstva za delo zavoda so, poleg premoženja ustanovi-

teljice, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz proračuna občine pogodbenice, za katere zavod 

opravlja knjižnično dejavnost,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih 

virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavodu se zagotavljajo sredstva iz proračuna ustanovite-

ljice na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima 
ustanoviteljica poda soglasje.

Zavod pripravi predlog finančnega načrta ob pripravi in na 
podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter ga posre-
duje ustanoviteljici in občini pogodbenici.

Zavod lahko pridobiva sredstva na trgu z opravljanjem 
gospodarskih dejavnosti, s katerimi dopolnjuje ali izboljšuje 
storitev javne službe.

23. člen
Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki pokrivajo 

stroške za plače, materialne stroške za delo, za nakup knjižnič-
nega gradiva, stroške bibliobusa ter za nakup in vzdrževanje 
prostorov in opreme, zagotavljata občina ustanoviteljica ter 
pogodbena občina.

Letno pogodbo o financiranju skleneta ustanoviteljica in 
zavod na osnovi programa dela in finančnega načrta, ob upo-
števanju zakonskih pogojev in standardov za izvajanje javne 
službe knjižnic.

Letno pogodbo o financiranju skleneta občina pogodbe-
nica in zavod na osnovi programa dela in finančnega načrta, 
ob upoštevanju zakonskih pogojev in standardov za izvajanje 
javne službe knjižnic.
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24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri 

opravljanju knjižnične dejavnosti, sme zavod uporabiti izključno 
za opravljanje in razvoj te dejavnosti.

O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki 
ga zavod doseže pri opravljanju drugih dejavnosti, odloča na 
predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča 
ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem mnenju 
sveta zavoda.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

25. člen
Knjižnica je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v 

pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vse-
mi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s 
katerimi lahko razpolaga.

Zavod ne more sklepati kreditnih poslov brez soglasja 
ustanoviteljice.

Knjižnica prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje 
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost 
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last usta-
noviteljice.

26. člen
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z 

nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju 
ustanoviteljice.

Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega 
premoženja ustanoviteljice v najem, nameni izključno za opra-
vljanje in razvoj knjižnične dejavnosti ter za investicije.

Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v 
zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljice in poslov, s 
katerimi se to premoženje obremenjuje.

27. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelji-
ce predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi.

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz 
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge na-
ročnike.

28. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljici in občini, ki je na zavod s 

pogodbo prenesla opravljanje dejavnosti:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno 

poročilo,
– predložiti program dela, finančni načrt in program ra-

zvoja zavoda,
– posredovati v vednost vabila z gradivi za seje sveta 

zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za 

spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podat-
ke v skladu z zakonom.

29. člen
Ustanoviteljica ima v razmerju do zavoda naslednje pra-

vice:
– ugotavlja skladnost strateškega načrta in letnega pro-

grama dela javnega zavoda z razvojnimi programi občine,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi javni 

zavod, z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k programu dela in k finančnem načrtu,
– daje soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda,

– imenuje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovi-

tvenim aktom in drugimi predpisi.

X. SPLOŠNI AKTI

30. člen
Zavod ima lahko statut in druge splošne akte.
Statut sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov 

sveta v soglasju z ustanoviteljico.
S statutom se podrobneje uredi poslovanje zavoda, zlasti 

organizacijo zavoda, organe upravljanja in njihove pristojnosti, 
način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem 
odlokom.

Druge splošne akte sprejema direktor zavoda, če ni dru-
gače določeno s predpisi ali tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Direktor zavoda, imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, 

opravlja funkcijo direktorja do izteka mandata.
Člani sveta zavoda, imenovani pred uveljavitvijo tega 

odloka, opravljajo funkcijo člana do izteka mandata.

32. člen
Zavod mora uskladiti splošne akte zavoda s tem odlokom 

najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.

33. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o usta-

novitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 
(Uradni list RS, št. 51/04).

Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in 
začetek dela zavoda po tem odloku, opravi direktor.

34. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-14/2018
Postojna, dne 10. oktobra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

PREBOLD

3381. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Prebold

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spod-
bujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 15. člena 
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) 
je Občinski svet Občine Prebold na 34. seji dne 4. 10. 2018 
sprejel

O D L O K
o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold

1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold 
določa:
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– zavezance in višino turistične takse,
– oprostitve pri plačilu turistične takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocij-

ske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor, prekrške in globe povezane s turistično in pro-

mocijsko takso.
(2) Odlok velja na območju Občine Prebold.

2. člen
(zavezanci in višina takse)

(1) Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani 
Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem 
obratu.

(2) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih 
obratih znaša 0,48 eura.

(3) Poleg turistične takse iz drugega odstavka tega člena 
plačajo zavezanci tudi promocijsko takso v znesku, kot jo do-
loča zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.

3. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

Zavezance, ki so polno ali delno oproščeni plačila turistič-
ne takse, določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.

4. člen
(vodenje evidenc oprostitev plačila turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-

ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični 
taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po 
zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige 
gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 

gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posame-

znega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 

takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 

obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elek-
tronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsa-
kega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistič-
ne takse vodijo elektronsko ali ročno.

5. člen
(postopek pobiranja, evidentiranja in nakazovanja takse)

(1) Postopek pobiranja, evidentiranja in nakazovanja ta-
kse določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.

(2) Transakcijski račun za nakazilo turistične in promocij-
ske takse objavi Občina Prebold na spletni strani občine.

6. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in 
promocijske takse ter vodenjem evidenc opravlja medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, ustanovljena z odlokom 
Občine Prebold, po postopkih kot jih določa zakon, ki ureja 
spodbujanje razvoja turizma.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpek-
cijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, 
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki 
ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo nepravilnosti.

7. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne 
vodi evidence turistične takse skladno s 4. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki pre-
jema turiste na prenočevanje.

8. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine Pre-
bold preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Žalec 
(Uradni list RS, št. 134/04).

9. člen
(začetek veljavnosti tega odloka)

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

(2) Postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocij-
ske takse po tem odloku se prične izvajati s 1. 1. 2019.

Št. 007-0005/2018-10
Prebold, dne 4. oktobra 2018

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

3382. Sklep o potrditvi predloga spremembe 
občinske meje med občinama Prebold 
in Braslovče

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A, Uradni 
list RS, št. 7/18) in Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 34. redni 
seji dne 4. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o potrditvi predloga spremembe občinske meje 

med občinama Prebold in Braslovče

1. člen
Občinski svet Občine Prebold potrdi predlog spremembe 

občinske meje med Občino Prebold in Občino Braslovče, s 
katero se meja spremeni tako, da parcele št. 333/2, 333/3 
in *77, vse k.o. 991 – Orla vas (po sklepu o združitvi GURS, 
št. 02112-792/2018-2 z dne 21. 9. 2018 se navedene parcele 
združijo v eno parcelo št. 333/4, k.o. 991 – Orla vas), ki se-
daj spadajo v Občino Braslovče, vključijo v območje Občine 
Prebold. Občinski svet Občine Prebold potrdi navedeno spre-
membo, kot je predstavljena v Obrazcu 1, št. 174_151-1 z dne 
12. 9. 2018, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike 
Slovenije.

2. člen
Občinski svet Občine Prebold se strinja tudi, da se hkrati 

z občinsko mejo uskladi tudi meja med naseljema Latkova vas 
in Orla vas.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-0002/2018-10
Prebold, dne 4. oktobra 2018

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

SLOVENJ GRADEC

3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena 

Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 
– UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
42. seji dne 10. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o ka-

tegorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/10, 46/14 in 34/18), v 
nadaljevanju: Odlok.

2. člen
V 6. členu Odloka se:
– spremeni kategorizacija javnih poti (JP) v mestu Slovenj 

Gradec tako, da se iz seznama javnih poti (JP) v mestu Slovenj 
Gradec izvzame naslednja javna pot (JP):

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 

V (m)
NAMEN 

UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
116. 878330 Stari trg–igrišče C 378050 Z igrišče 137

878331 Stari trg–igrišče C 378050 Z igrišče 137 vsa vozila

ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti v mestu 
Slovenj Gradec tako, da se glasi:

»Skupaj: 19,510 m«.

3. člen
V 8. členu Odloka se dopolni kategorizacija javnih poti za 

kolesarje (KJ) tako, da se v seznamu javnih poti za kolesarje 
(KJ) dopolni naslednja javna pot za kolesarje (KJ):

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 

V (m)
NAMEN 

UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
9. 987800 Stari trg–igrišče C 378050 Z igrišče 137

987801 Stari trg–igrišče C 378050 Z igrišče 137 kolesarji

ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti za kole-
sarje tako, da se glasi:

»Skupaj: 12.639 m«.

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) prido-
bljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste 
št. 37162-3/2018-137 (507) z dne 17. 9. 2018.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2018
Slovenj Gradec, dne 11. oktobra 2018

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

3384. Odlok o spremembah Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Slovenj 
Gradec

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Repu-
bliki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu špor-
ta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade 
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) 
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 42. seji dne 
10. 10. 2018 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o postopku in merilih  

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Slovenj Gradec

V Pogojih in merilih za vrednotenje letnega programa 
športa v MOSG se:



Stran 10460 / Št. 68 / 26. 10. 2018 Uradni list Republike Slovenije

1. pod točko 1.1. Splošni pogoji in določila, 1. Udeleženci 
vadbe v športnih programih, spremeni druga podalineja tretje 
alineje »tekmovalni športni programi«, tako da se po novem 
glasi:

1. Udeleženci vadbe v športnih programih:
– tekmovalni športni programi:

– vrednotijo se samo športniki, ki izpolnjujejo do-
ločila 32. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 29/17), ki se 
glasi:

– posameznik se registrira kot športnik, če je 
star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v 
NPŠZ ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop 
na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v 
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

– ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi 
posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je 
registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih špor-
tnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski 
kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.

2. pod točko 1.1. Splošni pogoji in določila, 1. Udeleženci 
vadbe v športnih programih, se briše četrta podalineja alineje 
»tekmovalni športni programi«.

3. pod točko 1.1. Splošni pogoji in določila, 3. Cena pro-
grama za udeleženca, se briše dosedanji tekst in nadomesti z 
novim, tako da se po novem glasi:

2. Cena programa za udeleženca
Izvajalec programov LPŠ je pri določanju cene za 

uporabnika dolžan upoštevati določila 31. člena Zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 29/17).

4. Pod točko 1.2 Merila vrednotenja področja športnih 
programov, 1. Obseg programov, se spremeni besedilo druge 
podalineje alineje »velikost vadbene skupine – število skupin«, 
tako da se po novem glasi:

1. Obseg programov
– velikost vadbene skupine – število skupin

– v kolikor je v programu športne vzgoje otrok in 
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in kakovostni 
šport prijavljenih več ali manj udeležencev, kot je opredeljeno 
v velikosti skupine, in odstopanje ni večje od ± 50 %, se število 
točk za strokovno delo sorazmerno spremeni

Skupina se upošteva, če število udeležencev nav-
zdol ne odstopa več kot 50 %

5. Pod točko 1.13. Prioritetni izvajalci programov LPŠ 
lokalnega pomena, se dopolni preglednica 10 Vrednotenje 
prioritetnih izvajalcev LPŠ, tako da se po novem glasi:

PRIORITETNI  
IZVAJALCI

SPREMENLJIVKE/VREDNOST

MERILA razvrstitev, vrstni red
razvrstitev OŠZ 1 2 3 4 5

TOČK IZVAJALEC 5 4 3 2 1

Št. 007-0009/2016
Slovenj Gradec, dne 11. oktobra 2018

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

3385. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Slovenska Bistrica

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. seji dne 3. 10. 
2018 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Slovenska Bistrica

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 

v Občini Slovenska Bistrica z naselji v sosednjih občinah ali 
naselij v Občini Slovenska Bistrica med seboj in so pomembne 
za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

– Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v Občini Slovenska Bistrica in ne izpolnjujejo predpisa-
nih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim 
vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške 
ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in 
podobno).

3. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1 165011 165191 Stražgonjca–Gaj (Župančičeva ulica) 165191 267 v 2.078 – Kidričevo

2 165191 2 Šikole–Pragersko (Ptujska cesta) 2 2469 v 3.734 – Kidričevo

3 165192 2 Spodnja Polskava–križišče 165191 66 v

4 240021 432 Podlože–Trnovec pri Ilirski Bistrici–
Vrhloga–Črešnjevec (krožišče) 440581 5335 v 7.310 – Majšperk

5 440011 430 Bukovec–Loka pri Framu 440021 3559 v

6 440021 440051 Šmartno na Pohorju–Frajhajm–Kalše–
Zgornja Polskava 430 10908 v 1.439 – Rače - Fram

7 440031 440021 Ogljenšak–Kočno–Kalše 440051 6840 v

8 440041 430 Kalše–Gabernik–Zgornja Polskava 440031 5893 v
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Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]

9 440051 430

Slovenska Bistrica (Ulica Pohorskega 
bataljona)–Devina–Spodnje 
Prebukovje–Zgornje Prebukovje–
Šmartno na Pohorju–Smrečno

929 16097 v

10 440061 440051 Devina–Šentovec–Ritoznoj–Gabernik 440041 4197 v
11 440071 440051 Šmartno na Pohorju–Bojtina–Frajhajm 935 9720 v
12 440091 440131 Urh–Planina pod Šumnikom–Smrečno 440051 5315 v

13 440101 688

Pečke–Ješovec–Drumlažno–Kočno  
ob Ložnici–Laporje–Cigonca–Lokanja 
vas–Spodnja Nova vas–Slovenska 
Bistrica (krožišče Ratejeva–
Prelčnikova)

440663 9095 v 4.057 – Makole

14 440102 440663 Kolodvorska ulica (krožišče Ratejeva–
Plečnikova do Trg svobode) 430 410 v

15 440111 430 Partizanska ulica (do krožišča  
pri gradu) 940071 314 v

16 440112 440111 Partizanska ulica (zahodna obvoznica) 440761 1166 v
17 440113 440112 Partizanska ulica (pri Impolu) 940011 141 v
18 440121 440672 Visole–Tinjska gora–Gladomes 440201 3001 v

19 440131 440672 Veliko Tinje–Rep–Planina  
pod Šumnikom 929 7710 v

20 440141 440051 Devina–Kovača vas 440171 1787 v
21 440151 440141 Kovača vas–Devina 440051 1007 v

22 440161 440101 Spodnja Nova vas–Slovenska Bistrica 
(Na Jožefu) 430 2945 v

23 440171 440181
Zgornja Bistrica–Kovača vas–Nova 
gora nad Slovensko Bistrico–Zgornja 
Nova vas–Ošelj

440051 8789 v

24 440181 440110 Slovenska Bistrica (Tovarniška ulica)–
Zgornja Bistrica (vodarna) HŠ 158 2392 v

25 440191 700 Zgornja Ložnica–Kostanjevec–Zgornja 
Bistrica 440672 4370 v

26 440201 700 Gladomes–Fošt–Radkovec–Modrič–
Kebelj–Podgrad na Pohorju 930 11452 v

27 440211 440201 Kebelj–Nadgrad–Kot na Pohorju–
Osankarca 929 8719 v

28 440221 440211 Kot na Pohorju–Lukanja 930 3362 v
29 440231 440201 Gladomes–Zgornja Ložnica 440191 969 v

30 440311 430 Vrhole pri Slovenskih Konjicah–Prepuž–
Ličenca 440361 2612 v 600 – Slovenske 

Konjice

31 440321 430 Vrhole pri Slovenskih Konjicah–Vinarje–
Preloge 430 3884 v

32 440331 440311 Prepuž–Sevec–Preloge 430 3199 v

33 440341 430 Preloge–Spodnje Gruškovje 440361 460 v 2.950 – Slovenske 
Konjice

34 440351 219 Cigonca–Spodnja Ložnica 430 1844 v

35 440361 219 Križni vrh–Žabljek–Levič–Loče 688 3121 v 7.221 – Slovenske 
Konjice

36 440371 219 Videž–Križni vrh 440361 1957 v
37 440372 440371 Križni vrh (križišče) 440361 44 v

38 440381 440361 Žabljek–Razgor pri Žabljeku–Lušečka 
vas 688 2209 v 3.654 – Poljčane

39 440391 440401 Dolgi vrh–Želodjek 219 1662 v 242 – Poljčane
40 440401 219 Spodnja Brežnica–Dolgi vrh 440381 415 v 1.721 – Poljčane
41 440411 219 Poljčane–Hošnica–Laporje 440101 3599 v 2.021 – Poljčane
42 440431 440411 Laporje–Križni vrh 219 1796 v

43 440441 440411 Laporje–Laporska Gorca–Kočno  
ob Ložnici 440101 1469 v

44 440451 440411 Hošnice–Studenice 688 1135 v 2.824 – Poljčane
45 440471 440101 Drumlažno–Vrhole pri Laporju–Novake 688 1797 v 1.434 – Poljčane
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Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
46 440481 440471 Vrhole pri Laporju–Modraže 688 861 v 1.258 – Poljčane
47 440491 688 Stranske Makole–Ješovec 440101 711 v 4.108 – Makole
48 440551 240021 Vrhloga–Petrež–Farovec–Drumlažno 440101 3871 v
49 440561 240021 Vrhloga–Črešnjevec–Leskovec 440581 2384 v
50 440571 440582 Lokanja vas–Spodnja Nova vas 440161 1593 v
51 440581 2 Leskovec–Črešnjevec 240021 3550 v
52 440582 240021 Črešnjevec (krožišče)–Lokanja vas 440101 1384 v

53 440591 440581 Leskovec–Stari Log–Pragersko 
(Travniška ulica) 165191 4089 v

54 440601 430 Levarska ulica 440611 551 v

55 440611 430 Zgornja Polskava (Šolska ulica)–Sele 
pri Polskavi–Spodnja Polskava 2 4035 v

56 440621 440611
Sele pri Polskavi–Spodnja Polskava–
Pokoše–Zgornja Polskava (Mariborska 
ulica)

430 3090 v

57 440631 440071 Frajhajm–Bojtina–Frajhajm 440020 6424 v
58 440641 440021 Frajhajm 935 3949 v
59 440661 430 Valvasorjeva ulica 940532 196 v
60 440662 440661 Plečnikova ulica (do krožišča) 940535 306 v

61 440663 440662 Plečnikova ulica (od krožišča  
do krožišča) 440101 449 v

62 440671 440112 Od krožišča do krožišča (Mroževa ulica) 4407672 475 v

63 440672 440671
Slovenska Bistrica (krožišče Mroževa 
ulica)–Zgornja Bistrica–Visole–Veliko 
Tinje–Malo Tinje–Radkovec

440201 8666 v

64 460045 701 Studenčnik–Lukanja 930 1552 v 4.231 – Zreče
V…vsa vozila SKUPAJ: 217.634 m

4. člen
Javne poti (JP) so:

Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1 665051 240111 Čretniki–ribniki 440591 644 v 2.710 – Kidričevo

2 840131 737 Sedmak–ribnik–Spodnja Polskava 
(HŠ 195) 940911 2491 v 3.639 – Rače - 

Fram
3 841961 440011 Bukovec–Loka (Jakl) 340141 370 v 305 – Rače - Fram
4 940011 940021 Kopališka ulica 440113 743 v
5 940012 440112 Kopališka ulica 940011 150 v

