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URADNI VESTNIK Občine Trzin, 10/2009, 23. december 2009

 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 10/2009, 23. december 2009

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na pod-
lagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št. 
76/08 in 79/09), ), Statuta Občine Tr-
zin (Ur.v. OT, št. Ur. vestnik OT, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06, 8/06) - v nadaljevanju: 
»statut«) in Pravilnika o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter dru-
gih nepremičnin (Ur. l. SRS, št. 8/87, Ur.l. 
RS št. 18/1991-I-SZ, 42/03, 69/03-SZ) na 
29. redni seji dne 16.12.2009 sprejel

SKLEP

O POVPREČNI GRADBENI CENI, 
POVPREČNIH STROŠKIH KOMU-
NALNEGA UREJANJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI NEZAZI-
DANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

ZA LETO 2010 V OBČINI TRZIN

Povprečna gradbena cena za 1m2 neto 
tlorisne stanovanjske
a) površine, zmanjšana za povprečne 

stroške komunalnega urejanja stavb-
nega zemljišča in za vrednost zemlji-
šča, na območju Občine Trzin na dan 
01.01.2010 znaša 985,00 EUR/m2

b) Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč za 
1m2 neto tlorisne stanovanjske po-
vršine na območju Občine Trzin zna-
šajo:

 - za individualno komunalno opre-
mljanje 6.5% 64,03 EUR/m2  

 - za kolektivno komunalno opre-
mljanje 7.5% 73,88 EUR/m2 

c) Pri izračunu odškodnin za stavbno 
zemljišče na območju Občine Trzin 
je za posamezna območja potreb-
no upoštevati naslednje odstotke od 
povprečne GC:

 - območje OIC Trzin  
   10,00 – 12,00 % od GC
 - ostala območja Občine Trzin 
  7,00 – 10,00 % od GC

d) Predlagane cenovne osnove velja-
jo na dan 31.12.2009, uporabljajo se 
od 01.01.2010 dalje in se tekom leta 
revalorizirajo z indeksom podraži-
tev, ki ga objavlja GZS – Združenje 

za gradbeništvo in IGM za skupino 
”Stanovanjska gradnja”. 

Številka:29-1/2009  Župan:
Datum: 16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 21. in 52. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi – UPB2 in spremembe ( Ur. 
l. RS, št. 94/07– UPB 2, 76/08 in 79/09, ), 9. 
člena Zakona o financiranju občin – ZFO 
1 (Ur.l. RS, št. 123/06) in 11. člena Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 4. čle-
na Odloka o občinskih taksah (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/07) je Občinski svet Ob-
čine Trzin na 29. redni seji dne 16.12.2009 
sprejel 
 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI 
TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKIH 

TAKS ZA LETO 2010

Vrednost točke za izračun občinskih taks 
za leto 2010 znaša 0,0691 €.

Sklep začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa 
se od 01.01.2010 dalje.

Številka:29-2/2009 Župan:
Datum:16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 218. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 123/07), 
58. do 63. člen Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 
33/89), 29. člen Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00, 51/02, 
108/03 in 72/05), 11. člen Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 

št. 11/2003), Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06, Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 3/99, 10/2000 in 5/04) na 29. redni seji 
dne, 16.12.2009 sprejel

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČK 
ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA 

UPORABO NEZAZIDANEGA 
IN ZAZIDANEGA STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA ZA LETO 2010 
V OBČINI TRZIN

1. Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo zazidanega stavbnega ze-
mljišča za leto 2010 znaša 0,00153 €.

2. Vrednost točke za izračun nadomesti-
la za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča za leto 2010 znaša 0,10618 €.

3. Sklep začne veljati z dnem objave v 
Uradnem vestniku Občine Trzin, upora-
blja pa se od 01.01.2010 dalje.

Številka: 29-3/2009 Župan:
Datum: 16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 18. in 76. člen Statuta občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), 11. člen Zakon 
o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Ur.l. RS št. 14/07), Uredba o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Ur.l. RS št. 84/07, 94/07) je Občin-
ski svet Občine Trzin na 26. redni seji dne 
16.9.2009 sprejel

SKLEP

1. Sprejme se sprememba Načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Občine Trzin za leto 
2009 in leto 2010 tako:

- da se v tabeli » Pridobivanje zemljišč 
– vse k.o. Trzin« črta vrstica s parc. št. 
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851/6 in 1570/3;
- da se v tabeli » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« v vrstici odkupi na trasi Ljubljanske ceste doda nova parcela, št. 634/1;
- da se v tabeli » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« besedilo » SKUPAJ 244.418« nadomesti z besedilom »SKUPAJ 196.418«;

- da se v tabeli »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» črtajo vrstice s parc. št. 887/9, 1570/11, 1570/15 in 
1600/55; 

- da se v tabeli »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» dodajo vrstice:

1569/8 pašnik cca 18 m²  Javno dobro Menjava za potrebe Ljubljanske ceste, 
menja se manjši del 720

1574/6 cesta 40 m²  Javno dobro Menjava za potrebe Ljubljanske ceste, 
menja se manjši del 1.600

1646/1 travnik Del- 45 m² Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2.400

838/12 cesta cca 5 m² Prodaja dela parcele – ohišnica na željo lastnika 250

250/1 njiva 2862 m² Menjava parcele s Skladom KZG ali lastnikom zemljišča 
za potrebe obnove Mengeške ceste -rondo 24.500

- da se v tabeli » Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin – vse k.o. Trzin« besedilo» SKUPAJ 211.724« nadomesti z besedilom »SKU-
PAJ 194.292«

- da se »Orientacijska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2009 in 2010, 302.387« nadomesti z besedilom »Orienta-
cijska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2009 in 2010, 284.937« 

2. Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 začne veljati z 
dnem objave. 