6 940013 940011 Zdravstveni dom 
(dostop s Kopališče ulice) parkirišče 60 v

7 940021 440112 Kraigherjeva ulica–Samova ulica 
(povezava) 440181 1293 v

8 940022 940021 Sernčeva ulica HŠ 10A 422 v
9 940023 940022 Sernčeva ulica HŠ 2 62 v

10 940024 940021 Ob gozdu HŠ 6 66 v
11 940031 940021 Levstikova ulica 940021 477 v
12 940041 940021 Travniška ulica HŠ 19 298 v
13 940042 940041 Travniška ulica HŠ 36 50 v
14 940043 940041 Travniška ulica HŠ 22 40 v
15 940051 940021 Kraigherjeva ulica 440181 398 v
16 940052 940021 Ob potoku 940031 476 v
17 940053 940052 Ribiška ulica 940054 168 v
18 940054 940031 Ob potoku 940021 345 v
19 940061 940052 Jamova ulica 940031 113 v
20 940062 940052 Ulica Bračičeve brigade 940061 248 v
21 940063 940062 Jamova ulica 940061 158 v
22 940064 940052 Levstikova ulica 940031 74 v
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Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]

23 940071 440111 Slovenska Bistrica (Grajska ulica, 
Zidanškova ulica)–Kovača vas 440141 1669 v

24 940072 940071 Mladinska ulica HŠ 4 62 v
25 940073 940071 Ulica Sagadinovih HŠ 4 59 v
26 940074 940071 Kratka ulica HŠ 10 111 v
27 940075 940071 Gombačeva ulica HŠ 9 104 v
28 940076 940071 Štuhčeva ulica HŠ 9 129 v
29 940081 940071 Ob parku HŠ 12 217 v
30 940082 940081 Kovača vas HŠ 9 221 v
31 940083 940082 Kovača vas (odcep do HŠ 4) HŠ 4 50 v
32 940091 940071 Ulica dr. Štefke Hribarjeve 440051 237 v
33 940092 940091 Grogova ulica HŠ 9 115 v
34 940101 440051 Grajska ulica 940071 155 v
35 940102 940071 Kopališka ulica (mimo šole) 940021 519 v
36 940111 430 Ozka ulica HŠ 4 97 v

37 940121 430 Slovenska Bistrica (Devinska ulica)–
Devina (mimo pokopališča) 440051 868 v

38 940131 440051 Slovenska Bistrica (mimo pokopališča) 940121 533 v
39 940132 440051 Ulica Pohorskega bataljona HŠ 22 52 v
40 940133 440051 Ulica Pohorskega bataljona HŠ 31 73 v

41 940141 440112 Ulica Pohorskega odreda–Tomšičeva 
ulica 940147 236 v

42 940142 940141 Šolska ulica HŠ 16 223 v
43 940143 940142 Šolska ulica 940144 175 v
44 940144 940147 Prvomajska ulica HŠ 15 179 v
45 940145 940147 Promajska ulica 940143 102 v
46 940146 940147 Tomšičeva ulica HŠ 33 180 v
47 940147 940141 Tomšičeva ulica 440671 552 v
48 940148 940147 Tomšičeva ulica 440112 240 v
49 940151 940148 Tomšičeva ulica 940148 375 v
50 940152 940151 Tomšičeva ulica 940151 121 v
51 940161 940141 Ulica Pohorskega odreda 940148 400 v
52 940171 940313 Slomškova ulica 440111 375 v
53 940172 940171 Čopova ulica 430 351 v
54 940173 940171 Ulica dr. Jožeta Pučnika HŠ 21 118 v
55 940174 440111 Ozka ulica HŠ 3 148 v
56 940181 940313 Prežihova ulica 940141 309 v
57 940182 940313 Na Ajdov hrib 940181 346 v
58 940191 940192 Cesta zmage HŠ 8 147 v
59 940192 940312 Štancerjeva ulica HŠ 8 124 v
60 940193 940191 Cesta zmage HŠ 7 65 v
61 940201 940312 Župančičeva ulica 940251 366 v
62 940211 940312 Gregorčičeva ulica HŠ 18 221 v
63 940221 940312 Kettejeva ulica HŠ 7 79 v
64 940231 940312 Aškerčeva ulica HŠ 10 107 v
65 940241 940311 Murnova ulica 940312 222 v
66 940251 940312 Cankarjeva ulica–Finžgarjeva ulica HŠ 11 468 v
67 940261 940312 Cesta XIV. Divizije HŠ 24 291 v
68 940262 940261 Cesta XIV. Divizije 430 80 v

69 940271 940261 Nazorjeva ulica–Prešernova ulica 
(povezava) 940274 351 v

70 940272 940273 Ingoličeva ulica–Prešernova ulica 
(povezava) 940271 66 v

71 940273 940271 Ingoličeva ulica HŠ 15 166 v
72 940274 940251 Prešernova ulica HŠ 21 114 v

73 940275 940271 Prešernova ulica–Cankarjeva ulica 
(povezava) 940251 64 v
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Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
74 940281 940311 Ulica Anice Černejeve 940291 255 v
75 940282 940311 Kajuhova ulica HŠ 62A 162 v

76 940283 440671 Slovenska Bistrica (od krožišča  
do Kajuhove ulice) 940311 212 v

77 940284 940311 Zgornja Bistrica (od Kajuhove 87  
do gozda) gozd 350 v

78 940291 940311 Jenkova ulica–Ulica Anice Černejeve 
(povezava) 940312 265 v

79 940292 940291 Jenkova ulica HŠ 1 159 v
80 940301 940311 Cvetlična ulica HŠ 11 126 v
81 940311 430 Kajuhova ulica 440672 1930 v
82 940312 430 Špindlerjeva ulica 940311 953 v
83 940313 940312 Ob stadionu 440110 694 v
84 940314 940311 Vrtnarska ulica HŠ 30 487 v
85 940315 430 Ljubljanska cesta 940312 301 v
86 940321 940311 Ulica Slave Klavore HŠ 4 170 v
87 940322 940311 Kajuhova ulica HŠ 63C 134 v
88 940331 940311 Finžgarjeva ulica HŠ 8 151 v
89 940332 940331 Finžgarjeva ulica HŠ 5 27 v
90 940333 430 Kajuhova ulica (povezava od krožišča) 940311 120 v

91 940341 940311 Slovenska Bistrica  
(odcep do V Črnec 20) HŠ 20 665 v

92 940351 940341 V Črnec (mimo HŠ 21) 940361 557 v

93 940361 430 Slovenska Bistrica (Vodovnikova ulica)–
Spodnja Ložnica (Leskovar) HŠ 40 2115 v

94 940371 430 Aljaževa ulica HŠ 19 585 v

95 940381 430 Slovenska Bistrica 
(odcep do HŠ 37–Zafošt) HŠ 37 817 v

96 940382 940382 Od V Zafošt do Vodovnikove ulice 940361 188 v
97 940391 430 Pirnikova ulica HŠ 8 170 v
98 940401 219 Stepišnikova ulica HŠ 8 98 v
99 940402 219 Livadna (do konca asfalta) HŠ 10 194 v

100 940411 219 Bazoviška ulica HŠ 12 140 v
101 940421 219 Sttepišnikova ulica (odcep do HŠ 9) HŠ 9 300 v
102 940431 430 Potrčeva ulica HŠ 28 376 v
103 940432 940431 Maistrova ulica HŠ 14 181 v
104 940433 940431 Na poljanah HŠ 15 128 v
105 940441 430 Lackova ulica HŠ 13 250 v
106 940442 219 Krekova ulica 940441 336 v
107 940443 940441 Leonova ulica HŠ 7 64 v
108 940444 219 Leonova ulica HŠ 11 158 v
109 940451 430 Obrtniška ulica 940432 198 v
110 940461 940491 Slovenska ulica 940471 287 v
111 940462 940461 Zelena ulica 940471 152 v
112 940463 940461 Tavčerjeva ulica HŠ 6 89 v
113 940464 940461 Jurčičeva ulica HŠ 6 90 v
114 940465 940461 Miklošičeva ulica HŠ 6 93 v
115 940471 430 Ulica Borisa Winterja 440662 273 v
116 940472 940481 Prečna ulica 940471 105 v
117 940481 430 Izseljenska ulica 940471 285 v
118 940491 430 Vošnjakova ulica 440102 249 v
119 940501 940491 Leskovarjeva ulica 440663 226 v
120 940502 940501 Leskovarjeva ulica 440102 123 v
121 940511 440102 Gradišče (do pošte) HŠ 9 139 v
122 940512 940511 Gradišče (trg, parkirišče) 940511 55 v
123 940531 430 Žolgarjeva ulica (do krožišča) 440661 297 v
124 940532 440661 Žolgarjeva ulica (od krožišča) 440101 795 v
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125 940533 940532 Trgovska ulica 940535 266 v
126 940534 940532 Rimska ulica 940535 269 v
127 940535 440662 Industrijska ulica 940532 441 v
128 940541 440101 Proti jezam do HŠ 71 HŠ 71 1311 v
129 940561 440101 Kolodvorska ulica 941481 234 v
130 940571 430 Vinarska ulica HŠ 55 991 v
131 940572 940571 Vinarska ulica HŠ 14 232 v
132 940573 940571 Zadružna ulica 440102 481 v
133 940574 940573 Zadružna ulica HŠ 7A 72 v
134 940575 940571 Vinarska ulica HŠ 11 169 v
135 940581 940901 Ulica bratov Berglez–Čopova ulica 940903 960 v
136 940582 940581 Bizjakova ulica HŠ 5 143 v
137 940583 940581 Cankarjeva ulica HŠ 3 127 v
138 940591 940901 Šlandrova ulica HŠ 12 132 v
139 940601 940901 Lackova ulica HŠ 12 236 v
140 940611 940901 Ulica bratov Berglez HŠ 14 50 v
141 940621 940622 Ulica Karla Paja 940901 413 v

142 940622 165191 Ulica Pohorskega bataljona–Pionirska 
ulica 940621 644 v

143 940623 165191 Jurčičeva ulica 940621 179 v
144 940624 165191 Kacova ulica 940621 182 v
145 940625 165191 Prenarjeva ulica 940621 184 v
146 940626 940621 Ulica Karla Paja HŠ 10 68 v
147 940627 940622 Kolodvorska ulica HŠ 3 84 v
148 940628 940621 Ulica Karla Paja HŠ 12 109 v
149 940629 940622 Pionirska ulica HŠ 6b 72 v

150 940631 165191 Kolodvorska ulica–Ulica Karla Paja 
(povezava) 940622 313 v

151 940641 165191 Ulica Sagadinovih HŠ 9 175 v
152 940651 165191 Cesta na polje HŠ 33 425 v
153 940652 940651 Bevkova ulica HŠ 10 103 v
154 940661 940671 Levstikova ulica 940662 77 v
155 940662 940651 Levstikova ulica HŠ 18 187 v
156 940671 940651 Zidanškova ulica HŠ 19 239 v
157 940672 940671 Zidanškova ulica 165191 51 v
158 940681 165191 Ptujska cesta HŠ 46 78 v
159 940691 165191 Trubarjeva ulica HŠ 24 249 v
160 940692 940701 Trubarjeva ulica (mimo HŠ 6 in HŠ 10) 940691 110 v
161 940693 940691 Trubarjeva ulica (odcep do HŠ 18) HŠ 11 59 v
162 940694 940692 Trubarjeva ulica HŠ 8 77 v
163 940701 165191 Ptujska cesta HŠ 32 (Kulturni dom) 165191 68 v
164 940711 165191 Cesta ob ribniku 940714 401 v
165 940712 940711 Stanetova ulica 940742 113 v
166 940713 940711 Kvedrova ulica (do HŠ 24) HŠ 24 270 v
167 940714 940711 Ob železniški progi 940715 537 v
168 940715 940714 Ob železnici 165191 200 v
169 940731 940711 Šarhova ulica 165011 717 v
170 940732 940731 Ozka ulica HŠ 8 84 v
171 940733 940731 Kvedrova ulica HŠ 29 240 v
172 940734 940731 Potrčeva ulica HŠ 5 124 v
173 940735 940731 Prešernova ulica–ob cesti 165011 928 v
174 940736 940731 Murnova ulica HŠ 11 193 v
175 940741 940742 Kajuhova ulica HŠ 6 125 v
176 940742 940731 Prežihova ulica HŠ 16 284 v
177 940761 165011 Župančičeva ulica–do Bezjak HŠ 26 528 v
178 940771 940731 Gregorčičeva ulica HŠ 14 184 v
179 940772 940735 Župančičeva ulica (Gaj) HŠ 31 47 v
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180 940781 165011 Občina Kidričevo–po občinski meji–
Prešernova ulica HŠ 17A 1501 v

181 940801 165191 Ptujska cesta HŠ 68 226 v
182 940811 440611 Spodnja Polskava (povezava) 2 1004 v
183 940812 940811 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 52) HŠ 52 212 v
184 940813 940811 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 25) HŠ 25 272 v
185 940814 940813 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 24) HŠ 24 109 v
186 940815 940812 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 38A) HŠ 38A 70 v
187 940816 940812 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 43) HŠ 43 92 v
188 940817 940812 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 46C) HŠ 46C 194 v

189 940818 940817 Spodnja Polskava (konec asfalta) konec 
asfalta 33 v

190 940819 940811 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 57B) HŠ 57B 138 v
191 940821 440611 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 264) HŠ 264 585 v
192 940822 440611 Spodnja Polskava (povezava) 940821 133 v

193 940831 940821 Spodnja Polskava (mimo gasilnega 
doma) 440621 769 v

194 940832 440611 Spodnja Polskava (mimo HŠ 281) 940831 145 v
195 940841 440621 Pokoše (povezava od HŠ 3) 440621 1858 v
196 940842 940841 Pokoše (odcep do HŠ 37B) HŠ 37B 82 v
197 940843 940841 Pokoše (odcep do HŠ 34A) HŠ 34A 87 v
198 940851 440621 Pokoše povezava) 943751 352 v
199 940852 440621 Pokoše (povezava) 940851 145 v

200 940861 440621 Pokoše–Zgornja Polskava (Zidanškova 
ulica) 430 1240 v

201 940862 940861 Zidanškova ulica (odcep do HŠ 20) HŠ 20 85 v

202 940871 440611 Spodnja Polskava (odcep mimo šole 
do HŠ 285) HŠ 285 130 v

203 940881 440621 Spodnja Polskava (odcep ob avtocasti 
do HŠ 311) HŠ 311 450 v

204 940882 940881 Spodnja Polskava (odcep proti HŠ 315) HŠ 315 207 v
205 940891 940811 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 63) HŠ 63 58 v

206 940901 940902 Spodnja Polskava–Pragersko (Ulica 
bratov Berglez) 165191 2729 v

207 940902 440611 Mimo pokopališča 440611 376 v

208 940903 940901 Spodnja Polskava 
(Gradišnik–odcep proti Mok) 940581 435 v

209 940904 940901 Spodnja Polskava 
(Gmajnica–povezava do Golob) 940911 340 v

210 940905 940902 Spodnja Poslkava–pokopališče pokopališče 27 v

211 940911 440610 Spodnja Polskava (iz naselja mimo 
Golob do Esih) HŠ 218 1224 v

212 940912 940911 Križišče 940902 22 v

213 940913 940911 Spodnja Polskava (odcep v naselju 
do HŠ 237) HŠ 237 268 v

214 940921 940911 Spodnja Polskava (odcep v naselju 
mimo Šift do Kampl) HŠ 205 969 v

215 940922 840131 Spodnja Polskava (Sredke–povezava 
mimo Pogorevec do Rakitnik) 940911 2491 v

216 940932 440611 Sele pri Polskavi (Gornje polje–
povezava mimo Sedmak) 840131 712 v

217 940941 440621 Sele pri Polskavi (odcep do HŠ 58) HŠ 58 130 v
218 940951 940921 Spodnja Polskava (odcep do Soršak) HŠ 204 224 v
219 940961 940901 Spodnja Polskava (odcep do HŠ 151) HŠ 151 180 v

220 940962 940901 Spodnja Polskava 
(v naselju odcep do HŠ 159) HŠ 159 107 v

221 940963 940901 Spodnja Polskava 
(v naselju odcep do HŠ 164) HŠ 164 44 v
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222 940971 440611 Spodnja Polskava 
(v naselju odcep do obrata) HŠ 90 64 v

223 940972 440611 Spodnja Polskava 
(v naselju odcep do HŠ 99) HŠ 97 66 v

224 940973 440611 Spodnja Polskava 
(v naselju odcep do HŠ 94C) HŠ 94C 96 v

225 940981 940901 Spodnja Polskava 
(Vrtinci odcep do Falež) HŠ 176 312 v

226 940991 940901 Spodnja Polskava 
(Slokača odcep do Dorič) HŠ 186 73 v

227 941001 940911 Spodnja Polskava 
(odcep do mostu pri Orthaber) HŠ 211 134 v

228 941021 2 Odcep do vodovodnega zajetja Velenik Velenik 906 v
229 941031 440591 Sp. Leskovec (odcep do HŠ 104) HŠ 104 498 v
230 941032 440591 Sp. Leskovec (odcep do HŠ 114C) HŠ 114C 143 v
231 941041 440591 Sp. Leskovec (odcep do HŠ 126) HŠ 126 403 v
232 941051 440591 Sp. Leskovec (odcep do HŠ 135) HŠ 135 571 v
233 941052 941051 Stari Log (odcep do HŠ 72) HŠ 72 78 v
234 941061 440591 Stari Log (odcep do 59) HŠ 59 128 v
235 941071 440591 Stari Log (odcep do HŠ 71A) HŠ 71A 739 v
236 941072 941071 Stari Log (odcep do HŠ 66) HŠ 66 243 v
237 941081 440591 Stari Log (odcep do Koban) HŠ 47 622 v
238 941082 941081 Stari Log (odcep do Pršuh) HŠ 40A 148 v
239 941091 440591 Stari Log (odcep do Ribič) HŠ 25 145 v
240 941101 440591 Stari Log (odcep do HŠ 1) HŠ 1 501 v
241 941111 440581 Leskovec (odcep proti HŠ 53) HŠ 52 135 v
242 941121 440581 Odcep do tenis igrišča HŠ 45 191 v

243 941131 440581 Leskovec (odcep do Pušnik v naselju 
Črešnjevec) HŠ 131 340 v

244 941141 440581 Leskovec (odcep do HŠ 58) HŠ 58 92 v
245 941142 440581 Leskovec (odcep do HŠ 96) HŠ 96 76 v
246 941143 440581 Leskovec (odcep do HŠ 89) HŠ 89 96 v
247 941144 941143 Leskovec (odcep do HŠ 89B) HŠ 89B 82 v
248 941151 440581 Leskovec–Spodnja Nova vas 941161 1471 v
249 941152 941151 Leskovec (mimo HŠ 30) 941151 66 v
250 941153 941151 Leskovec (mimo HŠ 26) HŠ 26 121 v
251 941161 440581 Leskovec–Spodnja Nova vas 440161 2151 v

252 941162 941161 Leskovec 
(odcep pri Pristovnik do HŠ 13) HŠ 13 255 v

253 941163 941161 Križišče 440161 27 v

254 941171 440581 Črešnjevec (krožišče)–Spodnja Nova 
vas 941161 1333 v

255 941181 440581 Črešnjevec (do pokopališča) pokopališče 162 v
256 941191 240021 Črešnjevec (do železniške postaje) 440101 1694 v
257 941192 941191 Črešnjevec (pod žel. progo do HŠ 155) HŠ 155 1071 v
258 941201 440582 Črešnjevec (povezava) 240022 365 v
259 941202 941201 Črešnjevec (odcep do HŠ 1C) HŠ 1C 137 v
260 941203 941201 Črešnjevec (odcep do HŠ 11A) HŠ 11A 137 v
261 941211 440561 Črešnjevec (od Repnik do vasi) 440581 966 v
262 941212 941212 Črešnjevec (od Repnik proti Stari Log) 440591 1144 v
263 941221 440581 Črešnjevec (skozi naselje) 941211 457 v
264 941222 941221 Črešnjevec (naselje) 440581 136 v
265 941223 941221 Črešnjevec (naselje) 941222 97 v
266 941231 240021 Črešnjevec (proti železniški progi) 941241 832 v
267 941232 941231 Črešnjevec (odcep do HŠ 137) HŠ 137 338 v
268 941233 941231 Črešnjevec (odcep do HŠ 114) HŠ 114 97 v <Null>
269 941241 240021 Črešnjevec (Vrhloga do predora) 240021 1182 v
270 941242 941241 Črešnjevec (odcep do HŠ 146) HŠ 146 202 v
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271 941243 941241 Črešnjevec (odcep do HŠ 79C) HŠ 79C 108 v
272 941251 440561 Vrhloga–Stari Log 440591 2538 v
273 941252 941251 Črešnjevec (odcep do Dolničar) HŠ 41 262 v
274 941253 941251 Vrhloga (odcep do HŠ 64) HŠ 64 159 v
275 941262 240021 Vrhloga (odcep do HŠ 36) HŠ 36 544 v
276 941271 240021 Brezje pri Slovenski Bistrici (do naselja) HŠ 7 508 v

277 941281 240021 Trnovec pri Slovenski Bistrici 
(odcep do HŠ 22) HŠ 22 209 v

278 941291 240021 Trnovec pri Slovenski Bistrici 
(odcep do HŠ 7A) HŠ 7A 225 v

279 941301 240021 Vrhloga (v Drage) HŠ 21 243 v
280 941302 240021 Vrhloga (odcep do HŠ 43) HŠ 43 34 v
281 941311 440571 Lokanja vas (čez Bistrico) 440101 497 v
282 941321 440571 Lokanja vas (odcep do HŠ 10A) HŠ 10A 239 v

283 941331 440551 Pretrež–priključitev na LC v Kočno  
ob Ložnici 440101 2585 v

284 941332 941331 Pretrež (odcep do HŠ 30) HŠ 30 628 v
285 941333 941332 Pretrež–Farovec 440551 1445 v
286 941334 941331 Pretrež (odcep do HŠ 35) HŠ 35 238 v
287 941335 941331 Pretrež (odcep do HŠ 43) HŠ 43 132 v
288 941341 440551 Pretrež (odcep do HŠ 18) HŠ 18 329 v
289 941342 941341 Pretrež (odcep do HŠ 21) HŠ 21 313 v
290 941343 440551 Pretrež (odcep do HŠ 13) HŠ 13 56 v
291 941351 440551 Farovec–Zgornja Ložnica 440101 741 v 449 – Makole
292 941361 440551 Farovec (do ribnika) ribnik 465 v
293 941371 440582 Spodnja Nova vas (odcep do Juriči) HŠ 26 495 v
294 941381 240021 Vrhloga (odcep do HŠ 3) HŠ 3 231 v
295 941391 240021 Vhrloga (odcep do HŠ 13) HŠ 13 118 v
296 941411 440161 Spodnja Nova vas (vas) HŠ 22 226 v
297 941421 440161 Spodnja Nova vas (odcep do HŠ 11) HŠ 11 52 v
298 941431 440101 Cigonca (odcep ob potoku Ložnica) HŠ 83 334 v
299 941441 440161 Spodnja Nova vas (po vasi proti žagi) 941481 558 v
300 941442 941441 Spodnja Nova vas (odcep proti žagi) 941481 431 v
301 941451 941451 Spodnja Nova vas (ob avtocesti) 2 1435 v
302 941461 440161 Slovenska Bistrica (mimo Olčarja) HŠ 83 196 v

303 941462 440161 Slovenska Bistrica 
(Brinje–odcep do HŠ 82) HŠ 82 94 v

304 941472 440161 Slovenska Bistrica (odcep do HŠ 30) HŠ 30 67 v
305 941481 440101 Slovenska Bistrica (mimo žage) 440161 1242 v
306 941491 440161 Slovenska Bistrica (ob avtocesti) 430 855 v
307 941492 2 Klopce (odcep do Lukec) HŠ 27 460 v
308 941501 219 Cigonca (na jezah) HŠ 73 1129 v
309 941502 941501 Cigonca (na jezah–odcep do Gosak) HŠ 75 512 v
310 941503 941502 Cigonca (odcep mimo Šega do HŠ 76) HŠ 76 391 v
311 941504 941501 Cigonca (na jezah–odcep do HŠ 69) HŠ 69 61 v
312 941505 941501 Cigonca (na jezah–odcep do HŠ 65) HŠ 65 150 v
313 941511 219 Cigonca (odcep do HŠ 62) HŠ 62 314 v

314 941521 219 Cigonca 
(odcep mimo parkirišča do HŠ 21) HŠ 21 78 v

315 941531 219 Videž (Ježe–odcep do HŠ 46) HŠ 46 129 v
316 941541 440101 Cigonca–Videž (ob železniški progi) 219 1850 v

317 941551 440371 Cigonca 
(Gornji Log–odcep do Pri Kacu) HŠ 132 1266 v

318 941561 440371 Videž (odcep mimo HŠ 13 proti njivam) HŠ 13 165 v
319 941571 440371 Videž (odcep do HŠ 19) HŠ 19 433 v
320 941572 440371 Žabljek (odcep do ribnika) ribnik 549 v
321 941581 440371 Videž (čez naselje) 219 773 v
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322 941583 941581 Videž (povezava) 440371 96 v
323 941591 219 Cigonca (do lovskega doma) lovski dom 476 v
324 941601 440351 Cigonca (odcep do HŠ 56) HŠ 56 353 v

325 941611 440351 Cigonca–Slovenska Bistrica 
(ob avtocesti) 430 1580 v

326 941612 941611 Slovenska Bistrica (blok) HŠ 103 74 v
327 941621 440351 Cigonca (odcep do HŠ 55) HŠ 55 133 v
328 941631 440361 Levič (skozi naselje do Krčevinjek) HŠ 34 813 v
329 941632 941631 Levič (odcep do Jakopič) HŠ 30 174 v
330 941633 941632 Žabljek (križišče) 941631 18 v

331 941641 440331 Prepuž (Burlaki)–Občina Slovenske 
Konjice 883521 1381 v

332 941651 941652 Vrhole pri Laporju (odcep do Tinek) HŠ 5A 341 v

333 941652 440471 Vrhole pri Laporju 
(od Klemec do cerve Sv. Trije kralji) 440491 1256 v

334 941671 440481 Vrhole pri Laporju (odcep do Špec) HŠ 55 285 v
335 941681 440481 Vrhole pri Laporju (odcep do Mežnar) HŠ 46 121 v
336 941691 440471 Vrhole pri Laporju (odcep proti Hudiček) HŠ 44 210 v
337 941701 440101 Kočno ob Ložnici (odcep do HŠ 22) HŠ 22 401 v

338 941702 440101 Drumlažno 
(Jašovec–odcep do Kadivjek) HŠ 1 324 v

339 941711 440471 Vrhole pri Laporju 
(povezava mimo Korošec) 941721 649 v

340 941721 440101
Kočno ob Ložnici (odcep pri Gradič 
mimo Bogec in Križanec v naselju 
Vrhole pri Laporju)

941731 2128 v

341 941722 941721 Vrhole pri Laporju (odcep do Perk) HŠ 37 204 v

342 941723 941721 Vrhole pri Laporju 
(odcep mimo Kolbec do HŠ 28) HŠ 28 299 v

343 941731 440101 Kočno ob Ložnici–Hošnica (Vodola) 440411 2995 v
344 941732 440101 Kočno ob Ložnici (povezava) 941731 109 v
345 941733 941731 Hošnica (odcep do HŠ 76) HŠ 76 250 v
346 941734 941731 Hošnica (povezava–pod daljnovodom) 941733 138 v
347 941735 941731 Hošnica (Vodola–odcep do HŠ 66) HŠ 66 400 v
348 941741 219 Križni vrh–Hošnica 440411 1610 v
349 941742 941741 Hošnica (odcep do HŠ 11) HŠ 10 192 v
350 941751 440431 Laporje–Hošnica 941741 1208 v
351 941752 941751 Hošnica (povezava) 941741 143 v
352 941761 440451 Hošnica (odcep do HŠ 51) HŠ 51 451 v
353 941771 440411 Hošnica (Gaj–odcep do HŠ 30C) HŠ 30C 301 v
354 941781 440411 Hošnica–Zgornja Brežnica (čez Čret) 219 867 v

355 941791 219 Zgornja Brežnica 
(Župnica–odcep do HŠ 16) HŠ 16 864 v

356 941792 219 Zgornja Brežnica (odcep do podvoza 
pod železniško progo) podvoz 76 v

357 941801 440441 Laporje (odcep do pokopališča) pokopališče 244 v
358 941811 440441 Laporje (povezava) 440101 650 v

359 941821 440441 Laporje 
(Laporska gorca–odcep do HŠ 106) HŠ 106 194 v

360 941831 440411 Laporje (Jablanca–povezava) 440101 774 v
361 941841 941801 Laporje (od pokopališča proti cerkvi) 440411 262 v
362 941851 440441 Kočno ob Ložnici (odsek do HŠ 24) HŠ 24 294 v
363 941861 440411 Laporje (Gumle–odcep do HŠ 17) HŠ 17 307 v
364 941871 440411 Laporje (mimo šole) HŠ 32 174 v
365 941872 440411 Laporje (naselje–odcep do HŠ 17) HŠ 29D 124 v
366 941881 440431 Križni vrh (odcep do Sovič) HŠ 65 459 v
367 941891 219 Križni vrh–Razgor pri Žabljeku 440381 1533 v
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368 941892 941891 Razgor pri Žabljeku 
(Loke–odcep do HŠ 10) HŠ 10 411 v

369 941901 219 Križni vrh (odcep do HŠ 108) HŠ 108 312 v
370 941911 219 Križni vrh (odcep do HŠ 36) HŠ 36 369 v
371 941912 219 Križni vrh (odcep do HŠ 60) HŠ 60 85 v
372 941921 219 Križni vrh (okrog HŠ 11) 219 260 v
373 941931 440361 Žabljek (Sredke–odcep do HŠ 48B) HŠ 48B 83 v
374 941932 440361 Žabljek (mimo HŠ 43 do cerkve) cerkev 83 v
375 941941 440361 Žabljek (Rožna dolina–odcep do HŠ 55) HŠ 55 794 v
376 941942 941941 Levič (Starige–odcep do Pukec) HŠ 22A 621 v
377 941951 440361 Žabljek (odcep do Pri Jagru) HŠ 32 484 v
378 941961 440361 Levič (naselje–odcep do HŠ 18) HŠ 18 132 v
379 941962 440361 Levič (Dolič–odcep do Grereč) HŠ 21 273 v
380 941971 941631 Levič (Nune–odcep do Knap) HŠ 7 390 v
381 941981 440361 Žabljek (Rupe)–križišče 941632 311 v
382 941991 440391 Dolgi vrh (Brežnica–odcep do HŠ 33) HŠ 33 885 v

383 941992 440391 Dolgi vrh–do podvoza pod železniško 
progo podvoz 33 v

384 942001 942002 Razgor pri Žabljeku (Pesjaki–odcep  
do HŠ 37) HŠ 37 130 v

385 942002 440381 Razgor pri Žabljeku (Pesjaki–odcep  
do HŠ 33) HŠ 33 241 v

386 942011 440381 Razgor pri Žabljeku (odcep do HŠ 23B) HŠ 23B 292 v

387 942081 440663 Tomažičeva ulica 
(mimo industrijskega obrata)

konec 
asfalta 327 v

388 942082 942081 Tomažičeva ulica HŠ 6 232 v
389 942091 940531 Maistrova ulica 430 136 v
390 942101 940471 Romihova ulica HŠ 10 235 v
391 942102 942101 Romihova ulica HŠ 41A 24 v
392 942103 942101 Romihova ulica HŠ 39 43 v
393 942104 942101 Romihova ulica HŠ 29A 43 v
394 942105 942101 Romihova ulica 940501 149 v
395 942111 940531 Romihova ulica 940471 255 v
396 942112 942111 Romihova ulica HŠ 77 24 v
397 942113 942111 Romihova ulica HŠ 61 43 v
398 942114 942111 Romihova ulica HŠ 53 43 v
399 942115 942111 Romihova ulica HŠ 49 42 v

400 943221 440112 Zdravstveni dom 
(dostop s Partizanske ulice) parkirišče 91 v

401 943281 440041 Kalše–krožna čez naselje Brezno 943281 1082 v
402 943291 440031 Kočno pri Polskavi–Kalše (mimo Marof) 440041 2948 v
403 943292 943291 Kočno–vodohran vodohran 70 v
404 943293 440041 Kalše (Stara vas–odcep do HŠ 14) HŠ 14 83 v
405 943301 440021 Ogljenšak (odcep do HŠ 33) HŠ 33 570 v
406 943302 943301 Ogljenšak (Vinše–odcep do HŠ 22) HŠ 22 172 v
407 943311 440021 Ogljenšak (odcep do HŠ 36) HŠ 36 187 v
408 943321 440021 Ogljenšak (odcep do HŠ 14) HŠ 14 274 v
409 943331 440021 Ogljenšak (odcep do HŠ 24) HŠ 24 80 v

410 943341 440031 Ogljenšak (povezava Tramšek–
Leskovar) 440031 403 v

411 943361 440031 Ogljenšak (odcep do HŠ 53) HŠ 53 62 v
412 943371 440011 Bukovec (odcep do HŠ 125) HŠ 125 55 v
413 943381 440011 Bukovec (odcep pri Lačen do HŠ 106) HŠ 106 203 v

414 943391 440011 Bukovec 
(odcep na koncu naselja do HŠ 127) HŠ 127 368 v

415 943411 440031 Kočno pri Polskavi (odcep do HŠ 11) HŠ 11 298 v
416 943422 841961 Križišče Bukovec Čelan 440011 20 v
417 943431 440011 Ogljenšak (odcep do HŠ 38) HŠ 38 282 v
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418 943441 440011 Bukovec (odcep do HŠ 102) HŠ 102 138 v
419 943442 440011 Bukovec (odcep do HŠ 96) HŠ 96 80 v
420 943451 440031 Kočno pri Polskavi (odcep do HŠ 19) HŠ 19 100 v
421 943452 943451 Kočno pri Polskavi (odcep do HŠ 11D) HŠ 11D 289 v
422 943461 440031 Kočno pri Polskavi (odcep do HŠ 20) HŠ 20 352 v
423 943471 440031 Kočno pri Polskavi (odcep do HŠ 16) HŠ 16 88 v
424 943491 440011 Bukovec (odcep do Štern) HŠ 121 508 v

425 943492 943491 Bukovec 
(odcep v smeri Mlakar do HŠ 124) HŠ 124 292 v

426 943493 943494 Bukovec (do Kapelar) HŠ 38 172 v
427 943494 440011 Bukovec (odcep do Mlakar) HŠ 41 917 v
428 943501 440011 Bukovec (odcep proti Pušnik) HŠ 61 97 v
429 943511 440011 Bukovec (odcep do Šetar) HŠ 28 88 v
430 943521 440011 Bukovec (odcep do HŠ 25) HŠ 25 161 v
431 943522 943521 Bukovec (odcep do HŠ 27) HŠ 27 89 v
432 943531 440011 Bukovec (odcep proti HŠ 23) HŠ 23 113 v

433 943541 430 Bukovec 
(odcep do HŠ 8–konec asfalta) HŠ 8 366 v

434 943542 943541 Bukovec (odcep do HŠ 10A) HŠ 10A 218 v
435 943551 440611 Kanclerjeva ulica HŠ 5 63 v
436 943561 440601 Trubarjeva ulica HŠ 9 164 v
437 943571 440601 Lampretova ulica HŠ 6 81 v
438 943581 430 Hribarjeva ulica HŠ 3 159 v
439 943591 430 Ulica Pohorskega bataljona 943621 809 v
440 943592 943591 Vošnjakova ulica 943591 355 v
441 943593 943591 Vinterjeva ulica 943581 382 v
442 943594 943593 Finžgarjeva ulica HŠ 8 183 v

443 943595 943592 Bukovec 
(odcep z Vošnjakove ulice do HŠ 54B) HŠ 54B 117 v

444 943596 943591 Bevkova ulica HŠ 7 147 v
445 943601 943951 Bukovec–Žigart 440011 488 v

446 943602 943601 Zgornja Polskava 
(odcep do Bukovec HŠ 75) HŠ 75 234 v

447 943611 440011 Bukovec 
(odcep mimo Rozman do HŠ 47B) HŠ 47B 147 v

448 943621 943951 Kajuhova ulica HŠ 50 417 v
449 943622 943621 Kajuhova ulica 943612 161 v

450 943623 943612 Bukovec (odcep od Vinogradniške ulice 
do HŠ 48) HŠ 48 43 v

451 943624 943622 Vinogradniška ulica HŠ 19 82 v
452 943625 943622 Kajuhova ulica HŠ 23 76 v
453 943631 440611 Zgornja Polskava (mimo pokopališča) 943651 127 v
454 943632 440611 Zgornja Polskava (do cerkve Sv.Trojice) cerkev 63 v

455 943651 430 Zgornja Polskava (Jurčičeva ulica)–
Zgornja Poskava (mimo pokopališča) 440611 1580 v

456 943652 440611 Šolska ulica (do HŠ 13e) HŠ 13 163 v
457 943653 440611 Šolska ulica (odsek do Pliberšek) HŠ 3 35 v
458 943661 440621 Sele pri Polskavi (odcep do Grobelnik) HŠ 42 118 v

459 943671 440621 Sele pri Polskavi (odcep do Spodnja 
Polskava HŠ 294) HŠ 294 191 v

460 943681 440611 Sele pri Polskavi (Krče–odcep mimo 
Ajtek in Špes do HŠ 11A) HŠ 11A 858 v

461 943682 943681 Sele pri Polskavi (odcep ob lokalni cesti 
do HŠ 1) HŠ 1 190 v

462 943683 943682 Sele pri Polskavi (odcep do HŠ 4A) HŠ 4A 121 v
463 943684 943681 Sele pri Polskavi (odcep do Kotnik) HŠ 14 300 v

464 943691 440621 Sele pri Polskavi (odcep do HŠ 53– 
ob avtocesti) HŠ 53 318 v
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465 943701 940861 Pokoše (odcep do Sele pri Polskavi  
HŠ 59 HŠ 59 107 v