Številka:29-4.1/2009 Župan:
Datum: 16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 
51/02, 72/05, 100/05, 60/07, 76/08 in 
79/09), Zakona o financiranju občin 
(123/06 in 57/08), Zakon o javnih finan-
cah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/08-ZJU,110/02-ZDT-B,127/06-ZJZP in 
14/07-ZSDPO), 123/06), Statuta Občine Tr-
zin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06) ter Odloka o Proračunu Ob-
čine Trzin za leto 2009 (Ur. v. OT št. 11/07) 
sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 29. redni 
seji obravnaval predlog Sprememb Prora-
čuna Občine Trzin za leto 2010, predložen 
v obliki Odloka o spremembah Proračuna 
Občine Trzin za leto 2010, vključno s pre-
dlogom Sprememb splošnega dela in po-
sebnega dela Proračuna Občine Trzin za 
leto 2010 in predlogom Sprememb Na-
črta razvojnih programov Občine Trzin za 
leto 2010 ter Obrazložitvijo predloga pro-
računa kot celote. 

Občinski svet sprejema predlog Odloka o 
Spremembah Proračuna Občine Trzin za 

leto 2010 v predloženem besedilu, vključ-
no s predlogom splošnega in posebnega 
dela Proračuna Občine Trzin za leto 2010, 
s predlogom Sprememb Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2009 in 
Obrazložitvijo predloga Sprememb Prora-
čuna Občine Trzin za leto 2010 vključno s 
sprejetim dopolnilom. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:29-4.2/2009 Župan:
Datum:16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 
72/05, 100/05, 60/07, 76/08 in 79/09), Za-
kona o financiranju občin (123/06 in 
57/08), Zakon o javnih financah (Ur.l. 
RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/08-
ZJU,110/02-ZDT-B,127/06-ZJZP in 14/07-
ZSDPO), 123/06), Statuta Občine Trzin (Ur. 
v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 

8/06) ter Odloka o Proračunu Občine Trzin 
za leto 2009 (Ur. v. OT št. 11/07) sprejel 
Spremembe Odloka o Proračunu Občine 
Trzin za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 
2010 določajo proračun, postopki izvrše-
vanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine za leto 2010 (v nadaljnjem 
besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA 
PRORAČUNA IN STRUKTURA PO-

SEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna 

in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so za leto 
2010 na ravni podskupin kontov prikaza-
ni in določeni prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se določa v nasle-
dnjih zneskih: 
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A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v € 
--------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov 2010
--------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.922.554
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.446.842
70 DAVČNI PRIHODKI 2.569.576
700 Davki na dohodek 
in dobiček/glavarina 1.800.000
703 Davki na premoženje 674.956
704 Domači davki 
na blago in storitve 94.620
706 Drugi davki ----
71 NEDAVČNI PRIHODKI 877.266
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 582.111
711 Takse in pristojbine 1.500
712 Globe in druge 
denarne kazni 15.500
713 Prihodki od prodaje 
blaga in storitev 8.755
714 Drugi nedavčni prihodki 269.400
72 KAPITALSKI PRIHODKI 285.390
720 Prihodki od prodaje osnovnih sred-
stev 155.645
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 129.745
73 PREJETE DONACIJE ----
74 TRANSFERNI PRIHODKI 190.322
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 190.322
741 Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna 
Evropske unije -----

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 4.654.407
40 TEKOČI ODHODKI 1.411.901
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 426.690
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 73.577
402 Izdatki za blago 
in storitve 881.384 
403 Plačila domačih obresti ----
409 Rezerve 30.250 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.037.186
410 Subvencije 17.168
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 563.780
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 165.726
413 Drugi tekoči domači 
transferi 290.512
414 Tekoči transferi v tujino ---- 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.054.516
420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 2.054.516
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 150.805
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 79.170
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 71.635 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)/ PRORA-
ČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 731.853

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA-
LOŽB
--------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov 2010
--------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH 0
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH 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 ose-
bah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov 2010
--------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH - 731.853
X. NETO FINANCIRANJE 731.853

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.200.000 

Posebni del proračuna sestavljajo finanč-
ni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne pro-
grame in podprograme, predpisane s pro-
gramsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupi-
ne kontov in konte, določene s predpisa-
nim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračun-
skih postavk-podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Ob-
čine Trzin. 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRO-
RAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki 

in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku pr-
vega odstavka 43. člena ZJF, tudi nasle-
dnji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu 

zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. 
RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo 
za namene, določene v tem zakonu;

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se uporabi za namene, določe-
ne z zakonom, 

3. prihodek od turistične takse, ki se 
uporabi za namene, določene z zako-
nom, 

4. prihodki o prodaje ali zamenjave ob-
činskega stvarnega premoženja,

5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomu-

nikacijskih sredstev, ki so namenjena 
za vlaganja v telekomunikacijsko in 
informacijsko infrastrukturo,

7. prihodki in naslova najemnine Doma 
starejših Trzin, ki so namenjena inve-
sticijskemu vzdrževanju Doma starej-
ših Trzin,

8. prihodki od najemnin JKP Prodnik 
d.o.o., ki so namenjena investicijske-
mu vzdrževanju vodovoda in druge 
komunalne infrastrukture,

9. prihodki od najemnin JP CČN Domža-
le- Kamnik, ki so namenjena investicij-
skemu vzdrževanju skupnih objektov 
in naprav za čiščenje in odvajanje od-
padnih voda .