466 943702 943701 Križišče pri HŠ 8 940861 13 v

467 943711 943651 Odcep Zgornja Polskava (Štuki)  
do Sele pri Polskavi (Kukava–HŠ 61) HŠ 61 435 v

468 943712 943711 Sele pri Polskavi (povezava) 943691 714 v
469 943731 430 Jurčičeva ulica (športni park) HŠ 6 209 v
470 943741 940861 Vodovnikova ulica HŠ 12 91 v

471 943751 430 Zgornja Polskava (Javerniška ulica)–
Pokoše 440621 721 v

472 943752 943751 Javerniška ulica 440621 278 v
473 943753 943751 Ob gozdu 440621 278 v
474 943761 440041 Gaberniška ulica (odcep do HŠ 8) HŠ 8 74 v
475 943771 440041 Gabernik (odcep do HŠ 88) HŠ 88 263 v
476 943781 440041 Gabernik (odcep do HŠ 38) HŠ 38 258 v
477 943791 440041 Gabernik (odcep do HŠ 33) HŠ 33 142 v
478 943801 440041 Gabernik (odcep proti HŠ 28) HŠ 28 112 v
479 943811 440041 Gabernik (povezava proti Šega) 440061 417 v

480 943821 440041 Gabernik–Zgornja Polskava 
(Gubčeva ulica) 430 2259 v

481 943822 943821 Gabernik (krožna skozi naselje) 943821 672 v
482 943823 943821 Gabernik (odcep do HŠ 79) HŠ 79 172 v
483 943824 943821 Gabernik (odcep do HŠ 73D) HŠ 73D 127 v
484 943825 943822 Gabernik (odcep do HŠ 60) HŠ 60 163 v
485 943826 943821 Gubčeva ulica (odcep do HŠ 22) HŠ 22 81 v
486 943827 943821 Gromberška ulica 943871 133 v
487 943828 943821 Pohorska ulica (odcep do HŠ 28) HŠ 28 104 v
488 943829 943821 Ulica Pohorskega bataljona (do HŠ 4) HŠ 4 69 v

489 943831 430 Zgornja Polskava (Pohorska ulica)–
Gabernik (do razcepa pri HŠ 10) 943941 819 v

490 943832 943831 Pohorska ulica 943821 346 v
491 943833 943831 Gabernik (odcep do HŠ 15) HŠ 15 685 v
492 943834 943832 Pohorska ulica (odcep do HŠ 22) HŠ 22 32 v
493 943835 943831 Gabernik (odcep do HŠ 31) HŠ 31 25 v

494 943836 943831 Gabernik 
(odcep do Pohorske ulice HŠ 16) HŠ 16 58 v

495 943841 430 Kettejeva ulica HŠ 11 141 v
496 943851 430 Aškerčeva ulica HŠ 8 93 v
497 943861 943821 Prežihova ulica 943862 268 v
498 943862 430 Gregorčičeva ulica HŠ 32 351 v
499 943871 440021 Ulica Pohorskega odreda 943881 474 v

500 943873 943871 Ulica Pohorskega odreda 
(odcep do HŠ 17) HŠ 17 74 v

501 943874 943821 Gubčeva ulica (do HŠ 56) HŠ 56 147 v
502 943875 943874 Gubčeva ulica (do HŠ 44) HŠ 44 50 v
503 943876 943821 Gubčeva ulica (do HŠ 38) HŠ 38 67 v

504 943881 430 Zgornja Polskava (Šarhova ulica)–
Gabernik (Gromberška ulica) 943827 367 v

505 943882 943881 Cankarjeva ulica HŠ 15 165 v
506 943883 943881 Župančičeva ulica (do HŠ 16) HŠ 16 115 v
507 943884 943883 Župančičeva ulica (do HŠ 6) HŠ 6 71 v
508 943885 943881 Bračičeva ulica 440021 314 v
509 943886 943885 Bračičeva ulica (odcep do HŠ 24) HŠ 24 94 v

510 943887 943881 Ulica Pohorskega odreda 
(odcep do HŠ 6) HŠ 6 61 v

511 943891 943901 Zgornja Polskava (Mladinska ulica)–
Ogljenšak–Bukovec 943892 499 v

512 943892 943951 Bukovec (odcep do HŠ 79) HŠ 79 117 v
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513 943893 943911 Ulica dr. Babnika (odcep do HŠ 5) HŠ 5 51 v

514 943901 430 Zgornja Polskava (Mladinska ulica)–
Ogljenšak HŠ 9 584 v

515 943902 943901 Mladinska ulica (odcep do HŠ 11A) HŠ 11A 125 v

516 943911 943901 Ingoličeva ulica–Ulica dr. Babnika 
(povezava) HŠ 17 416 v

517 943912 943911 Ulica dr. Babnika (odcep do HŠ 3) HŠ 3 78 v
518 943913 943911 Ulica dr. Babnika (odcep do HŠ 18) HŠ 18 110 v
519 943914 943911 Ingoličeva ulica (mimo parkirišča) 943921 100 v
520 943921 430 Mariborska ulica (povezava) 943911 252 v
521 943931 440031 Kočno pri Polskavi (do HŠ 5) HŠ 5 508 v
522 943941 943831 Gabernik (odcep pri HŠ 10 do HŠ 30A) HŠ 30A 281 v

523 943951 430 Zgornja Polskava (Vinogradniška 
ulica)–Bukovec 943601 808 v

524 943952 943951 Zgornja Polskava (Betlehem–odep  
do Bukovec HŠ 73) HŠ 73 204 v

525 943961 430 Klopce–Ritoznoj 440061 1807 v
526 943962 943961 Šentovec (odcep do Poharc) HŠ 15 175 v
527 943971 430 Klopce (odcep pri Bersnej do Žgajnar) HŠ 3 359 v

528 943981 440041 Zgornja Polskava (Gaberniška ulica  
do Ritoznoj HŠ 1) HŠ 1 141 v

529 943991 440041 Zgornja Polskava (odcep  
od Gaberniške ulice do Škrjanc) HŠ 2 163 v

530 943992 943991 Gabernik (povezava–križišče) 440041 34 v

531 944001 430 Klopce (odcep do HŠ 39 v naselju 
Pokoše) HŠ 39 383 v

532 944002 944001 Klopce (odcep do HŠ 11) HŠ 11 77 v
533 944011 430 Klopce (odcep do HŠ 9B) HŠ 9B 192 v
534 944012 944011 Klopce (odcep do HŠ 6) HŠ 6 191 v
535 944021 944031 Klopce (odcep do HŠ 15) HŠ 15 104 v
536 944031 430 Klopce (odcep do HŠ 16B) HŠ 16B 160 v
537 944041 430 Klopce (odcep do Jurič) HŠ 6C 625 v
538 944051 430 Klopce (odcep do HŠ 2A) HŠ 2A 72 v
539 944061 430 Devina–Šentovec 440061 1389 v
540 944062 944061 Šentovec (križišče) 440061 13 v
541 944071 440061 Šentovec (odcep do Kolek) HŠ 17 893 v
542 944072 944071 Šentovec (odcep do HŠ 14) HŠ 14 27 v
543 944081 440061 Ritoznoj (odcep do HŠ 42) HŠ 42 1210 v
544 944091 440061 Šentovec (odcep do Ritoznoj HŠ 70) HŠ 70 377 v
545 944092 944091 Šentovec (odcep do HŠ 10) HŠ 10 187 v
546 944101 430 Devina–do vasi 440061 1399 v
547 944102 944101 Devina (odcep do HŠ 39) HŠ 39 194 v
548 944111 440061 Devina (okoli HŠ 30) HŠ 30A 197 v
549 944112 440061 Devina (odcep do HŠ 26E) HŠ 26E 250 v

550 944121 940120 Slovenska Bistrica (odcep od Devinske 
ulice do HŠ 24) HŠ 24 112 v

551 944131 430 Trg Alfonza Šarha HŠ 4 195 v
552 944141 440051 Devina (povezava) 440061 367 v
553 944151 440051 Šentovec (odcep do HŠ 25) HŠ 25 296 v
554 944152 944151 Ritoznoj (odcep do HŠ 53) HŠ 53 126 v
555 944161 440051 Devina (odcep do HŠ 26) HŠ 26 154 v

556 944171 440051 Ritoznoj–Spodnje Prebukovje 
(do HŠ 30A) HŠ 30A 1137 v

557 944172 944171 Kovača vas (odcep do HŠ 87) HŠ 87 167 v
558 944181 440051 Devina (odcep do Ritoznoj HŠ 67) HŠ 67 165 v
559 944191 440051 Spodnje Prebukovje–Ajd 440051 875 v
560 944192 440051 Ritoznoj (odcep do HŠ 54) HŠ 54 40 v
561 944201 440051 Ritoznoj (odcep do HŠ 68) HŠ 68 132 v
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562 944211 946081 Spodnje Prebukovje–Ritoznoj 440051 917 v
563 944213 944211 Ritoznoj (odcep do HŠ 46B) HŠ 46B 110 v
564 944221 440061 Ritoznoj (odcep do HŠ 22) HŠ 22 68 v
565 944222 440061 Ritoznoj (odcep do HŠ 41A) HŠ 41A 87 v
566 944231 440061 Ritoznoj (odcep do HŠ 35) HŠ 35 486 v
567 944232 944231 Ritoznoj (odcep pri HŠ 37 do HŠ 27A) HŠ 27A 77 v
568 944241 440061 Ritoznoj (odcep pri HŠ 37 do HŠ 36A) HŠ 36A 149 v
569 944251 440061 Ritoznoj (odcep skozi gozd do HŠ 25A) HŠ 25A 569 v
570 944261 440191 Visole (skozi naselje do HŠ 137) HŠ 137 1050 v
571 944262 944261 Visole (odcep do HŠ 145) HŠ 145 205 v
572 944271 944261 Visole (odcep do HŠ 166) HŠ 166 204 v
573 944272 944271 Visole (odcep do HŠ 156) HŠ 156 186 v
574 944273 944272 Visole (odcep do HŠ 163) HŠ 163 55 v
575 944281 440672 Visole (po naselju do HŠ 11) HŠ 11 394 v
576 944282 944281 Visole (odcep do HŠ 13) HŠ 13 239 v

577 944283 440672 Zgornja Bistrica (odcep čez gozd  
do HŠ 37A–Kogel) HŠ 37A 761 v

578 944291 440672 Visole (odcep do HŠ 42) HŠ 42 733 v
579 944292 944291 Visole (odcep do HŠ 38A) HŠ 38A 46 v
580 944301 440672 Visole (odcep do HŠ 14) HŠ 14 146 v
581 944311 440672 Visole (povezava) 944321 619 v
582 944312 944311 Visole (odcep do HŠ 66) HŠ 66 152 v
583 944313 944311 Visole (odcep do HŠ 28) HŠ 28 103 v
584 944321 440672 Visole (po naselju) 440672 1277 v

585 944322 944321 Visole 
(odcep proti gozdu do konca asfalta)

konec 
asfalta 466 v

586 944323 944311 Visole (odcep do HŠ 68B) HŠ 68B 116 v
587 944324 944321 Visole (odcep do HŠ 87) HŠ 87 200 v
588 944325 944321 Visole (odcep do HŠ 78) HŠ 78 114 v
589 944331 440672 Visole (odcep čez gozd do HŠ 100) HŠ 100 653 v
590 944341 440672 Visole (skozi vas) 440672 745 v
591 944342 944341 Visole (odcep do HŠ 12B) HŠ 12B 151 v
592 944343 944341 Visole (odcep do HŠ 125A) HŠ 124 291 v
593 944344 944341 Visole (odcep do HŠ 101A) HŠ 101A 52 v
594 944351 440672 Visole (odcep do HŠ 108A) HŠ 108A 134 v
595 944361 440672 Visole (odcep do HŠ 53) HŠ 53 85 v
596 944371 440151 Kovača vas (odcep do HŠ 76) HŠ 76 303 v

597 944381 440151 Kovača vas (odcep mimo Šturm  
do Donejk) HŠ 99 1471 v

598 944391 440151 Kovača vas (odcep do HŠ 110) HŠ 110 605 v

599 944392 944391 Kovača vas (odcep mimo cerkve  
Sv. Roka do HŠ 105) HŠ 105 870 v

600 944401 940071 Kovača vas (odcep do HŠ 26) HŠ 26 173 v
601 944411 940071 Kovača vas (odcep do HŠ 15) HŠ 15 84 v
602 944421 440141 Kovača vas (odcep do HŠ 54) HŠ 54 318 v
603 944422 944421 Kovača vas (odcep do HŠ 53E) HŠ 53E 216 v
604 944431 440141 Kovača vas (povezava) 440141 383 v

605 944441 440141 Kovača vas (odcep ob daljnovodu  
do HŠ 149D) HŠ 149D 269 v

606 944451 440171 Kovača vas (odcep proti HŠ 111) HŠ 111 408 v
607 944452 944451 Kovača vas (odcep do HŠ 119) HŠ 119 120 v
608 944453 440171 Kovača vas (odcep do HŠ 122) HŠ 122 154 v

609 944461 440171 Kovača vas 
(odcep ob gozdu do HŠ 116) HŠ 116 512 v

610 944462 944461 Kovača vas (odcep po gozdu  
do Pinkec) HŠ 102 388 v

611 944471 440171 Nova gora nad Slovensko Bistrico 
(odcep do HŠ 18) HŠ 18 544 v



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 26. 10. 2018 / Stran 10475 

Zap. 
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]

612 944481 440171 Nova gora nad Slovensko Bistrico 
(odcep do HŠ 43) HŠ 43 279 v

613 944491 440171 Kovača vas (V borovju–do Vrhovšek) HŠ 101 658 v

614 944501 440171 Nova gora nad Slovensko Bistrico–
Zgornja Bistrica 440181 2380 v

615 944502 944501 Nova gora nad Slovensko Bistrico 
(Nova gora–odcep do HŠ 77) HŠ 77 241 v

616 944511 440181 Zgornja Bistrica 
(skozi naselje do HŠ 92) HŠ 92 746 v

617 944512 944501 Zgornja Bistrica (povezava) 944511 154 v
618 944513 944511 Zgornja Bistrica (odcep do HŠ 74D) HŠ 74D 96 v
619 944514 944511 Zgornja Bistrica (odcep do HŠ 77A) HŠ 77A 73 v
620 944521 440171 Zgornja Bistrica (odcep do HŠ 163A) HŠ 163A 256 v
621 944531 940021 Kovača vas (ob gozdu do HŠ 167) HŠ 167 483 v
622 944533 944531 Kovača vas (odcep do HŠ 172D) HŠ 172D 45 v
623 944541 440171 Kovača vas (odcep do HŠ 143) HŠ 143 96 v
624 944551 940051 Kraigherjeva ulica HŠ 64 191 v
625 944561 440181 Zgornja Bistrica (odcep do HŠ 151A) HŠ 151A 530 v
626 944571 440181 Zgornja Bistrica (odcep do HŠ 214) HŠ 214 216 v
627 944581 440181 Zgornja Bistrica (odcep do HŠ 132) HŠ 132 109 v

628 944591 440672 Zgornja Bistrica 
(odcep mimo Impola do HŠ 55) HŠ 55 745 v

629 944601 440351 Spodnja Ložnica (odcep do HŠ 8) HŠ 8 239 v

630 944611 700 Spodnja Ložnica (Župjek–odcep  
čez naselje do HŠ 36) HŠ 36 609 v

631 944612 944611 Spodnja Ložnica (odcep do HŠ 35) HŠ 35 201 v

632 944621 430 Spodnja Ložnica 
(Paulun–odcep do HŠ 46) HŠ 46 624 v

633 944622 944611 Spodnja Ložnica (odcep do HŠ 20) HŠ 20 147 v
634 944631 944611 Spodnja Ložnica (odcep do HŠ 30) HŠ 30 180 v

635 944651 440321
Vrhole pri Slovenskih Konjicah 
(pri znamenju)–Spodnja Ložnica 
(Dovarski mlin)

219 1393 v

636 944652 944651 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
skozi gozd do HŠ 56) HŠ 56 339 v

637 944662 440321 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
do HŠ 44) HŠ 44 60 v

638 944671 440321 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
do HŠ 78A) HŠ 78A 194 v

639 944681 945041 Vrhole pri Slovenskih Konjicah 
(povezava nad lokalno cesto) 440321 505 v

640 944691 440321 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
skozi gozd do HŠ 88) HŠ 88 343 v

641 944701 440321 Vinarje (po naselju) 945031 756 v
642 944721 440321 Vinarje (od HŠ 127 po naselju) 430 1336 v
643 944731 440321 Vinarje (odcep do HŠ 138) HŠ 138 361 v
644 944741 430 Preloge (mimo HŠ 14B in znamenja) 430 220 v
645 944751 440341 Preloge (mimo Matizel) 440341 293 v

646 944761 440311 Vrhole pri Slovenskih Konjicah 
(povezava mimo HŠ 17) 440311 264 v

647 944771 430 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
do HŠ 9) HŠ 9 323 v

648 944781 430 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
do Anzluh) HŠ 2 206 v

649 944791 440331 Sevec (odcep do HŠ 10) HŠ 10 231 v
650 944801 944851 Preloge (odcep mimo Lukin do Štok) HŠ 32 242 v
651 944811 430 Preloge (povezava čez naselje) 440331 85 v

652 944821 440331 Preloge (odcep proti avtocesti do konca 
asfalta)

konec 
asfalta 488 v
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653 944831 440431 Preloge (odcep ob avtocesti do HŠ 3) HŠ 3 136 v
654 944841 440331 Preloge (odcep ob avtocesti do HŠ 12) HŠ 12 200 v
655 944842 944841 Preloge (odcep ob avtocesti do HŠ 11) HŠ 11 91 v
656 944851 440341 Odcep od Žužman do Gričnik–Preloge HŠ 29 395 v
657 944852 944851 Preloge (odcep do HŠ 30) HŠ 30 313 v
658 944861 440321 Preloge (odcep do HŠ 18) HŠ 18 151 v
659 944871 944721 Vinarje (Barje–odcep do HŠ 107) HŠ 107 234 v

660 944881 440321 Vrhole pri Slovenskih Konjicah (odcep 
do HŠ 87) HŠ 87 191 v

661 944891 440321 Vinarje (Barje–odcep do Pri Guleku) HŠ 82 280 v
662 944892 944891 Vinarje (odcep do HŠ 78) HŠ 78 129 v
663 944901 440321 Vinarje (odcep do HŠ 126) HŠ 126 93 v
664 944911 440201 Gladomes–Fošt (do HŠ 18) HŠ 18 1185 v
665 944912 944911 Gladomes (odcep do HŠ 53D) HŠ 53D 111 v
666 944913 944911 Gladomes (odcep skozi gozd do HŠ 38) HŠ 38 264 v
667 944921 944941 Gladomes (povezava skozi gozd) 440201 479 v
668 944931 944941 Gladomes (odcep do HŠ 36) HŠ 36 184 v
669 944941 700 Gladomes (čez naselje) 700 2329 v
670 944942 944941 Gladomes (odcep do HŠ 14) HŠ 14 136 v
671 944943 944942 Gladomes (odcep do HŠ 14A) HŠ 14A 186 v
672 944944 944941 Gladomes (v naselju odcep do HŠ 20) HŠ 20 78 v
673 944945 944941 Gladomes (odcep do HŠ 40A) HŠ 40A 173 v
674 944946 944941 Gladomes (odcep do HŠ 16A) HŠ 16A 149 v
675 944951 440201 Gladomes (povezava do centra naselja) 944941 396 v
676 944952 944951 Gladomes (v naselju odcep proti HŠ 29) HŠ 29 82 v
677 944961 440201 Gladomes–Zgornja Ložnica 440191 671 v
678 944981 700 Zgornja Ložnica (odcep do Krampfuli) HŠ 70 202 v
679 944991 440201 Zgornja Ložnica (odcep do HŠ 75B) HŠ 75B 216 v
680 945001 440201 Zgornja Ložnica (odcep do Prapnik) HŠ 83 190 v