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

O prerazporeditvah pravic porabe (pre-
nosih sredstev med p.p.) v posebnem 
delu proračuna med glavnimi programi 
v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega upo-
rabnika župan, ki o vsakem tovrstnem 
posegu obvesti občinski svet v skladu z 
zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic pora-
be oziroma spremembe proračuna se na 
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predlog župana izvedejo z rebalansom 
proračuna, ki ga sprejme občinski svet. 

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji prora-
čuna v prvi polovici leta poroča občin-
skemu svetu praviloma v mesecu juliju, 
konec leta oziroma z zaključnim raču-
nom pa o celoletnem izvrševanju in rea-
lizaciji proračuna v preteklem letu. 

7. člen
(prevzemanje obveznosti 

za večletne naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem 
letu za projekte iz načrta razvojnih pro-
gramov prične s postopkom prevze-
manja obveznosti za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti ne-
posrednega uporabnika, ki bodo zapa-
dle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere 
ne sme presegati 70 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega 
1. v letu 2010 do 50 % navedenih pravic 

porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 25 % na-

vedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti ne-
posrednega uporabnika, ki bodo zapa-
dle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25 % pravic porabe v spreje-
tem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstav-
ka tega člena ne veljajo za prevzema-
nje obveznosti z najemnimi pogodbami 
in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih upo-
rabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tre-
tjega odstavka tega člena se načrtujejo 
v finančnem načrtu neposrednega upo-
rabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(proračunski skladi)

V skladu z Zakonom o javnih financah 
občina: 
1. oblikuje podračun proračunske re-

zerve, oblikovane po ZJF in 
2. lahko oblikuje podračun stanovanj-

skega sklada, ustanovljenega na pod-
lagi predhodno sprejetega odloka o 
ustanovitvi proračunskega sklada. 

Proračunska rezerva se v letu 2010 obli-
kuje v skupni višini 30.250 €.
Na predlog za finance pristojnega or-
gana občinske uprave odloča o uporabi 
sredstev proračunske rezerve za name-
ne iz drugega odstavka 49. člena ZJF 
do višine 1.000 € župan in o tem obve-
šča občinski svet v skladu z zakonom.

O uporabi sredstev proračunske rezer-
vacije, ki se oblikuje v višini 13.500 €, 
odloča župan in o porabi sredstev ob-
vešča občinski svet v okviru rednih po-
ročil o izvrševanju proračuna. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA 
IN PRODAJE STVARNEGA IN FI-
NANČNEGA PREMOŽENJA OB-

ČINE

9. člen
(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega od-
stavka 77. člena ZJF, lahko župan dol-
žniku do višine 500 € odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

10. člen 
(upravljanje prostih denarnih sred-

stev)
S prostimi denarnimi sredstvi na raču-
nih upravlja župan.

11. člen 
Letni načrt pridobivanja in razpolaga-
nja z nepremičnim stvarnim premože-
njem občine pod vrednostjo 5.000 € v 
posameznem primeru sprejme župan, 
pri čemer se omeji na pridobivanje ze-
mljišč, potrebnih za izgradnjo komu-
nalne infrastrukture oziroma zemljišč z 
že vgrajeno infrastrukturo in razpola-
ganje z zemljišči ob zasebnih stavbnih 
parcelah, v katerih ni vgrajene ali načr-
tovane komunalne infrastrukture. 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN 
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 

SEKTORJA

12. člen
(zadolževanje občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad 
prihodki v bilanci prihodkov in odhod-
kov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja 
se občina za proračun leta 2010 lah-
ko zadolži do višine 220.211 €, in sicer 
za naslednje investicije: Naložbe v ce-
ste-novogradnje in obnove, objekte za 
šport in rekreacijo, nakup oziroma gra-
dnja stanovanj ter naložbo v izgradnjo 
vrtca Žabica.

Obseg poroštev občine za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Trzin, v letu 2010 ne sme preseči 
skupne višine glavnic 161.966 €.

Občina se lahko kratkoročno zadolži za 
odpravljanje likvidnostnih težav skla-
dno z zakonom, vendar v višini največ 
5 % načrtovanih prihodkov proračuna. 
Župan o najemu kratkoročnega poso-
jila obvesti občinski svet na naslednji 
seji. 

13. člen
(zadolževanje javnih zavodov 

in javnih podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na rav-
ni občine (javni zavodi in javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je Občina Tr-
zin) se lahko v letu 2010 zadolžijo do 
skupne višine 161.966 €. Kolikor gre za 
pravno osebo z več ustanovitelji, je de-
lež dolga, za katerega jamči Občina Tr-
zin, lahko največ enako visok kot dolg 
iz prejšnjega stavka. 

6. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prene-
ha veljati Odlok o Proračunu Občine Tr-
zin za leto 2010 (Ur.v. OT, št. 11/08).