681 945011 440231 Zgornja Ložnica 
(odcep pri mlinu do LC) 440191 242 v

682 945012 945011 Zgornja Ložnica (odcep do Jurki) HŠ 48 190 v
683 945021 440231 Zgornja Ložnica (odcep do HŠ 62) HŠ 62 210 v
684 945031 700 Zgornja Ložnica–Vinarje (čez Kačjek) 440321 2728 v
685 945032 945031 Vinarje (odcep proti Korplje do HŠ 102) HŠ 102 628 v
686 945034 945031 Vinarje (Grmi–odcep do HŠ 10) HŠ 10 418 v

687 945041 700 Zgornja Ložnica–Korplje–Vrhole  
pri Slovenskih Konjicah 440321 1098 v

688 945042 945041 Zgornja Ložnica (odcep do HŠ 67) HŠ 67 97 v
689 945043 945044 Korplje (odcep do HŠ 6) HŠ 6 87 v
690 945044 945041 Korplje (odcep do HŠ 9) HŠ 9 229 v

691 945061 440191 Zgornja Ložnica (odcep mimo šole  
do HŠ 14) HŠ 14 271 v

692 945081 440191 Zgornja Ložnica (odcep do HŠ 15) HŠ 15 70 v
693 945091 440191 Kostanjevec–Zgornja Ložnica 440191 1694 v
694 945092 945091 Kostanjevec (odcep do HŠ 10) HŠ 10 85 v

695 945101 440191 Zgornja Ložnica (mimo pošte)–
Kostanjevec 440191 1077 v

696 945102 945101 Kostanjevec (odcep do HŠ 72) HŠ 72 105 v
697 945103 945101 Kostanjevec (odcep do HŠ 65A) HŠ 65A 71 v
698 945104 945101 Kostanjevec (v naselju mimo HŠ 66) 945101 229 v
699 945105 945101 Kostanjevec (povezava na jugu) 945091 469 v
700 945106 440191 Kostanjevec (odcep do HŠ 56) HŠ 56 41 v
701 945111 440191 Kostanjevec (odcep do HŠ 34A) HŠ 34A 89 v
702 945121 440191 Kostanjevec (odcep do HŠ 44) HŠ 44 404 v
703 945131 440191 Kostanjevec (odcep do HŠ 49) HŠ 49 114 v
704 945141 440191 Kostanjevec (odcep do HŠ 54) HŠ 54 117 v
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705 945151 440191 Kostanjevec (odcep do HŠ 26) HŠ 26 315 v
706 945152 945151 Kostanjevec (odcep do HŠ 24) HŠ 24 81 v

707 945161 440191 Kostanjevec (odcep skozi naselje mimo 
Mušič do HŠ 42B) HŠ 42B 684 v

708 945162 945161 Kostanjevec 
(odcep pri Mušič do HŠ 41) HŠ 41 321 v

709 945171 440211 Nadgrad (odcep skozi gozd do HŠ 4) HŠ 4 847 v
710 945191 440211 Nadgrad (odcep proti Štefanija) HŠ 3 89 v

711 945201 440211 Nadgrad (odcep pri Litič mimo Šparakli 
do Peterček) HŠ 23 1645 v

712 945211 440211 Nadgrad (odcep za Štefanija do HŠ 5) HŠ 5 381 v
713 945221 440211 Nadgrad (odcep do Strnad) HŠ 7 163 v

714 945231 440211 Kot na Pohorju 
(odcep pri Juhart do Grm) HŠ 21 1047 v

715 945251 440201 Kebelj–mimo pokopališča pokopališče 273 v
716 945261 945251 Kebelj (odcep do HŠ 23A) HŠ 23A 113 v
717 945271 440201 Kebelj (odcep do HŠ 18) HŠ 18 80 v
718 945272 440201 Kebelj–OŠ parkirišče 11 v

719 945281 440201 Podgrad na Pohorju (odcep pri Ribič)–
Cezlak–Kot na pohorju (do Gujznik) HŠ 24 1551 v

720 945291 440201 Podgrad na Pohorju (odcep do HŠ 3B) HŠ 3B 115 v
721 945301 440201 Podgrad na Pohorju (odcep do HŠ 3) HŠ 3 175 v
722 945311 440201 Podgrad na Pohorju (odcep do HŠ 6) HŠ 6 65 v
723 945321 440201 Podgrad na Pohorju (odcep do HŠ 15) HŠ 15 152 v

724 945331 440201 Podgrad na Pohorju (odcep mimo 
Urlep–HŠ 9) 440201 199 v

725 945341 930 Cezlak 
(odcep pri kamnolomu do HŠ 18) HŠ 18 339 v

726 945351 440201 Kebelj (odcep do Polh) HŠ 6 1001 v
727 945352 945351 Kebelj (odcep do HŠ 5A) HŠ 5A 118 v
728 945353 945351 Kebelj (odcep do HŠ 5) HŠ 5 89 v
729 945361 440201 Kebelj (odcep do HŠ 13A) HŠ 14 95 v
730 945381 440201 Modrič (odcep mimo Žlegl) HŠ 40 552 v
731 945401 440201 Cesta na jugu do Občine Oplotnica 440241 994 v
732 945411 440201 Modrič (odcep ob potoku do Vrhovjek) HŠ 29 399 v

733 945421 440201 Modrič 
(odcep iz centra naselja do HŠ 27) HŠ 27 737 v

734 945422 945421 Modrič (odcep do HŠ 28) HŠ 28 160 v
735 945431 440201 Modrič (odcep v naselju do HŠ 16) HŠ 16 242 v
736 945441 440201 Modrič (odcep do HŠ 15A) HŠ 15A 191 v
737 945451 440201 Kebelj (mimo HŠ 1B) HŠ 1B 129 v
738 945461 440211 Kot na Pohorju HŠ 1 2155 v
739 945462 945461 Kot na Pohorju (odcep do HŠ 13) HŠ 13 103 v
740 945463 945461 Kot na Pohorju (odcep do Matevž) HŠ 3 642 v
741 945465 945461 Kot na Pohorju (odcep do Mavrič) HŠ 8A 200 v
742 945471 440211 Kot na Pohorju (odcep do Lipek) HŠ 14 554 v
743 945481 440211 Kot na pohorju (odcep do Vuk) HŠ 31 668 v

744 945491 440211 Kot na pohorju (odcep pri Adam  
do Košir) HŠ 26 311 v

745 945511 440221 Kot na pohorju (odcep mimo Jarc  
do HŠ 35) HŠ 35 647 v

746 945521 440672 Veliko Tinje 
(odcep mimo šole do HŠ 31) HŠ 31 261 v

747 945531 440131 Veliko Tinje 
(odcep mimo cerkve do HŠ 40) HŠ 40 150 v

748 945541 440131 Veliko Tinje (odcep v centru do HŠ 14) HŠ 14 166 v

749 945551 440672 Veliko Tinje (odcep v centru)–Turiška 
vas na Pohorju 945741 1027 v
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750 945561 440131 Veliko Tinje 
(Tinjski kogel–odcep do HŠ 17) HŠ 17 101 v

751 945571 440672 Veliko Tinje (odcep pri šoli do HŠ 45) HŠ 45 401 v
752 945581 440672 Malo Tinje (odcep do HŠ 9) HŠ 9 314 v
753 945591 440672 Malo Tinje (odcep do Pristanek) HŠ 8 150 v

754 945601 440672 Malo Tinje (odcep do Godec v naselju 
Rep) HŠ 8 661 v

755 945611 440201 Radkovec (odcep v naselju do HŠ 11  
v naselju Modrič) HŠ 11 783 v

756 945621 440201 Fošt 
(odcep v gozdu do Sodraž HŠ 13A) HŠ 13A 533 v

757 945641 440201 Fošt (odcep proti HŠ 1A) HŠ 1A 433 v
758 945642 945641 Fošt (odcep proti HŠ 8) HŠ 8 162 v
759 945643 945641 Fošt (odcep proti HŠ 7) HŠ 7 127 v
760 945651 440091 Urh (odcep mimo Očkej do HŠ 12) HŠ 12 575 v
761 945661 440121 Tinjska gora (povezava mimo HŠ 10) 440121 421 v
762 945671 440121 Tinjska gora (odcep do HŠ 2) HŠ 2 196 v
763 945681 440121 Tinjska gora (odcep do HŠ 14) HŠ 14 162 v
764 945691 440121 Tinjska gora (odcep do HŠ 16) HŠ 16 115 v
765 945701 440121 Tinjska gora (povezava) 945721 550 v
766 945702 945721 Tinjska gora (odcep do HŠ 73) HŠ 73 109 v
767 945703 945721 Tinjska gora (odcep do HŠ 54) HŠ 54 446 v
768 945704 945703 Tinjska gora (odcep do HŠ 56A) HŠ 56A 78 v
769 945711 440121 Tinjska gora (odcep do HŠ 48) HŠ 48 181 v
770 945721 440121 Tinjska gora–Kostanjevec 440191 1638 v

771 945722 945721 Kostanjevec 
(odcep pri HŠ 88 do HŠ 77) HŠ 77 539 v

772 945723 945721 Kostanjevec (odcep do HŠ 91 v naselju 
Tinjska gora) HŠ 91 608 v

773 945731 440672 Tinjska gora (odcep v gozdu do HŠ 49) HŠ 49 423 v

774 945741 440672 Veliko Tinje–Turiška vas na Pohorju–
Jurišna vas (mimo HŠ 33 do konca poti)

do zadnjega 
objekta 3095 v

775 945742 945741 Jurišna vas (povezava) 945741 621 v
776 945743 945741 Jurišna vas (odcep do Prednik) HŠ 19 61 v
777 945744 945741 Jurišna vas (odcep do HŠ 7) HŠ 7 287 v

778 945745 945741 Turiška vas na Pohorju 
(odcep do HŠ 16) HŠ 16 117 v

779 945751 440131 Urh (odcep do Sp. Edi) HŠ 27 428 v
780 945761 440091 Urh (odcep do HŠ 17–poleg Korant) HŠ 17 304 v
781 945771 440091 Urh (odcep do Sp. Škrbinjek) HŠ 5 606 v

782 945772 945771 Urh (odcep pri Zg. Škrbinjek  
do Čresnar) HŠ 2A 388 v

783 945781 440091 Urh (odcep pri Anjek do Marolt) HŠ 11 462 v
784 945791 440131 Rep (odcep mimo Repnik do HŠ 7) HŠ 7 239 v
785 945801 440131 Rep (odcep mimo Blažič do HŠ 1) HŠ 1 202 v

786 945811 440131 Planina pod Šumnikom (odcep mimo 
Ruhin do Sp. Juhart) HŠ 25 2483 v

787 945812 945811 Planina pod Šumnikom 
(odcep do HŠ 23) HŠ 23 156 v

788 945813 945811 Planina pod Šumnikom (odcep  
do Ruhin) HŠ 22 130 v

789 945821 440131 Planina pod Šumnikom–Kot na Pohorju 
(mimo Capelj) 945461 2375 v

790 945831 440131 Planina pod Šumnikom (odcep  
do Jesenek) HŠ 12 170 v

791 945841 440131 Planina pod Šumnikom–Smrečno 
(Stegne) 440051 1752 v

792 945851 929 Planina pod Šumnikom (odcep v bližini 
Majstrove hiše do HŠ 3) HŠ 3 491 v

793 945871 440031 Kalše (odcep do Petelin) HŠ 27 442 v
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794 945891 440631 Frajhajm (povezovalna mimo Videc, 
Lednik, Vošnik, Fregli, vikendi) 935 4875 v

795 945892 945891 Frajhajm (odcep do Dejčer) HŠ 92 584 v
796 945893 945891 Frajhajm (odcep do Pregel) HŠ 90 159 v

797 945894 935 Frajhajm (povezava po gozdu  
do Vošnik)) 945891 1378 v

798 945895 945891 Frajhajm (odcep do Rebrnik) HŠ 77 477 v

799 945901 929 Frajhajm (odcep do Počitniški dom 
Zarja) HŠ 34 394 v

800 945911 440051 Šmartno na Pohorju (odcep  
do Puderšnik) HŠ 33 152 v

801 945931 440051 Šmartno na Pohorju (odcep do HŠ 29) HŠ 29 78 v
802 945941 440051 Šmartno na Pohorju (odcep do HŠ 26) HŠ 26 172 v

803 945951 440051 Šmartno na Pohorju 
(povezava mimo HŠ 2) 440051 161 v

804 945961 440031 Zgornje Prebukovje (odcep do hiše NH) NH 314 v
805 945981 440031 Zgornje Prebukovje (odcep do Duši) HŠ 3 52 v

806 946001 440051 Zgornje Prebukovje (odcep proti 
Plečnicam do HŠ 11C) HŠ 11C 247 v

807 946002 946001 Zgornje Prebukovje (odcep do HŠ 12) HŠ 12 51 v

808 946003 946001 Zgornje Prebukovje (odcep v naselju  
do HŠ 10) HŠ 10 13 v

809 946011 440051 Zgornje Prebukovje (odcep do HŠ 22) HŠ 22 490 v

810 946012 440051 Zgornje Prebukovje (povezava–
križišče) 946012 30 v

811 946021 440031 Zgornje Prebukovje (odcep mimo 
Kobalet do Barnik) HŠ 28 642 v

812 946022 946021 Zgornje Prebukovje (odcep do Kobalet) HŠ 31 151 v

813 946031 440031 Zgornje Prebukovje (Lastinja vas–
odcep do HŠ 36) HŠ 36 252 v

814 946041 440031 Zgornje Prebukovje (odcep v bližini 
Kalčar do Golob) HŠ 16 382 v

815 946042 946041 Zgornje Prebukovje (odcep do Polanec) HŠ 17 570 v
816 946051 440031 Kalše (odcep do Rozman) HŠ 32 756 v
817 946061 440041 Kalše (odcep do Frešar) HŠ 19 114 v
818 946073 440041 Kalše (odcep do Gošnik) HŠ 3 28 v

819 946081 440051 Spodnje Prebukovje (odcep do HŠ 78  
v naselju Ritoznoj) HŠ 78 291 v

820 946082 944171 Spodnje Prebukovje (odcep do HŠ 65  
v naselju Ritoznoj) HŠ 65 269 v

821 946083 946082 Spodnje Prebukovje (odcep do HŠ 27) HŠ 27 440 v
822 946091 440171 Zgornja Nova vas (odcep do Mihec) HŠ 11 117 v

823 946101 440171 Zgornja Nova vas (odcep v centru 
naselja do HŠ 18) HŠ 18 57 v

824 946102 946101 Zgornja Nova vas (povezava v centru 
naselja) 440171 26 v

825 946111 440171 Zgornja Nova vas (odcep v centru 
naselja do Tina) HŠ 6 584 v

826 946121 440171 Zgornja Nova vas (odcep do HŠ 20) HŠ 20 231 v
827 946141 440171 Ošelj (odcep do HŠ 11) HŠ 11 210 v
828 946151 440171 Ošelj (odcep do Babušank) HŠ 10 292 v
829 946161 440171 Ošelj (odcep do Žerjav) HŠ 7 164 v
830 946171 440171 Ošelj (odcep do Muh) HŠ 13 345 v
831 946181 440171 Ošelj (odcep pri Šrbec do HŠ 5) HŠ 5 108 v

832 946201 440171 Ošelj (odcep mimo Kolonija  
do Sp. Mrčič) HŠ 14 1683 v

833 946211 440171 Ošelj (odcep pri Blažič do HŠ 36  
v naselju Smrečno) HŠ 36 571 v

834 946212 946211 Smrečno (odcep do HŠ 46) HŠ 41 136 v
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835 946221 440171 Ošelj (odcep pri Blažič)–Smrečno–
Šmartno na Pohorju 440051 1178 v

836 946222 946221 Smrečno (odcep do lovskega doma) HŠ 3 116 v

837 946261 440051 Šmartno na Pohorju (odcep proti zajetju 
do HŠ 51) HŠ 51 264 v

838 946281 440051 Smrečno (odcep do HŠ 29) HŠ 29 68 v
839 946291 440051 Smrečno (povezava v smeri Hohlar) 946311 1503 v
840 946293 946291 Smrečno (odcep do HŠ 27) HŠ 27 145 v
841 946301 440071 Bojtina (odcep mimo Grobnik do HŠ 33) HŠ 33 705 v

842 946302 946291 Smrečno (povezava od HŠ 24)–Bojtina 
(Grobnik) 946301 1233 v

843 946311 440051 Smrečno (po gozdu)–Bojtina (HŠ 31) HŠ 31 3214 v
844 946313 946311 Smrečno (odcep do HŠ 23) HŠ 23 150 v
845 946321 440051 Smrečno (odcep do HŠ 17–žaga) HŠ 17 723 v
846 946331 440051 Smrečno (odcep do HŠ 18) HŠ 18 628 v
847 946341 440051 Smrečno (odcep po gozdu proti HŠ 22) HŠ 22 977 v
848 946342 946341 Smrečno (odcep do HŠ 21) HŠ 21 487 v
849 946351 929 Bojtina (odcep po gozdu proti HŠ 28) HŠ 28 2130 v
850 946353 946351 Bojtina (odcep po gozdu proti HŠ 22) HŠ 22 421 v
851 946361 929 Planina pod Šumnikom (odcep) do križišča 202 v

852 946362 929 Lukanja (HŠ 19)–Planina  
pod Šumnikom 929 5910 v

853 946371 440071 Bojtina (odcep proti HŠ 40) HŠ 40 675 v
854 946372 946371 Bojtina (odcep do HŠ 38) HŠ 38 240 v
855 946381 440071 Bojtina (odcep Fric do NH) NH 158 v
856 946391 440071 Bojtina (odcep Majal do HŠ 12) HŠ 12 258 v
857 946401 440071 Bojtina (Pogležen–do HŠ 19) HŠ 19 441 v

858 946411 440631 Frajhajm 
(Robnikov kogel–odcep do HŠ 68) HŠ 68 954 v

859 946421 440631 Frajhajm (odcep do HŠ 61) HŠ 61 301 v

860 946431 440631 Bojtina (povezava mimo Sp. Bojčnik  
do Šmartno na Pohorju) 440071 1484 v

861 946432 946433 Bojtina (odcep do HŠ 8A) HŠ 8A 88 v
862 946433 946431 Bojtina (odcep do HŠ 5) HŠ 5 29 v
863 946441 440031 Kalše (odcep do Kapalar) HŠ 30 1014 v

864 946451 440031 Kalše (odcep od Zg. Gromberk  
do Pri Juči) HŠ 28 456 v

865 946471 440641 Frajhajm (odcep pri Domadenik  
do Rotart) HŠ 5 1498 v

866 946481 440021 Frajhajm (odcep do Grabošnik) HŠ 39 301 v

867 946501 440641 Frajhajm 
(odcep mimo Vešnik do HŠ 13) HŠ 13 251 v

868 946511 440021 Frajhajm (odcep do Pečovnik) HŠ 100 520 v
869 946521 440021 Frajhajm (odcep do HŠ 98) HŠ 98 85 v
870 946531 440021 Frajhajm (odcep mimo Rifel do HŠ 94) HŠ 94 1065 v

871 946541 440051 Spodnje Prebukovje (odcep do Štribelj 
v naselju Zgornje Prebukovje) HŠ 27 1294 v

872 946551 440051 Spodnje Prebukovje (odcep iz centra 
naselja do HŠ 24) HŠ 24 796 v

873 946553 946551 Spodnje Prebukovje (center naselja 
križišče) 440051 51 v

874 946554 946551 Spodnje Prebukovje (odcep do HŠ 26) HŠ 26 129 v
875 946561 440091 Smrečno (odcep do Goberc) HŠ 11 329 v

876 946571 440091 Planina pod Šumnikom (odcep  
do Močnik) HŠ 13 509 v

877 947811 440241 Občina Oplotnica (Okoška gora)–
Gladomes 944921 315 v 1.191 – Oplotnica

V…vsa vozila SKUPAJ: 359.087 m
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5. člen
Sestavni del odloka je pregledna karta občinskega ce-

stnega omrežja, ki je na vpogled pri občinski upravi Občine Slo-
venska Bistrica ter spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica.