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in na spletni strani Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po 
objavi.
Posebni del Sprememb Proračuna Ob-
čine Trzin za leto 2010 in Sprememb 
Načrta razvojnih programov Občine Tr-
zin za leto 2010 se skupaj z razširjenim 
splošnim delom sprememb Proračuna 
Občine Trzin za leto 2010 objavijo na 
spletni strani Občine Trzin in začnejo 
veljati hkrati z spremembami Odloka o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2010. 

Številka:29-4.2.1/2009 Župan:
Datum:16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Ur. list RS, št. 33/2007), Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – 
UPB 2, 76/08, 100/08 in 79/09) ter 9., 10. in 
18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 
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2/2006 in 8/2006) je Občinski svet na 29. 
redni seji občinskega sveta Občine Trzin, 
dne 16.12.2009 sprejel

SKLEP

1. Pobuda za spremembo Odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o Za-
zidalnem načrtu za obrtno industrijsko 
cono Trzin (2006) (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 9/2007), pobudnika podjetja 
Rotis d.o.o. se sprejme.

2. Občinski svet pooblašča župana, da se 
sprejeto pobudo obravnava v postop-
ku OPN, kolikor se pobudnik s tem stri-
nja.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati takoj.

Številka:29-6/2009 Župan:
Datum: 16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 94/07-UPB2, 76/08 in 79/09), 7. člena 
Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98), Na-
cionalnega programa Športa v Republi-
ki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 24/00), Programa 
razvoja športa v Občini Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 11/03), Pravilnik o vre-
dnotenju in sofinanciranju programov 
športa v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 10/05) in Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 
5/03, 2/06 in 8/06) na 29. redni seji dne 
16.12.2009 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
 V OBČINI TRZIN 

ZA LETO 2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. 
RS, št. 22/98) se izvajanje občinskega 
programa športa v Občini Trzin določi z 
letnim programom športa, ki določa pro-
grame športa, ki se sofinancirajo iz jav-
nih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njihovo uresničevanje in 
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občin-
skem proračunu.

Iz Proračuna Občine Trzin se za prora-
čunsko leto 2010 za programe športa za-
gotovi 211.145 EUR, in sicer 170.190 EUR 
za investicije v športno infrastrukturo in 
40.955 EUR za dejavnosti izvajalcev le-

tnega programa športa (športna društva, 
vrtec, šola ter morebitni drugi izvajalci).

Letni program športa za leto 2010 je pri-
kazan po vsebini in obsegu proračunskih 
postavk ter po vsebinah in obsegu skla-
dno z Nacionalnim programom športa.

Obseg sofinanciranja oziroma višina sred-
stev je razvidna iz preglednice. 

A/Letni program športa po proračun-
skih postavkah
  
Zajema naslednja področja :
- obseg sofinanciranja športnih progra-

mov izvajalcev v obliki dotacij dodelje-
nih na podlagi razpisa,

- obseg sofinanciranja športa za vse – 
tekmovanja za Športno značko Občine 
Trzin,

- obseg sofinanciranja velikih občinskih 
športnih prireditev,

- obseg sofinanciranja interesne špor-
tne vzgoje predšolskih in šoloobveznih 
otrok – razpis, 

- obseg sofinanciranja investicijskega in 
tekočega vzdrževanja športnih objek-
tov in opreme. 

B/Letni program športa po vsebinah 
Nacionalnega programa športa

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE 

Proračunska postavka 0175 (11.130 EUR)
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 
2010 sofinancirajo:
1.1. Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok: 

1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plaval-
ni tečaj v okviru Zlatega sončka.
V skladu s področnim dogovorom se so-
financira 10 urni plavalni tečaj v višini 12 
EUR/otroka.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobve-
znih otrok od 6. do 15. leta:

1.2.1.  Naučimo se plavati – 15 urni 
plavalni tečaj za neplavalce na predmetni 
stopnji in preverjanje znanja plavanja v 6. 
razredu devetletke.
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo 
tečaja in preverjanja, ki ga ne pokrije mi-
nistrstvo. Program je za starše brezpla-
čen.

1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tek-
movanja na nivoju OŠ domžalske regije, 
PC Domžale in tekmovanja na državnem 
nivoju.
Sofinancira se delež stroškov za tekmo-
vanja na nivoju osnovnih šol domžalske 
regije in delež na nivoju PC Domžale. Za 

tekmovanja na državnem nivoju se finan-
cira prevoz, prehrana in morebitne pri-
javnine.
1.2.3. Drugi 80 urni programi.
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne 
programe športne vzgoje.

Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 
1.2. izvaja OŠ Trzin v sodelovanju z Zavo-
dom za šport in rekreacijo Domžale.

Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 
3. in 4. skupaj 23.000 EUR)

1.3. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. 
leta) in mladine (od 15. do 20. leta), 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport
Sredstva so namenjena za programe 
športnih društev, za starostne kategorije 
od 6 do 15 let, ki nastopajo v tekmoval-
nih sistemih različnih športnih panog (ko-
lektivne in individualne panoge), ter za 
programe športnih društev za starostne 
kategorije od 15 do 20 let, ki nastopajo v 
tekmovalnih sistemih različnih športnih 
panog (kolektivnih in individualnih).

Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja mladine 
od 15. do 20. leta
Sredstva so namenjena za 80 urne pro-
grame športne vzgoje v športnih društvih 
za udeležence, ki niso vključeni v tekmo-
valne sisteme.

Proračunska postavka 0165 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

Sredstva so namenjena za redne 80 urne 
programe športno rekreativne vadbe od-
raslih. Izvajalcem, ki to dejavnost izvajajo 
v rekreativnih ligah, se priznajo dodatna 
sredstva v skladu s pravilnikom.

3. KAKOVOSTNI 
IN VRHUNSKI ŠPORT

Sredstva so namenjena za programe špor-
tnih društev, ki nastopajo v rednih tekmo-
valnih sistemih starostne kategorije nad 
20 let, od medobčinskega do državnega 
nivoja.
V skladu s pravilnikom se sofinancirajo tudi 
športniki svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda (vrhunski šport).

4. RAZVOJNE IN STROKOVNE 
NALOGE V ŠPORTU:

V letu 2010 se sredstva namenijo za na-
slednja področja:
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Proračunska postavka 0165
4.1. Delovanje društev
Sofinancirajo se osnovni materialni stro-
ški, ki so potrebni za osnovno delovanje 
društva, in sicer na način, da društva lah-
ko 25% sredstev za programe porabijo za 
osnovne materialne stroške društva.

Proračunska postavka 0165
4.2. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu.
Sofinancira se:
Osnovno in dodatno izobraževanje ter iz-
popolnjevanje strokovnega kadra, ki je bil 
že do sedaj uspešen pri svojem delu v dru-
štvih, nima pa za to ustreznega znanja.
Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih li-
cenčnih seminarjih in drugih izobraževal-
nih seminarjih.

Proračunska postavka 0165
4.3. Založniška dejavnost in informa-
cijski sistem na področju športa
Sofinancira se:
Dejavnost nabave in izdajanja strokov-
ne literature in drugi periodičnih in ob-
časnih športnih publikacij.

Na podlagi prijav na razpis izvajalcev 
Letnega programa športa se bo določi-
lo, kateri programi se bodo sofinancirali 
v okviru točke 4.2. in 4.3. Za programe 
pod točko 4.2. in 4.3. se nameni sred-
stva v okviru PP 0165. Višino sredstev 
določi komisija za vrednotenje športnih 
programov na podlagi prejetih prijav.

Proračunska postavka 0166
4.4. Športne prireditve – tekmovanja 
v okviru Športne značke Občine Trzin 

(2.000 EUR)
Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru 
Športne značke Občine Trzin bodo po-
drobneje določeni v razpisu za izbor iz-
vajalcev.

Sredstva za prireditve za Športno znač-
ko se dodelijo posameznim izvajalcem 
na podlagi kandidatur na javnem razpi-
su. 

Proračunske postavke od 0168 do 0173
4.5. Večje prireditve športnih društev 
(skupaj 4.825 EUR)

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki 
imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen 
in so organizirane na območju Občine 
Trzin. V letu 2010 bo Občina Trzin sofi-
nancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva
Tek Petra Levca 0169 885 EUR
Občinsko prvenstvo v veleslalomu 0170 1000 EUR
Otroška olimpiada Trzin 0171 755 EUR
Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 1.737 EUR
Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 448 EUR

Proračunska postavka 0165
4.4. Manjše prireditve športnih društev
V okviru sredstev na postavki 0165 se 
del sredstev nameni za manjše prire-
ditve. Višino sredstev določi komisija 
za vrednotenje športnih programov na 
podlagi prejetih prijav.

Proračunske postavke: 0113, 0114, 0167 
in 0174
5. ŠPORTNI OBJEKTI (170.190 EUR)
Občina Trzin zagotavlja na posebnih 
proračunskih postavkah sredstva za na-
slednje namene:
Sofinanciranje uporabe športnih objek-
tov in opreme, ki je vezana na objekt 

(najemnine), PP 0167 (3.270 EUR),
Vzdrževanje športnih objektov in obno-
ve PP 0113 (12.800 EUR)
Naložbe v športno opremo, ki je vezana 
predvsem na objekt (oprema strelišča), 
PP 0174 (4.120 EUR)
Naložbe v športne objekte (Vhod v ŠRP 
Trzin Mlake – 1. etapa II. faze: PZI, nad-
zor in izvedba gradbenih del z materia-
lom: izgradnja dostopne ceste v dolžini 
38 m z mostom in pripadajočo komu-
nalno infrastrukturo) PP 0114 (150.000 
EUR).
Sredstva iz 1. alineje 5. točke se razpišejo 
hkrati z razpisom za sofinanciranje špor-
tnih programov društev in se društvom 

– izvajalcem razdelijo v skladu s kriteri-
ji, ki so določeni s pravilnikom oziroma 
v skladu s Programom razvoja športa v 
Občini Trzin, pri čemer se upoštevajo 
realne potrebe posameznih društev.
Sredstva iz 2. in 3. in 4. alineje 5. točke 
so namenska sredstva za vzdrževanje in 
financiranje izgradnje in obnove špor-
tnih objektov, kot sledi iz teksta posa-
mezne alineje.

C/. Druge določbe 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti iz-
vajalcev LPŠ (športna društva, šola …) 
se razdelijo v celoti na podlagi javnega 
razpisa in prijav izvajalcev na ta razpis.