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo št. 37162-3/2018-151 (507) z dne 2. 10. 2018.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Ura-
dni list RS, št. 8/99).

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-18/2018-0203-5
Slovenska Bistrica, dne 3. oktobra 2018

Župan
Občine Slovenska Bistrica

Ivan Žagar l.r.

ŠKOCJAN

3386. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Škocjan

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in spremembe – ZUreP-2) 
ter na podlagi 3. in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni 
list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. dopisni 
seji dne 16. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Škocjan

1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki 

jih Občina Škocjan zaračuna investitorju oziroma pobudniku, 
razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Škocjan, kot 
nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske pre-
veritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični 
poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih 
pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v 
prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.

2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1500 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2500 evrov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 evrov.
V kolikor dejanski stroški lokacijske preveritve presežejo 

navedene zneske, lahko občina obračuna investitorju celoten 
presežek stroškov.

3. člen
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti nosil-

cev urejanja prostora, nosilcev javnih pooblastil in občinskega 

sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja izvedbo 
postopka, ne pa sprejema.

(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge s strani 
ponudnika ta ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve.

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 350-0002/2018
Škocjan, dne 16. oktobra 2018

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠTORE

3387. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika 
člana občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Občinski svet Občine Štore na 22. redni seji dne 
16. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju namestnika  

člana občinske volilne komisije

1. člen
Občinski svet razreši namestnico članice občinske volilne 

komisije Cveto Šuster.
Občinski svet namesto Cvete Šuster za namestnika člani-

ce občinske volilne komisije Občine Štore imenuje Ivana Štora.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040-0001/2018-15 
Štore, dne 16. oktobra 2018

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

TREBNJE

3388. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Trebnje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, in 30/18), 13., 17., 18. in 50. člena Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 
40. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, 
št. 52/16) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 31. redni 
seji dne 26. 9. 2018 sprejel
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O D L O K
o turistični in promocijski taksi  

v Občini Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Trebnje (v 
nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske 
takse,

– oprostitve plačila turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.

2. člen
(pomen izrazov in uporaba)

Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, 
kot jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma (v 
nadaljevanju: zakon).

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Repu-
blike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Trebnje, izven 
svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve prenočeva-
nja v nastanitvenem obratu (v nadaljevanju: turisti).

4. člen
(plačilo)

Turisti plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s 
plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v 
primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, 
razen, če zakon ne določa drugače.

III. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

5. člen
(višina turistične in promocijske takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan zna-
ša 1,12 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 
0,28 evrov, skupna višina obeh taks znaša 1,40 evrov na osebo 
na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 0,56 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 
slednje znaša promocijska taksa 0,14 evrov, skupna višina 
obeh taks znaša 0,70 evrov na osebo na dan.

IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

6. člen
(oprostitev plačila turistične takse)

Poleg zavezancev, ki so skladno z določbami zakona 
oproščeni plačila turistične in posledično promocijske takse za 
prenočevanje, so oproščene plačila turistične in promocijske 
takse še osebe, ki prenočujejo v avtodomih na javnih parkiriščih 
za avtodome v Občini Trebnje.

V. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA  
TURISTIČNE TAKSE

7. člen
(pobiranje turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso 
v imenu in za račun Občine Trebnje hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično in promocijsko takso za prenočitev turista tudi v pri-
meru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

8. člen
(način odvajanja turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega od-
stavka 5. člena tega odloka osebe iz 7. člena tega odloka na-
kažejo na poseben račun Občine Trebnje do 25. dne v mesecu 
za pretekli mesec.

VI. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

9. člen
(evidenca turistične takse)

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, morajo skladno z zakonom voditi 
evidenco o turistični taksi.

VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

10. člen
(izvajanje nadzora)

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promo-
cijske takse, vodenjem evidenc in poročanjem, opravlja skladno 
s pooblastili in pristojnostmi iz zakona pristojni medobčinski 
inšpekcijski organ.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
turistični taksi v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 68/05).

12. člen
(obračunavanje turistične takse)

(1) Znesek turistične takse, kot je določen v 5. členu tega 
odloka, se prične obračunavati s pričetkom obračunavanja pro-
mocijske takse skladno z zakonom, to je s 1. januarjem 2019.

(2) Do pričetka obračunavanja turistične takse v skladu s 
5. členom tega odloka, se turistična taksa obračuna v znesku 
1,15 evrov za nočitev na osebo.

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-14/2018
Trebnje, dne 18. oktobra 2018

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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ŽELEZNIKI

3389. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2018

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), in 106. člena Statuta Obči-
ne Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine 
Železniki na 26. redni seji dne 18. 10. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Železniki za leto 2018

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018 (Uradni 

list RS, št. 79/17, 29/18 in 41/18) se v 2. členu spremeni tako, 
da se glasi:

»Proračun Občine Železniki za leto 2018 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS
RB3-2018 

TRETJI  
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 6.992.249
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.848.224

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.163.165

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.617.495
7000  Dohodnina 4.617.495
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 452.670
7030  Davki na nepremičnine 362.000
7032  Davki na dediščine in darila 20.000
7033  Davki na promet nepremičnin in na 

finančno premoženje 70.670
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 90.500
7044  Davki na posebne storitve 500
7047  Drugi davki na uporabo blaga  

in storitev 90.000
706  DRUGI DAVKI 2.500
7060  Drugi davki 2.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 685.059
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 173.066
7100  Prihodki od udeležbe na dobičku  

in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 316

7102  Prihodki od obresti 574
7103  Prihodki od premoženja 172.176
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000
7111  Upravne takse in pristojbine 4.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 23.000
7120  Globe in druge denarne kazni 23.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 17.969
7130  Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.969
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 467.024

7141  Drugi nedavčni prihodki 467.024
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 185.464
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 126.365
7200  Prihodki od prodaje zgradb  

in prostorov 126.365
721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 59.099
7221  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 59.099
73  PREJETE DONACIJE (730+731) 43.468
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 43.468
7300  Prejete donacije in darila od domačih 

pravnih oseb 43.468
731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 890.093
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 511.457
7400  Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna 511.457
741  PREJETA SREDSTVA  

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 378.636

7416  Druga prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 378.636

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 25.000

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 25.000

7860  Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna EU 25.000

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.980.543
40  TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.930.362
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 371.740
4000  Plače in dodatki 329.158
4001  Regres za letni dopust 12.147
4002  Povračila in nadomestila 21.150
4004  Sredstva za nadurno delo 4.055
4009  Drugi izdatki zaposlenim 5.230
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 63.085
4010  Prispevek za pokojninsko  

in invalidsko zavarovanje 32.005
4011  Prispevek za zdravstveno 

zavarovanje 25.334
4012  Prispevek za zaposlovanje 212
4013  Prispevek za starševsko varstvo 353
4015  Premije kolektivnega dodatnega  

in pokojninskega zavarovanja,  
na podlagi ZKDPZJU 5.181

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.366.276
4020  Pisarniški in splošni material  

in storitve 144.358
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4021  Posebni material in storitve 127.535

4022  Energija, voda, komunalne storitve  
in komunikacije 203.366

4023  Prevozni stroški in storitve 8.610

4024  Izdatki za službena potovanja 2.400

4025  Tekoče vzdrževanje 552.531

4026  Poslovne najemnine in zakupnine 5.050

4027  Kazni in odškodnine 5.710

4029  Drugi operativni odhodki 316.716

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 19.200

4031  Plačila obresti od kreditov – 
poslovnim bankam 19.200

409  REZERVE 110.061

4090  Splošna proračunska rezervacija 18.290

4091  Proračunska rezerva 86.000

4093  Sredstva za posebne namene 5.771

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.490.196

410  SUBVENCIJE 98.990

4102  Subvencije privatnim podjetjem  
in zasebnikom 98.990

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.580.238

4111  Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 16.000

4112  Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti 10.000

4119  Drugi transferi posameznikom 1.554.238

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 212.457

4120  Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 212.457

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 598.511

4130  Tekoči transferi občinam 37.178

4131  Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja 22.000

4133  Tekoči transferi v javne zavode 535.833

4135  Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 3.500

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.467.970

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 3.467.970

4200  Nakup zgradb in prostorov 165.125

4202  Nakup opreme 167.226

4203  Nakup drugih osnovnih sredstev 44.113

4204  Novogradnje, rekonstrukcije  
in adaptacije 2.347.791

4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove 381.177

4206  Nakup zemljišč in naravnih bogastev 70.000

4207  Nakup nematerialnega premoženja 2.700

4208  Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor  
in investicijski inženiring 289.838

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 92.015

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 8.000

4310  Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 8.000

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 84.015

4323  Investicijski transferi javnim zavodom 84.015
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –988.294
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 1.000

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.000
7504  Prejeta vračila danih posojil od 

privatnih podjetij 1.000
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752  KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 5.000
440  DANA POSOJILA 5.000
4404  Dana posojila privatnim podjetjem 5.000
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –4.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 450.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 450.000
5001  Najeti krediti pri poslovnih bankah 300.000
5003  Najeti krediti pri drugih domačih 

kreditodajalcih 150.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 368.159
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 368.159
5501  Odplačila kreditov poslovnim bankam 350.005
5503  Odplačila kreditov drugim domačim 

kreditodajalcem 18.154
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –910.453

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 81.841
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 988.294
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 910.453
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračun-
ske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na 
programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Železniki.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.

Št. 015-4/2018-010
Železniki, dne 18. oktobra 2018

Župan 
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

SLOVENSKE KONJICE

3390. Razpis naknadnih volitev članov sveta 
Krajevne skupnosti Dobrava – Gabrovlje 
in Krajevne skupnosti Slovenske Konjice 
(4. volilna enota)

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Slovenske Konjice

R A Z P I S U J E
naknadne volitve članov sveta Krajevne 

skupnosti Dobrava – Gabrovlje in Krajevne 
skupnosti Slovenske Konjice (4. volilna enota)

1. člen
Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Dobrava 

– Gabrovlje in svet Krajevne skupnosti Slovenske Konjice 
(4. volilna enota – Zgornja Pristava) se opravijo v nedeljo, 
2. decembra 2018.

2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna 

opravila, se šteje ponedeljek, 5. november 2018.

3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 0411-0013/2018
Slovenske Konjice, dne 25. oktobra 2018

Predsednica
Občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l.r.

VIPAVA

3391. Razpis ponovnih volitev za dva člana Sveta 
Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

Na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna 
komisija Občine Vipava

R A Z P I S U J E
ponovne volitve za dva člana Sveta  

Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

1.
Razpišejo se ponovne volitve za dva člana Sveta Kra-

jevne skupnosti Podnanos, na volišču št. 011 – Kulturni dom 
Janka Premrla – Vojka.

2.
Ponovne volitve se opravijo v nedeljo, dne 2. decembra 

2018.

3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna 

opravila, se šteje ponedeljek, 29. oktober 2018.

4.
Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komi-

sija Občine Vipava.

Št. 0410-0001/2018-2
Vipava, dne 25. oktobra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije

Marjan Stopar l.r.

VLADA
3392. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 

zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah 
na desnem bregu Dravinje v Občini Slovenske 
Konjice

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

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah na desnem 
bregu Dravinje v Občini Slovenske Konjice

1. člen
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega 

zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu 
vodotoka Dravinja v občini Slovenske Konjice, ki zožuje prio-
balno zemljišče.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bre-

gu vodotoka Dravinja v občini Slovenske Konjice poteka po 
zemljiščih s parcelnimi številkami 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41/3, 
42/2, 42/4, 43/1, 43/3, 43/4, 43/2, 46, 1315/3, 184/83, 184/130, 
184/179, 184/176, 184/177, 184/178, 184/127, 184/126, 
184/128, 184/129, 1749, 1770, 1771, 1769, 1814 in 1822, vse 
k. o. Slovenske Konjice.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega 
odstavka sega 6 m od meje vodnega zemljišča in poteka po 
lomnih točkah, ki so določene v koordinatnem sistemu D48/GK 
ter navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-56/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2550-0089

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Koordinate lomnih točk zunanje meje priobalnega zemljišča na desnem bregu 
vodotoka Dravinja v občini Slovenske Konjice 
Točka GK_Y GK_X Parc. št.  Katastrska občina 
T1 533161,65 132764,36 184/155, 184/128 1115 – Slovenske Konjice
T2 533165,24 132771,31 184/155, 184/126, 184/128 1115 – Slovenske Konjice
T3 533142,83 132781,91 184/128 1115 – Slovenske Konjice
T4 533122,61 132792,33 184/128 1115 – Slovenske Konjice
T5 533103,84 132807,44 184/128 1115 – Slovenske Konjice
T6 533100,66 132809,75 184/128, 184/129 1115 – Slovenske Konjice
T7 533096,39 132812,84 184/129, 184/176 1115 – Slovenske Konjice
T8 533090,41 132817,18 184/176 1115 – Slovenske Konjice
T9 533077,21 132827,40 184/176 1115 – Slovenske Konjice
T10 533076,09 132829,91 184/176, 184/130 1115 – Slovenske Konjice
T11 533075,35 132831,55 184/130 1115 – Slovenske Konjice
T12 533066,83 132838,57 184/130, 184/83 1115 – Slovenske Konjice
T13 533065,75 132839,46 184/83 1115 – Slovenske Konjice
T14 533058,88 132843,70 184/83 1115 – Slovenske Konjice
T15 533046,43 132853,72 184/83 1115 – Slovenske Konjice
T16 533038,16 132848,74 184/83, 1315/3 1115 – Slovenske Konjice
T17 533034,94 132851,32 1315/3 1115 – Slovenske Konjice
T18 533028,35 132855,21 1315/3, 1814 1115 – Slovenske Konjice
T19 533037,47 132860,35 1315/3 1115 – Slovenske Konjice
T20 533036,07 132861,16 1315/3, 1814 1115 – Slovenske Konjice
T21 533027,69 132866,05 1814 1115 – Slovenske Konjice
T22 533019,94 132870,09 1814 1115 – Slovenske Konjice
T23 533010,42 132874,46 1814, 1771 1115 – Slovenske Konjice
T24 533008,92 132875,08 1771, 46 1115 – Slovenske Konjice
T25 532997,61 132879,81 46 1115 – Slovenske Konjice
T26 532992,04 132881,39 46, 1769 1115 – Slovenske Konjice
T27 532990,85 132881,73 1769 1115 – Slovenske Konjice
T28 532978,27 132883,47 1769, 43/4 1115 – Slovenske Konjice
T29 532968,65 132885,31 43/4 1115 – Slovenske Konjice
T30 532966,40 132885,74 43/4 1115 – Slovenske Konjice
T31 532961,67 132887,24 43/4, 43/1 1115 – Slovenske Konjice
T32 532956,16 132889,01 43/1, 43/3 1115 – Slovenske Konjice
T33 532951,31 132881,28 43/1, 43/3 1115 – Slovenske Konjice
T34 532943,06 132886,51 43/3 1115 – Slovenske Konjice
T35 532942,22 132886,75 43/2 1115 – Slovenske Konjice
T36 532947,29 132894,57 43/3, 43/2 1115 – Slovenske Konjice
T37 532943,42 132895,77 43/2 1115 – Slovenske Konjice
T38 532942,55 132896,39 43/2, 42/4 1115 – Slovenske Konjice
T39 532937,35 132900,13 42/4 1115 – Slovenske Konjice
T40 532932,19 132902,98 42/4 1115 – Slovenske Konjice
T41 532931,30 132903,63 42/4, 43/2 1115 – Slovenske Konjice
T42 532930,45 132904,26 43/2, 39/2 1115 – Slovenske Konjice
T43 532916,19 132914,64 39/2 1115 – Slovenske Konjice
T44 532911,67 132918,70 39/2 1115 – Slovenske Konjice
T45 532906,85 132910,83 40, 1749 1115 – Slovenske Konjice
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3393. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstav-
ka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena in za 
izvrševanje šestega odstavka 104. 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 in 21/18 – ZNOrg) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – 
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) se v 
prvem odstavku 14. člena, četrtem odstavku 15. člena, drugi 
alineji četrtega odstavka 16. člena, prvem in drugem odstavku 
17. člena, tretjem odstavku, prvi in četrti alineji 1. točke četrte-
ga odstavka 19. člena ter 3. točki osmega odstavka 53. člena 
besedilo »ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki« nadomesti 
z besedilom »obvezno občinsko gospodarsko javno službo 
zbiranja komunalnih odpadkov«.