Vsebina po proračunskih postavkah Proračunska Spremembe Delež
Namen postavka proračuna 2010 (v EUR) v %
A/Sofinanciranje športnih programov izvajalcev  40.955,00 19,40%

1. Letni program športa - razpis 0165 23.000,00 10,89%

2. Športna značka Občine Trzin 0166 2.000,00 0,95%

3. Velike občinske športne prireditve 0168-0173 4.825,00 2,29%

4. Letni program športa -razpis »Interesna športna vzgoja pred-
šolskih in šoloobveznih otrok«

0175 11.130,00 5,27%

B/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opre-
me

 170.190,00 80,60%

1. Naložbe v športne objekte (vhod v ŠRP Trzin Mlake) 0114 150.000,00 71,04%

2. Obnova prostorov PD Onger 0163 0,00 0,00%
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3. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. stroški 0113 12.800,00 6,06%

4. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 0167 3.270,00 1,55%

5. Oprema za dejavnost športnih društev 0174 4.120,00 1,95%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2010  211.145,00 100,00%

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2010 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:29-7/2009 Župan:
Datum: 16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08 – ZLS-O in 79/09), 9. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Tr-
zin, 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Ob-
činski svet Občine Trzin na 29. redni seji 
dne 16. decembra 2009 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se seznani z 
prenosom komunalne infrastrukture Ob-
čine Trzin iz sredstev v upravljanju JKP 
Prodnik d.o.o. in JP CČN Domžale- Ka-
mnik d.o.o. v knjige osnovnih sredstev 
Občine Trzin.

Številka: 29- 8 /2009 Župan:
Datum:  16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08 – ZLS-O in 79/09), 70. člena Ener-
getskega zakona (Ur.l. RS št. 79/1999, 
51/2004 ter 26/2005), 11. člena Odloka 
o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja zemeljskega plina 
in gospodarske javne službe dobave ze-
meljskega plina tarifnim odjemalcem v 
Občini Trzin (Ur.v. OT, št. 4/07 in 1/09) in 
9. člena Statuta Občine Trzin (Uradni ve-
stnik Občine Trzin, 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin 
na 29. redni seji dne 16. decembra 2009 
sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s Splo-

Ta akt omogoča učinkovito, varno in za-
nesljivo izvajanje distribucije zemeljskega 
plina. Določa tudi pogoje in način priklju-
čitve naprav in napeljav uporabnika na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
ter pravice in obveznosti pogodbenih par-
tnerjev.

Ta akt se uporablja za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina, na katerem iz-
vaja gospodarsko javno službo dejavnost 
sistemskega operaterja Petrol d.d., Dunaj-
ska 50, 1000 Ljubljana, za geografsko ob-
močje Občine Domžale, Občine Trzin in 
Občine Mengeš.

Pojmi in definicije

2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so 
določeni v Energetskem zakonu in pod-
zakonskih predpisih, poleg njih pa imajo 
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

distribucijsko omrežje: je omrežje plino-
vodov, ki so funkcionalno zgrajeni na za-
ključenem geografskem območju, ki ga 
je določila lokalna skupnost kot območje 
izvajanja gospodarske javne službe dejav-
nost sistemskega operaterja in po kate-
rem se izvaja distribucija zemeljskega pli-
na do končnih odjemalcev. Sestavljajo ga 
glavni in priključni plinovodi, merilno-re-
gulacijske postaje, regulacijske postaje in 
druge naprave, potrebne za obratovanje 
distribucijskega omrežja;

dobavitelj zemeljskega plina: je pravna 
ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja ze-
meljski plin,
dostop do omrežja je pravica do upora-
be omrežja z namenom, da se izpolnijo 
pogodbe o dobavi zemeljskega plina ob 
upoštevanju dejanskega stanja v omrežju;
gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki 
kupuje zemeljski plin za lastno domačo 
porabo, kar izključuje opravljanje gospo-
darske ali poklicne dejavnosti,
končni odjemalec: je odjemalec, ki kupu-
je zemeljski plin za lastno končno rabo,
lastni obremenitveni profil: je karakteri-

šnimi pogoji za dobavo in odjem zemelj-
skega plina iz distribucijskega omrežja 
za geografsko območje Občine Domžale, 
Občine Trzin in Občine Mengeš.

Številka: 29- 9 /2009 Župan:
Datum:  16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
27/07, uradno prečiščeno besedilo, 70/08) 
in določil Akta o določitvi metodologije 
za določitev splošnih pogojev za dobavo 
in odjem zemeljskega plina iz distribucij-
skega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 
102/05) družba Petrol d.d., Dunajska 50, 
1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske 
javne službe dejavnost sistemskega ope-
raterja distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina, po pridobitvi soglasja Občin-
skega sveta Občine Domžale, št._______ 
z dne________, soglasja Občinskega 
sveta Občine Trzin, št. 29-9/2009 z dne 
16.12.2009, soglasja Občinskega sveta Ob-
čine Mengeš, št._______ z dne________, 
in soglasja sveta Javne agencije Republike 
Slovenije za energijo št._________ z dne 
____________, izdaja:

Splošne pogoje za dobavo in odjem ze-
meljskega plina iz distribucijskega omrež-
ja za geografsko območje Občine Domža-
le, Občine Trzin in Občine Mengeš

Predmet in veljavnost

1. člen
S tem aktom se urejajo razmerja sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: 
sistemski operater), dobaviteljev zemelj-
skega plina, uporabnikov distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik) in odjemalcev ze-
meljskega plina.
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stika odjema končnega odjemalca v dolo-
čenem časovnem obdobju,
notranja plinska napeljava: je napeljava 
z vso opremo od glavne plinske zaporne 
pipe do vključno odvoda dimnih plinov,
obračunsko obdobje: je časovni interval, 
med dvema zaporednima odčitkoma me-
rilne naprave,
odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki 
je na podlagi pogodbe oskrbovana z ze-
meljskim plinom za lastno rabo ali za na-
daljnjo prodajo,
odjemno mesto: je prevzemno mesto na 
katerem se meri poraba zemeljskega plina 
končnega odjemalca,
pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skle-
neta odjemalec in dobavitelj zemeljskega 
plina in s katero si odjemalec zagotovi do-
bavo plina v dogovorjeni količini, dinamiki 
in kakovosti ter dogovorjeno točko preda-
je oziroma prevzema zemeljskega plina,
pogodba o dostopu: je pogodba o do-
stopu do distribucijskega omrežja, s kate-
ro se uredi odnos med sistemskim opera-
terjem in uporabnikom,
pogodba o priključitvi: je pogodba, s ka-
tero se uredijo medsebojne pravice in ob-
veznosti sistemskega operaterja in upo-
rabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje 
ali njeno spremembo,
predajno mesto: je točka, na katerem sis-
temski operater preda uporabniku omrež-
ja zemeljski plin,
prevzemno mesto: je točka na distribu-
cijskem omrežju, na kateri sistemski ope-
rater na podlagi pogodbe z uporabnikom 
prevzame v distribucijo dogovorjene koli-
čine zemeljskega plina,
priključek: je fizični spoj priključnega pli-
novoda z notranjo plinsko napeljavo,
priključni plinovod: je del distribucijske-
ga omrežja, zgrajen za povezavo obstoje-
čega distribucijskega omrežja z izstopnim 
mestom. Izstopno mesto je mesto na kon-
cu priključnega plinovoda z vključno glav-
no plinsko zaporno pipo,
priključitev na omrežje: je fizična priklju-
čitev na distribucijsko omrežje zemeljske-
ga plina,
sistemski operater: je pravna ali fizična 
oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo 
dejavnost sistemskega operaterja distri-
bucijskega omrežja zemeljskega plina,
skupno odjemno mesto: je odjemno me-
sto v stanovanjski, poslovni ali stanovanj-
sko poslovni stavbi, na katerem se meri 
poraba zemeljskega plina preko enega 
merilnega mesta za več pravnih ali fizič-
nih oseb kot uporabnikov ali končnih od-
jemalcev,
standardni obremenitveni profil: je na-
domestna odjemna značilnost odjemalca 
zemeljskega plina v določenem časovnem 
obdobju, ki je analitično določena,
uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki 
iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja 
zemeljski plin.

Lastništvo naprav

3. člen
(1) Distribucijsko omrežje je v lasti lokalne 
skupnosti oziroma sistemskega operater-
ja, skladno z določili koncesijske pogod-
be.
(2) Priključni plinovodi, kot del distribu-
cijskega omrežja, so v lasti končnih odje-
malcev, sistemskega operaterja oziroma 
lokalne skupnosti, skladno z določili kon-
cesijske pogodbe.
(3) Notranje plinske napeljave so v lasti 
končnega odjemalca, razen regulacijske 
merilne naprave, ki so nameščene na no-
tranji plinski napeljavi in so skladno z do-
ločili koncesijske pogodbe v lasti sistem-
skega operaterja ali končnih odjemalcev 
ali lokalne skupnosti.
(4) Distribucijsko omrežje, ki ni v lasti sis-
temskega operaterja, upravlja sistemski 
operater.

Izdajanje soglasij

4. člen 
Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozi-
tivno mnenje in ga izda sistemski operater 
za odobritev izvedbe posamezne aktivno-
sti.

5. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skla-
du z Energetskim zakonom, zakonom, ki 
ureja graditev objektov, sistemskimi obra-
tovalnimi navodili, tem aktom, tehničnimi 
zahtevami in drugimi zakoni ter podza-
konskimi predpisi.
(2) Sistemski operater izda soglasje v 
upravnem postopku, če zakon ali podza-
konski predpis ne določa drugače.
(3) Sistemski operater v soglasju navede 
tudi čas veljavnosti soglasja v skladu z za-
konom ali podzakonskim predpisom, pri 
čemer veljavnost posameznega soglasja 
ne sme biti krajša od enega leta.
(4) Na območju, ki ni urejeno z občinskim 
podrobnim prostorskim, lokacijskim ali 
zazidalnim načrtom, sistemski operater v 
upravnem postopku izda tudi projektne 
pogoje (možnost priključitve na distri-
bucijsko omrežje) za priključitev stavb in 
posameznih delov stavb, za katere je po 
predpisih, ki urejajo graditev objektov po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje. S 
projektnimi pogoji se na podlagi podat-
kov o potrebah po energiji določi mesto 
priključitve na distribucijsko omrežje in 
podajo zahteve, ki jih je potrebno upo-
števati pri izdelavi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Pisni vlogi za iz-
dajo projektnih pogojev je potrebno pri-
ložiti idejno zasnovo načrtovanega grad-
benega posega. Projektni pogoji veljajo 
eno leto od dokončnosti.
(5) Za priključitev stavb, posameznih de-
lov stavb, za katere po zakonu o graditvi 

objektov ni potrebno pridobiti gradbene-
ga dovoljenja, projektant oziroma investi-
tor gradnje pridobi informacijo o možni 
priključitvi na distribucijsko omrežje. Pisni 
vlogi za pridobitev informacije je potreb-
no priložiti situacijo stavbe, opis namena 
uporabe plina in podatke o potrebah po 
energiji.