2. člen
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba z namenom zagotavljanja visoke ravni 

varstva okolja in delovanja notranjega trga določa pravila 
ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in pri uporabi 
embalaže ter pravila ravnanja in druge pogoje za zbiranje, po-
novno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne emba-
laže za preprečevanje ali zmanjševanje kakršnega koli vpliva 
embalaže in odpadne embalaže na okolje ter za preprečeva-
nje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in omejevanja konkurence v 
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES 
z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži 
(UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10), zadnjič spremenjeno 
z Direktivo (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o em-
balaži in odpadni embalaži (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, 
str. 141), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES), in za 
izvajanje:

1. Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi 
sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Di-
rektivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži 
in odpadni embalaži (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v 
nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES),

2. Odločbe Komisije z dne 27. maja 1997 o vprašalnikih 
za poročila držav članic o izvajanju nekaterih direktiv v sek-
torju odpadkov (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (UL L 
št. 256 z dne 19. 9. 1997, str. 13), zadnjič spremenjene z 
Odločbo Komisije z dne 6. marca 2007 o spremembi Odločb 
94/741/ES in 97/622/ES glede vprašalnikov za poročila o 
izvajanju Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o odpadkih in o izvajanju Direktive Sveta 91/689/EGS 
o nevarnih odpadkih (UL L št. 67 z dne 7. 3. 2007, str. 7; Od-
ločba 97/622/ES),

3. Odločbe Komisije z dne 19. februarja 2001 o določitvi 
pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mejnih kon-
centracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES o emba-
laži in odpadni embalaži (UL L št. 62 z dne 2. 3. 2001, str. 20), 
zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 8. maja 2006 
o spremembi Odločbe 2001/171/ES za podaljšanje veljavno-
sti pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mej-
nih koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES 

(2006/340/ES) (UL L št. 125 z dne 12. 5. 2006, str. 43), (v na-
daljnjem besedilu: Odločba 2001/171/ES),

4. Odločbe Komisije z dne 28. junija 2001 o objavi 
sklicevanj na standarde EN 13428:2000, EN 13429:2000, 
EN 13430:2000, EN 13431:2000 in EN 13432:2000 v Urad-
nem listu Evropskih skupnosti v zvezi z Direktivo 94/62/ES o 
embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2001, 
str. 21; Odločba 2001/524/ES),

5. Odločbe Komisije z dne 22. marca 2005 o določitvi 
preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in od-
padni embalaži (UL L št. 86 z dne 5. 4. 2005, str. 6), zadnjič 
spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/896 
z dne 19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun 
letne potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi 
Odločbe 2005/270/ES (UL L št. 160 z dne 25. 6. 2018, str. 6), 
(v nadaljnjem besedilu: Odločba 2005/270/ES),

6. Odločbe Komisije z dne 24. marca 2009 o določitvi 
pogojev za odstopanje za plastične zaboje in plastične palete 
v zvezi s koncentracijami težkih kovin, določenimi v Direktivi 
94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in 
odpadni embalaži (UL L št. 79 z dne 25. 3. 2009, str. 44; v 
nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/292/ES),

7. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/896 z dne 
19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun letne po-
trošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi Odločbe 
2005/270/ES (UL L št. 160 z dne 25. 6. 2018, str. 6; v nadalj-
njem besedilu: Izvedbeni sklep 2018/896/EU).«.

V tretjem odstavku se besedilo: »ravnanje z ločeno zbra-
nimi frakcijami pri opravljanju lokalne javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki« nadomesti z besedilom »obvezno 
občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih od-
padkov«.

3. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 36. točki besedilo »Ured-

bo Komisije (EU) 2017/1000 z dne 13. junija 2017 o spre-
membi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske ki-
sline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi (UL L št. 150 
z dne 14. 6. 2017, str. 14)« nadomesti z besedilom »Uredbo 
Komisije (EU) 2018/675 z dne 2. maja 2018 o spremembi do-
datkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje (UL L št. 114 z dne 
4. 5. 2018, str. 4)«.

4. člen
Prvi odstavek 10.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distributer, ki dobavlja plastične nosilne vrečke ne-

posredno končnemu uporabniku, vodi evidenco o številu zelo 
lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so potrošnikom namenjene 
za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, prodal pa 
jim jih je kot nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana, ali 
za neživilske proizvode.«.

V drugem odstavku se za besedo »Distributer« doda 
besedilo »iz prejšnjega odstavka«.

V tretjem odstavku se za besedilom »vsakega distribu-
terja« doda besedilo »iz prvega odstavka tega člena«.

5. člen
V petem odstavku 10.e člena se beseda »primerna« 

nadomesti z besedo »primarna«.

6. člen
V 18. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in 

sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Če družba za ravnanje z odpadno embalažo po 

prejemu obvestila iz tretjega odstavka tega člena ne prevza-
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me odpadne embalaže v roku iz 1. točke drugega odstavka 
26. člena te uredbe, izvajalec javne službe ne glede na prvi 
odstavek tega člena odpadno embalažo, ki jo je predhodno 
skladiščil ali skladiščil do obvestila iz tretjega odstavka tega 
člena, odda namesto družbe za ravnanje z odpadno embala-
žo izvajalcu obdelave odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec obdelave). Izvajalec javne 
službe obvesti družbo za ravnanje z odpadno embalažo in 
pristojnega inšpektorja najpozneje dan pred oddajo odpadne 
embalaže o tem, da bo izvajalec obdelave začel pri izvajalcu 
javne službe prevzemati odpadno embalažo, in družbi za 
ravnanje z odpadno embalažo omogoči prisotnost ob oddaji 
teh odpadkov.

(7) Izvajalec obdelave, ki izvaja postopke priprave od-
padne embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje, 
mora prevzeto odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka tega 
člena obdelati tako, da jo lahko v čim večjem deležu usmeri v 
recikliranje, in oddati v nadaljnjo obdelavo najpozneje v treh 
mesecih od prevzema pošiljke odpadne embalaže.«.

7. člen
V 19. členu se za dosedanjim šestim odstavkom dodajo 

novi sedmi do šestnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Če izvajalec javne službe odda odpadno embalažo 

izvajalcu obdelave v skladu s šestim odstavkom prejšnjega 
člena, stroške ravnanja z odpadno embalažo namesto družbe 
za ravnanje z odpadno embalažo začasno krije Republika 
Slovenija po predloženem računu izvajalca obdelave, vendar 
ne več kot 120 eurov na tono prevzete odpadne embalaže. V 
ta znesek je vključen davek na dodano vrednost.

(8) Stroški ravnanja z odpadno embalažo iz prejšnjega 
odstavka obsegajo:

1. stroške prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcu 
javne službe (npr. nakladanje in tehtanje prevzete odpadne 
embalaže ter podobna opravila pri prevzemanju odpadne 
embalaže),

2. stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predho-
dnega skladiščenja ali skladiščenja pri izvajalcu javne službe 
do kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca obdelave in

3. stroške obdelave oddane odpadne embalaže, vključ-
no s stroški priprave odpadne embalaže za nadaljnjo obdela-
vo, kot je npr. sortiranje.

(9) Pri določanju višine stroškov obdelave iz 3. točke 
prejšnjega odstavka je treba upoštevati morebitno vrednost 
odpadne embalaže ali vrednost posameznih vrst embala-
žnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni 
obdelavi.

(10) Izvajalca obdelave v primeru iz šestega odstavka 
prejšnjega člena izbere izvajalec javne službe, v skladu z 
zakonom, ki ureja javno naročanje.

(11) Izvajalec obdelave ministrstvu pošlje račun za pla-
čilo, in mu priloži:

1.  dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne emba-
laže, iz katere mora biti razvidna masa odpadne embalaže, 
prevzeta od posameznega izvajalca javne službe,

2. dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpad-
kov, iz katere je razvidna masa oddanih obdelanih odpadkov,

3. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista 
iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot pre-
vzemnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun,

4. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista 
iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot poši-
ljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun.

(12) Ministrstvo preveri dokumentacijo in evidenčne liste 
iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka.

(13) Ministrstvo na podlagi ugotovitve, da je predložena 
dokumentacija ustrezna in popolna, plača račun izvajalcu 
obdelave, izvajalca javne službe pa obvesti o plačilu.

(14) Ministrstvo ne krije stroškov ravnanja z odpadno 
embalažo v delu, ki presega 120 eurov na tono prevzete 
odpadne embalaže.

(15) Ministrstvo zavrne račun delno ali v celoti, če iz 
dokumentacije izhaja, da obdelava ni bila izvedena v skladu 
s to uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke.

(16) Republika Slovenija zahteva vračilo plačanih stro-
škov ravnanja z odpadno embalažo iz trinajstega odstavka 
tega člena od družb za ravnanje z odpadno embalažo, upo-
števajoč obveznosti posamezne družbe.«.

8. člen
V 39. členu se za šestim odstavkom dodata nova sedmi 

in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Družba za ravnanje z odpadno embalažo v primeru 

iz šestega odstavka 18. člena te uredbe ne sme od izvajalca 
javne službe zahtevati odpadne embalaže, ki jo bo ta oddal 
izvajalcu obdelave.

(8) Družba za ravnanje z odpadno embalažo ne sme 
za odpadno embalažo, ki jo je izvajalec javne službe oddal 
izvajalcu obdelave v skladu s šestim odstavkom 18. člena te 
uredbe od izvajalca javne službe zahtevati plačila vrednosti 
odpadne embalaže ali vrednosti posameznih vrst embalažnega 
materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni obdelavi.«.

9. člen
V drugem odstavku 51. člena se besedilo »določbo 

tretjega odstavka 12. člena« nadomesti z besedilom »12. čle-
nom«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo v poročilo iz prejšnjega odstavka vključi 

tudi podatke o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk v 
skladu s 4. členom Direktive 94/62/ES in Izvedbenim skle-
pom 2018/896/EU. Število plastičnih nosilnih vrečk, danih v 
promet v posameznem koledarskem letu, ministrstvo izračuna 
iz podatkov o plastičnih nosilnih vrečkah, ki jih proizvajalci 
in pridobitelji teh vrečk sporočajo Finančni upravi Republike 
Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Obvestila iz tretjega odstavka 18. člena Uredbe o rav-

nanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list. RS, 
št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 − popr., 18/14, 57/15, 
103/15, 2/16 − popr., 35/17 in 60/18), ki jih je izvajalec javne 
službe do uveljavitve te uredbe poslal inšpektorju, pristojnemu 
za varstvo okolja, in družbi za ravnanje z odpadno embala-
žo, se ne štejejo za obvestila iz novega šestega odstavka 
18. člena uredbe.

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-57/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2550-0029

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3394. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
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ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 40. člena Zakona 
o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), 
drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 61/06) in 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) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

1. člen
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skup-

nost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) se 1. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem 
obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je 
bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M-
8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 
2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. februarja 
2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije 
št. C(2018)6959 z dne 17. oktobra 2018 o odobritvi spremembe 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z 
dne 16. decembra 2014, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim 
sklepom Evropske komisije št. C(2017)8425 z dne 6. decembra 
2017 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), in Operativ-
nim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil 
odobren z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI2014SI14M-
FOP001 z dne 22. julija 2015, zadnjič spremenjenim z Izvedbe-
nim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 
(v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ter določa vrste 
podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v na-
daljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).

(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in po-
stopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in 
sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila 
in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih 
akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje 
upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za 
izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem po-
dukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne do-
ločbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, 
vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast 
in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene 

z Uredbo (EU) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, 
(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, 
(EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 
2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ri-
bištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov 
za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj 
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novem-
bra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1305/2013/EU);

4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) 
št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 13. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 
št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) 
št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kme-
tijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne uredi-
tve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah 
za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem 
in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim 
razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

5. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih preho-
dnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremem-
bi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s 
Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi neka-
terih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 
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2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb 
(EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v 
letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

6. Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);

7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 
25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske 
izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov 
za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih 
določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 
27. 2. 2014, str. 7);

8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 
7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih do-
ločbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zve-
zi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju 
podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti 
v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za 
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, 
str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Iz-
vedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe 
določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v 
okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);

9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 
7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za par-
tnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov 
(UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);

10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Ko-
hezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 
2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisi-
je (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi De-
legirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z 
dne 21. 4. 2015, str. 33);

11. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, 
(ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru nepo-
srednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in 
skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1);

12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o 
načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju 
trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z 
dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za 
izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostne-
ga urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni 
razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);

13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna pla-
čila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega 
sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne 
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za raz-
voj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 
2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);

14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z 
dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti 
ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje 
simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 763/2014/EU);

15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 
14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, 
strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo 
gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju 
nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz 
najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podat-
kov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi 
zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 
16. 7. 2014, str. 20), zadnjič popravljene s Popravkom Izved-
bene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o 
pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega par-
lamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov 
za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski su-
bjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih 
regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil 
o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt 
vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);

16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 
14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki 
jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za neka-
tere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);

17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z 
dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
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str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, 
str. 44);

18. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in 
zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 
2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

19. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 
28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve 
prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o 
finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obvešča-
nja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in 
shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);

20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in 
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, 
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih 
rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o 
odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2);

21. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pla-
čilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, 
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in pre-
glednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spre-
menjene z Izvedbeno uredbo Komisije 2018/56 z dne 12. ja-
nuarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi 
organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pra-
vili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 
13. 1. 2018, str. 9);

22. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 
22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o po-
drobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in 
organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in 
posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);

23. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 
22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, 
(ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja 
in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega skla-
da za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, 
str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe 
Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Ured-
be (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in 

vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);

24. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) št. 2014/372 z dne 
11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, 
skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so 
na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 
(UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);

25. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 
17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za 
nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 
z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe 
(EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo 
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 
z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2015/288/EU);

26. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z 
dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe 
(EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za pod-
poro iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L 
št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2252/2015/EU).«.

2. člen
V drugem odstavku 16. člena se beseda »petega« nado-

mesti z besedo »šestega«.

3. člen
V prvem odstavku 19. člena se tretji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Pri pregledu uspešnosti se upoštevajo po-
datki ARSKTRP in MGRT.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Šteje se, da so mejniki zadevnega sklada doseženi, 
če najmanj en mejnik iz prejšnjega odstavka na dan 31. de-
cembra 2018 dosega najmanj 65 odstotkov vrednosti mejnika, 
določenega v SLR, pri čemer se mejniki z vrednostjo 0, dolo-
čeno v SLR, ne upoštevajo.«.

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(4) Šteje se, da so ciljne vrednosti kazalnika zadevnega 
sklada dosežene, če mejniki iz drugega odstavka tega člena na 
dan 31. decembra 2023 dosegajo najmanj 85 odstotkov ciljne 
vrednosti kazalnika, določenega v SLR.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

4. člen
Sedmi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija 

vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih 
oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.«.

5. člen
V drugem odstavku 34. člena se za besedo »pripravi« 

doda besedilo »in izvede«.

6. člen
Sedmi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija 

vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih 
oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.«.

7. člen
V drugem odstavku 41. člena se v 1. točki doda nova prva 

alineja, ki se glasi:
»– upravljanje in delovanje LAS,«.
Dosedanje prva do tretja alineja postanejo druga do četrta 

alineja.
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8. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za sklad ESRR LAS vlogo iz prejšnjega odstavka 

vloži v elektronski obliki. LAS se pred elektronskim izpolnjeva-
njem registrira na spletnem naslovu https://drr-razpisi.si/clld in 
izpolni vsa polja v vlogi. V spletno aplikacijo je potrebno vnesti 
tudi skenirane, izpolnjene, podpisane in žigosane priloge iz 
Priloge 8 te uredbe. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se 
šteje za datum oddaje vloge.«.

V petem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti 
z vejico in doda besedilo: »razen za ESRR, kjer se upošteva 
elektronsko oddana vloga iz drugega odstavka.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za sklada EKSRP in ESPR se vloga v fizični obliki 

vloži na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, za sklad ESRR 
se vloga vloži v elektronski v obliki v spletni aplikaciji.«.

V sedmem odstavku se za besedo »ARSKTRP« črta 
besedilo »ali MGRT«.

9. člen
V šestem odstavku 46. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Za sklad ESRR mora LAS zahtevek za 
izplačilo izpolniti in oddati v informacijskem sistemu v skladu 
s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji.«.

V devetem odstavku se v 1. točki sedma alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– projektna dokumentacija izvedenih del (PID),«.

10. člen
V drugem odstavku 49. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Poročilo se za zadevni sklad izpolni in pre-
dloži v fizični obliki.«.

11. člen
Deveti odstavek 52. člena se črta.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane deveti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če se s pregledom doseganja ciljnih vrednosti kazal-

nikov, kot ga določa prvi odstavek 19. člena te uredbe, v letu 
2022 ugotovi, da LAS z odobrenimi operacijami ne dosega 
najmanj 50 odstotkov ciljnih vrednosti kazalnikov, določenih 
v SLR na podlagi drugega odstavka 19. člena te uredbe, se 
zaustavi izplačilo sredstev iz naslova podukrepa »Podpora za 
tekoče stroške in stroške animacije.«.

Dosedanji enajsti do trinajsti odstavek postanejo deseti 
do dvanajsti odstavek.

Dosedanji štirinajsti odstavek, ki postane trinajsti odsta-
vek, se spremeni tako, da se glasi:

»(13) Če upravičenec krši določbo 65. člena in šestega 
odstavka 78. člena te uredbe na način, da označenosti ne za-
gotavlja v obdobju trajanja obveznosti označevanja, se izrečejo 
sankcije v naslednjih deležih:

– po prvi ugotovljeni kršitvi se upravičencu izreče opo-
zorilo,

– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi se upravi-
čencu iz zadevne operacije iz naslova podukrepa »Podpora 
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost« in podukrepa »Priprava in izvajanje dejav-
nosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« ali iz podukrepa 
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« do odprave 
pomanjkljivosti zaustavijo izplačila,

– za sklad ESPR mora upravičenec v petih letih po za-
dnjem izplačilu sredstev za vsako nadaljnjo ugotovljeno kršitev 
v proračun Republike Slovenije vrniti po pet odstotkov izplača-
nih sredstev.«.

Dosedanji petnajsti do enaindvajseti odstavek postanejo 
štirinajsti do dvajseti odstavek.

12. člen
Deveti odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Rezerva za uspešnost je razlika med višino sredstev iz 

naslova PRP 2014–2020, določenih v prvem odstavku 9. člena te 
uredbe, seštevkom odobrenih sredstev iz prvega in drugega od-
stavka tega člena ter zneskom iz šestega odstavka tega člena. Za 
vsak mejnik iz prve do četrte alineje drugega odstavka 19. člena 
te uredbe se nameni 25 odstotkov rezerve za uspešnost. Rezerva 
za uspešnost posameznega mejnika se sorazmerno razdeli med 
LAS, ki so dosegli mejnik v skladu tretjim odstavkom 19. člena 
te uredbe. LAS pridobi rezervo za uspešnost v višini seštevka 
sorazmernega deleža doseženih mejnikov.«.

13. člen
V šestem odstavku 64. člena se na koncu četrte alineje 

pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– gre za stroške dela ocenjevalne komisije iz 15. točke 

12. člena te uredbe, kjer upravičenec priloži dokazila o izbiri 
članov ocenjevalne komisije na pregleden način.«.

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

»65. člen
(obveznosti v zvezi s sofinanciranimi operacijami)

Poleg obveznosti iz prvega odstavka 49. člena te uredbe 
morajo upravičenci, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020 
v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki 
ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020, izpol-
niti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.«.

15. člen
V osmem odstavku 68. člena se zadnji stavek spremeni 

tako, da se glasi:
»Preostanek sredstev za pokritje upravičenih in neupra-

vičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih 
javnih ali zasebnih virov.«.

Štirinajsti odstavek 68. člena se črta.

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

»70. člen
(pogoji za upravičenost)

(1) Ne glede na šesti odstavek 29. člena te uredbe mora 
biti operacija izvedena izven mestnih naselij mestnih občin, 
določenih v Prilogi 1 te uredbe.

(2) Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti 
izvedena pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju med MGRT 
in upravičencem.

(3) Upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in 
pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spre-
membo operacije, če gre za spremenjene okoliščine, višjo silo 
in izjemne okoliščine, kot jih določa predpis, ki ureja izvajanje 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji.«.

17. člen
Na koncu prvega odstavka 71. člena se pika nadomesti 

z vejico in doda besedilo »vendar ne pred datumom začetka 
operacije.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Ne glede na četrti odstavek 29. člena te uredbe se 
operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, 
vendar ne pred 1. januarjem 2014.«.

Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti 
odstavek.

18. člen
V drugem odstavku 77. člena se na koncu četrte alineje 

pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
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»– gre za stroške dela ocenjevalne komisije iz 15. točke 
12. člena te uredbe, kjer upravičenec predloži dokazila o izbiri 
članov ocenjevalne komisije na pregleden način.«.

19. člen
Za petim odstavkom 78. člena se doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti 

izpolnjevati v skladu z Uredbo 763/2014/EU ter Navodili za 
informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo 
podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenimi na spletni strani 
OP ESPR 2014–2020, pet let od datuma zadnjega izplačila 
sredstev.«.

20. člen
V Prilogi 8 se v I. poglavju točka i) pod 2. točko spremeni 

tako, da se glasi:
»i) projektna dokumentacija izvedenih del (PID),«.
V III. poglavju se v točki b) pod 2. točko črta četrta alineja.
Dosedanja peta alineja, ki postane četrta alineja, se spre-

meni tako, da se glasi:
»– dokazila o finančnem pokritju operacije, če znesek za 

posameznega upravičenca presega 20.000 eurov zaprošenih 
sredstev,«.

Dosedanje šesta do deveta alineja postanejo peta do 
osma alineja.

Dosedanja deseta alineja, ki postane deveta alineja, se 
spremeni tako, da se glasi:

»– poslovni načrt (za naložbe),«.
Dosedanje enajsta do petnajsta alineja postanejo deseta 

do štirinajsta alineja.
Točka i) pod 3. točko se spremeni tako, da se glasi:
»i) projektna dokumentacija izvedenih del (PID),«.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
(končanje postopkov)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18), 
se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

22. člen
(začetek uporabe)

Določbe novega drugega, petega in šestega odstavka 
45. člena se začnejo uporabljati 1. decembra 2018.

23. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-27/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2330-0075

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3395. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije za železniški promet Republike 
Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 

30/18) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, 
št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Repub-
like Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi  
Javne agencije za železniški promet  

Republike Slovenije

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški pro-

met Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 
54/07, 76/08, 37/10, 67/11, 22/13, 63/13 in 52/16) se 1. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slo-

venije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot oseba javnega pra-
va, ki v javnem interesu opravlja naloge varnostnega organa, 
certifikacijskega organa, ocenjevalnega organa in licenčnega 
organa ter naloge nadzornega organa. Ustanoviteljica agencije 
je Republika Slovenija. V njenem imenu ustanoviteljske pravice 
in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.«.

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

»6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu:
1. naloge varnostnega organa:
– izdaja, podaljšuje, spreminja in preklicuje enotno var-

nostno spričevalo;
– daje podporo Agenciji Evropske unije za železnice (v 

nadaljnjem besedilu: ERA) pri izdajanju, podaljševanju, spre-
minjanju in razveljavljanju enotnih varnostnih spričeval;

– izdaja, podaljšuje, spreminja in preklicuje varnostna 
pooblastila;

– izdaja dovoljenja za začetek obratovanja podsistemov 
infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija 
ob progi;

– nadzira skladnost z bistvenimi zahtevami za podsisteme 
in dele podsistemov oziroma komponent interoperabilnosti, ki 
jim je izdano dovoljenje za začetek obratovanja;

– izdaja, podaljšuje, spreminja in razveljavlja dovoljenja 
za dajanje vozil na trg;

– daje podporo ERA pri izdajanju, podaljševanju, spremi-
njanju in preklicu dovoljenj za dajanje vozil na trg ter dovoljenj 
za tip vozila;

– izvaja nadzor nad ustreznostjo registracije tirnih vozil ter 
pravilnostjo in ažurnostjo varnostnih informacij v nacionalnem 
registru, vzpostavljenem v skladu z zakonom, ki ureja varnost 
v železniškem prometu;

– dodeljuje evropske številke tirnega vozila in vodi register 
tirnih vozil;

– izvaja nadzor nad prevozniki, upravljavcem in subjekti, 
ki opravljajo naloge upravljavca;

– izdaja, podaljšuje, spreminja in razveljavlja spričevala, 
izdana subjektom, zadolženim za vzdrževanje;

– preverja usposobljenosti in izvaja nadzor nad prigla-
šenimi oziroma imenovanimi organi, nad katerimi je preverjal 
usposobljenost ob njihovi določitvi;

– spremlja, pospešuje in razvija varnostno regulativni okvir 
in sistem nacionalnih predpisov, kar vključuje pripravo predlogov 
podzakonskih predpisov s področja varnosti železniškega pro-
meta s predhodnim posvetovanjem z vsemi aktivnimi udeležen-
ci, zainteresiranimi stranmi, vključno z upravljavcem, prevozniki, 
proizvajalci, vzdrževalci, uporabniki in predstavniki delavcev;

– izdeluje letna poročila o svojem delu za ERA;
– izdaja, posodablja, zagotavlja dvojnike, začasno prekli-

cuje in odvzema dovoljenja za strojevodje;
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– izdaja, začasno preklicuje ali odvzema pooblastila cen-
trom usposabljanja, ocenjevalcem in centrom preverjanja v 
skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;

– zagotavlja, da so pri usposabljanju izpolnjene zahteve 
iz IV. poglavja zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu, 
TSI in priglašenih nacionalnih predpisov, ki urejajo usposablja-
nje strojevodij in spremljevalnega osebja;

– vodi, objavlja in posodablja register izdanih dovoljenj za 
strojevodjo ter register centrov usposabljanja, ocenjevalcev in 
centrov preverjanja;

– kontrolira izdana dovoljenja in spričevala za strojevodje 
na celotnem področju javne železniške infrastrukture v Repu-
bliki Sloveniji;

– posreduje informacije o statusu dovoljenj za strojevodjo 
pristojnim organom drugih držav članic, ERA ali delodajal-
cu strojevodij na njihovo utemeljeno zahtevo oziroma pošilja 
zahtevke za začasen preklic dovoljenj drugim organom držav 
članic, ki izdajajo dovoljenja za strojevodje in spričevala;

– zagotavlja informacije o nacionalnih predpisih ERA za 
vodenje nacionalnega referenčnega dokumenta;

– obvešča ERA o izdanih, podaljšanih, spremenjenih in 
preklicanih varnostnih spričevalih ter varnostnih pooblastilih 
in izdanih dovoljenjih za začetek obratovanja strukturnih pod-
sistemov;

– ocenjuje, ali je treba na podlagi varnostnega priporočila 
preiskovalnega organa sprožiti dodatne aktivnosti;

– obvešča regulatorni organ o izdanih priporočilih, ki lahko 
zadevajo varnost železniškega prometa;

– sodeluje z regulatornim organom s ciljem udejanjati pri-
poročila regulatornega organa, ki lahko vplivajo na konkurenco 
na trgu storitev v železniškem prometu;

– obvešča certifikacijske, licenčne in varnostne organe 
drugih držav članic ob utemeljenem sumu kršitve, ki izhaja iz 
nalog nadzora;

– priznava drug organ za opravljanje nalog ocenjevalnega 
organa;

– sodeluje z varnostnimi organi drugih držav članic Evrop-
ske unije zaradi uskladitve svojih meril odločanja z merili v 
Evropski uniji in z ERA;

– predlaga ministrstvu, pristojnemu za promet, da od 
Evropske komisije zahteva, da se izvedejo posvetovanja z 
odborom iz 51. člena Direktive 2016/797/EU, če se ugotovi, da 
je ogrožena varnost železniškega prometa, ker TSI ne ustreza 
bistvenim zahtevam v celoti;

– obvešča Evropsko komisijo, ERA in druge države člani-
ce Evropske unije, če se ugotovi, da komponenta interoperabil-
nosti, ki ima ES-izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo 
in je uporabljena z namenom, za katerega je izdelana, verjetno 
ne bo izpolnjevala bistvenih zahtev ter navede razloge za tako 
odločitev;

– odloča, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obra-
tovanja stabilnih naprav;

– sodeluje z ERA pri sprejemu odločitve o potrebnosti 
novega dovoljenja za obratovanje za projekte ERTMS ob progi;

– izdaja mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na podlagi vmesne izjave o verifikaciji 
(VIV) za fazo;

– izdaja sklep o pričetku dela na podlagi vmesnega potr-
dila o verifikaciji za fazo projektiranja ter dokazila, iz katerega 
mora biti razvidno, da se bodo predvidena dela izvajala znotraj 
železniškega območja;

– izda podrobna navodila o tem, kako pridobiti dovoljenje 
za začetek obratovanja stabilnih naprav in jih objavi na spletni 
strani;

– sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za 
začetek obratovanja;

– po potrebi zahteva poskusno obratovanje podsistema;
– izdaja mnenje o zahtevi za odobritev podsistema vode-

nja-upravljanja in signalizacije ob progi, ki je opremljen z ETCS 
oziroma GSM-R;

– usklajuje pripravo podlag za pripravo nacionalnega 
načrta izvajanja TSI in pripravi predlog nacionalnega načrta 
izvajanja posamezne TSI ter ga posreduje ministrstvu;

– izvaja naloge nacionalne kontaktne točke iz tretjega 
odstavka 5. člena Uredbe št. 1305/2014.

Vsako leto varnostni organ objavi letno poročilo v zvezi z 
dejavnostmi v prejšnjem letu in ga najpozneje do 30. septem-
bra pošlje ERA. Poročilo mora vsebovati informacije o:

– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem 
skupnih varnostnih kazalnikov na ravni države;

– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zve-
zi z varnostjo na železnici;

– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala 
in varnostnega pooblastila;

– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upra-
vljavci železniške infrastrukture ter prevozniki v železniškem 
prometu;

– odstopanjih od sistema podeljevanja spričeval subjek-
tom, zadolženim za vzdrževanje tovornih vagonov;

– izkušnjah predlagateljev pri uporabi skupne varnostne 
metode za ovrednotenje in oceno tveganja, po potrebi pa tudi 
o lastnih izkušnjah v zvezi z uporabo te metode.

2. naloge licenčnega organa:
– izdaja, začasno odvzema, trajno odvzema ali spreminja 

licence;
– izdaja in odvzema začasne licence;
– opravlja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem po-

gojev za izdano licenco;
– sodeluje z licenčnimi organi drugih držav članic s ciljem 

izmenjavati izkušnje;
– obvešča tuje licenčne organe, če nosilec licence v naši 

državi krši pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati za izdano 
licenco;

– sodeluje z regulatornim organom za izmenjavo informa-
cij ali priporočil, namenjenih preprečevanju škodljivih vplivov na 
konkurenco ali varnost na trgu storitev v železniškem prometu;

– obvešča ERA o izdanih, spremenjenih, odvzetih licen-
cah in začasnih licencah.

3. naloge certifikacijskega organa:
– izdaja, spreminja, podaljšuje in omejuje področja upo-

rabe ter začasno odvzema in razveljavlja spričevala subjekta, 
zadolženega za vzdrževanje tovornih vagonov;

– izdaja, spreminja, podaljšuje in omejuje področja upo-
rabe ter začasno odvzema in razveljavlja spričevala v okviru 
funkcij vzdrževanja tovornih vagonov;

– izvaja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogo-
jev za izdano spričevalo subjektu, zadolženemu za vzdrževanje 
tovornih vagonov;

– izvaja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogo-
jev za izdano spričevalo v okviru funkcij vzdrževanja tovornih 
vagonov;

– obvešča ERA o izdanih, spremenjenih, podaljšanih ali 
razveljavljenih spričevalih subjekta, zadolženega za vzdrževa-
nje tovornih vagonov;

– obvešča ERA o izdanih, spremenjenih, podaljšanih ali 
razveljavljenih spričevalih v okviru funkcij vzdrževanja tovornih 
vagonov;

– sodeluje s certifikacijskimi organi drugih držav članic 
zaradi uskladitve pristopov podeljevanja spričeval subjektom, 
zadolženim za vzdrževanje tovornih vagonov in spričeval v 
okviru funkcij vzdrževanja tovornih vagonov;

– določi subjekt, ki je zadolžen za vzdrževanje za vsako 
tirno vozilo pred uporabo v omrežju, ki se vpiše v register tirnih 
vozil;

– priznava subjekt, zadolžen za vzdrževanje, za opravlja-
nje nalog ocenjevalnega organa.

4. naloge ocenjevalnega organa:
– ocenjuje ustreznost uporabe skupnih varnostnih metod 

za ovrednotenje in oceno tveganja ob spremenjenih obratoval-
nih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter pomembnost vpliva 
te spremembe na varnost v železniškem prometu;



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 26. 10. 2018 / Stran 10495 

– ocenjuje ustreznost postopka uporabe skupnih varno-
stnih metod za ovrednotenje ter oceno tveganja med načrtova-
njem in izvajanjem bistvene spremembe;

– ocenjuje ustreznost rezultatov z uporabo skupnih var-
nostnih metod za ovrednotenje ter oceno tveganja med načr-
tovanjem in izvajanjem bistvene spremembe;

– izdeluje poročila o varnostni oceni;
– izmenjuje informacije o uporabi skupne varnostne meto-

de za ovrednotenje ter oceno tveganja z drugimi ocenjevalnimi 
organi in varnostnimi organi.

5. naloge nadzornega organa:
– vodenje in odločanje v postopkih nadzora, kot to določa-

ta zakon, ki ureja železniški promet, ter zakon, ki ureja varnost 
v železniškem prometu.

Za izvrševanje javnih pooblastil agencija skladno s pred-
pisi sprejema splošne akte. Agencija izdaja posamične upravne 
akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh s svojega delovnega 
področja.«.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-26/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2430-0053

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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VSEBINA

OBČINE
BRASLOVČE

3336. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za 
leto 2018 10379

3337. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče 
Terase 3 – zahod 10380

3338. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče 
v obdobju januar–marec 2019 10385

3339. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske 
meje med občinama Braslovče in Prebold 10386

BREŽICE
3340. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na 

območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne 
Brežice 10387

3341. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc 
– območje jug, BRŽ-60 10392

CELJE
3342. Obvezna razlaga 5. člena Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Go-
spodarska cona v Celju« 10401

3343. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu 
»Gospodarska cona v Celju« 10401

DOL PRI LJUBLJANI
3344. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol 

pri Ljubljani za leto 2018 – 1. rebalans proračuna 10402
3345. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra 10403

DOLENJSKE TOPLICE
3346. Sklep o korekciji območja stavbnih zemljišč 10403

DRAVOGRAD
3347. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dra-

vograd 10403
3348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občin-

skih taks v Občini Dravograd za leto 2019 10405
3349. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo-
čju Občine Dravograd za leto 2019 10405

GORENJA VAS - POLJANE
3350. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe na področju pediatrične dejav-
nosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzer-
ja na območju občin Gorenja vas - Poljane in Žiri 10405

GROSUPLJE
3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokal-

nih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje 10407

HORJUL
3352. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Horjul za leto 2018 10407

KANAL
3353. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora in 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Kanal ob Soči 10408

KOSTANJEVICA NA KRKI
3354. Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega 

usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas 10408

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3320. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški 10323
3321. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Maleziji 10323

VLADA
3392. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-

mljišča na nekaterih zemljiških parcelah na de-
snem bregu Dravinje v Občini Slovenske Konjice 10485

3393. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 10487

3394. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 10488

3322. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem okrožju, v 
Ruski federaciji 10323

3323. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem 
okrožju, v Ruski federaciji 10324

3324. Sklep o razveljavitvi Sklepa o spremembi Sklepa o 
odprtju Konzulata Republike Slovenije v Funchalu, 
v Portugalski republiki 10324

3325. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Funchalu, v Portugalski republiki 10324

3395. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za železniški promet Republike Slovenije 10493

3326. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožil-
ca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 10324

3327. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 10325

3328. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožil-
ca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 10325

USTAVNO SODIŠČE
3329. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v 

Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Novem 
mestu ter odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe 10326

BANKA SLOVENIJE
3330. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave 

informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON 10335

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3331. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in 
priporočil Evropskega organa za vrednostne pa-
pirje in trge (ESMA) 10336

3332. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državne-
ga tožilstva v Slovenj Gradcu 10336

3333. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožne-
ga državnega tožilstva v Celju 10336

3334. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski 
sistem toplote za geografsko območje Občine Gor-
nji Grad 10336

3335. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski 
sistem toplote za geografsko območje Občine 
Mozirje – mikrosistem Osnovna šola Mozirje in 
mikrosistem Podrožnik Mozirje, Občine Luče – 
mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim 
omrežjem Luče – ureditveno območje 3.15 (UN 
12) ter naselja Solčava – mikrosistem daljinskega 
ogrevanja s toplovodnim omrežjem Solčava v Ob-
čini Solčava 10358
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3355. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Kostanjevica na Krki za leto 2018 – rebalans 10409

KRANJ
3356. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2019 10410

KRANJSKA GORA
3357. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letne-

ga programa športa v Občini Kranjska Gora 10414
3358. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni 

šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni 
šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju 
plačil staršev 10429

LAŠKO
3359. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 10429
3360. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine La-

ško za leto 2018 10430
3361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju 
stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih 
nepremičnin ter določanju najemnin 10431

MIREN - KOSTANJEVICA
3362. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikova-

nju in določanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov 10432

3363. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1785/1, k. o. 
2333 TEMNICA 10436

3364. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcele št. 601/4, 608/1, 
608/3, 608/4 in 609/1 vse k. o. 2318 BILJE 10436

3365. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena na nepremičnini parc. 
št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA 10437

3366. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcele št. 1930/1, 1950/2, 
2278/4, 2291/6 in 2291/12 vse k. o. 2328 OPATJE 
SELO 10437

3367. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parceli št. 1705 in 1707 
obe k. o. 2330 SELA NA KRASU 10438

MORAVSKE TOPLICE
3368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Moravske Toplice za leto 2018 10438
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista 
narava d.o.o. 10439

PIRAN
3370. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Piran 10439
3371. Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih 

prostorov v lasti Občine Piran v najem 10440
3372. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Piran 10441

3373. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Piran za leto 2019 10442

3374. Sklep o razpisu naknadnih volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Piran 10443

PIVKA
3375. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka 10443
3376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Pivka 10444

3377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
časnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora 
za območje sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje sre-
dišča Pivke 10444

3378. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje EUP PI 20 (Be-
dink-dom starejših Pivka) 10444

POSTOJNA
3379. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna 10446
3380. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena 

Zupančiča Postojna 10453

PREBOLD
3381. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold 10457
3382. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske 

meje med občinama Prebold in Braslovče 10458

SLOVENJ GRADEC
3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v 
Mestni občini Slovenj Gradec 10459

3384. Odlok o spremembah Odloka o postopku in meri-
lih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Slovenj Gradec 10459

SLOVENSKA BISTRICA
3385. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slo-

venska Bistrica 10460

SLOVENSKE KONJICE
3390. Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne 

skupnosti Dobrava – Gabrovlje in Krajevne skup-
nosti Slovenske Konjice (4. volilna enota) 10485

ŠKOCJAN
3386. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Škocjan 10481

ŠTORE
3387. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana 

občinske volilne komisije 10481

TREBNJE
3388. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Trebnje 10481

VIPAVA
3391. Razpis ponovnih volitev za dva člana Sveta Kra-

jevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava 10485

ŽELEZNIKI
3389. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2018 10483
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