6. člen
Vrste soglasij na podlagi predpisov, ki jih 
izdaja sistemski operater:
- soglasje k projektnim rešitvam (Zakon 

o graditvi objektov),
- soglasje za priključitev na distribucij-

sko omrežje (Energetski zakon).

7. člen
Pogoji za pridobitev posameznega soglas-
ja:
(1) Pogoji za izdajo soglasja k projektnim 
rešitvam:
- predložitev popolne vloge, kot izhaja 

iz 8. člena tega akta,
- upoštevanje projektnih pogojev sis-

temskega operaterja oziroma državne-
ga prostorskega načrta ali občinskega 
podrobnega prostorskega načrta,

- upoštevanje tehničnih zahtev sis-
temskega operaterja distribucijskega 
omrežja,

- upoštevanje določil sistemskih obrato-
valnih navodil za distribucijsko omrež-
je zemeljskega plina za geografsko ob-
močje zadevne občine,

- upoštevanje veljavne tehnične zako-
nodaje,

- upoštevanje določil tega akta.
Sistemski operater odreče izdajo soglas-
ja k projektnim rešitvam z odločbo, zoper 
katero je dovoljena pritožba na pristojno 
ministrstvo.
(2) Pogoji za izdajo soglasja za priključitev 
na distribucijsko omrežje:
- predložitev popolne vloge, kot izhaja 

iz 8. in 13. člena tega akta,
- da zaradi priključitve ne bi prišlo do ve-

čjih motenj v oskrbi,
- da so izpolnjeni predpisani tehnični 

normativi in pogoji, potrebni za zago-
tavljanje nemotenega in varnega de-
lovanja omrežja (upoštevanje določil 
tehničnih zahtev sistemskega opera-
terja distribucijskega omrežja, upošte-
vanje sistemskih obratovalnih navodil 
za distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina za geografsko območje zadevne 
občine, upoštevanje veljavne tehnič-
ne zakonodaje in podzakonskih pred-
pisov, upoštevanje drugih določil tega 
akta),

- da na obstoječem priključnem plino-
vodu še ni priključen drug končni od-
jemalec (v primeru enostanovanjskih 
objektov oziroma objektov z eno po-
slovno enoto),

- da priključitev sistemskemu operaterju 
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ne bi povzročila nastanek nesorazmer-
nih stroškov, razen če jih je uporabnik 
pripravljen kriti sam,

- v primeru solastnine ali skupne lastni-
ne bodisi nepremičnine, za katero se 
soglasje pridobiva bodisi že obstoječe 
plinske napeljave, na katero se stranka 
priključuje, predložitev soglasja sola-
stnikov/skupnih lastnikov, kakor izhaja 
iz stvarnopravne zakonodaje,

- izpolnjevanje dodatnih zahtev glede 
na posebnosti objekta oziroma trošil 
(pogoji spomeniškega varstva, urbani-
stični pogoji, pogoji ostalih soglasoda-
jalcev). 

Soglasje za priključitev je potrebno pri-
dobiti pred pričetkom gradnje plinovo-
dov, plinovodnih napeljav ali ustreznih 
naprav, ki se priključujejo na distribucij-
sko omrežje.

8. člen
Listine in dokumentacija, s katerimi se iz-
kazuje izpolnjevanje posameznih pogojev 
za pridobitev soglasja:
(1) Za izdajo soglasja k projektnim reši-
tvam je potrebno priložiti:
- vlogo v skladu z zahtevami Zakona o 

splošnem upravnem postopku,
- dokumentacijo za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja (PGD), vključno z na-
črti glavnega plinovoda, priključnega 
plinovoda in notranje plinske napelja-
ve.

(2) Za izdajo soglasja za priključitev na dis-
tribucijsko omrežje je potrebno priložiti:
- vlogo v skladu s tem aktom,
- idejno zasnovo oziroma tehnično 

mapo,
- situacijo objekta,
- gradbeno dovoljenje, če je izdano,
- lokacijsko informacijo,
- v primeru solastnine ali skupne lastni-

ne bodisi nepremičnine, za katero se 
soglasje pridobiva bodisi že obstoječe 
plinske napeljave, na katero se stranka 
priključuje, predložitev soglasja sola-
stnikov/skupnih lastnikov, kakor izhaja 
iz stvarnopravne zakonodaje,

- pogoje upravljalca objekta za izvedbo 
del (če je bil upravljavec za objekt iz-
bran in so bili izdani pogoji),

- skico, posnetek izvedenih inštalacijskih 
del (v primeru priključitve na obstoje-
čo inštalacijo),

- dodatne zahteve glede na posebnosti 
objekta oziroma trošil (pogoji spome-
niškega varstva, urbanistični pogoji, 
pogoji ostalih soglasodajalcev),

- za priključitev stavb ali posameznih 
delov stavb, za katere po zakonu o 
graditvi objektov ni potrebno pridobi-
ti gradbenega dovoljenja, je potrebno 
pisni vlogi priložiti dokazilo o lastni-
štvu stavbe ali dela stavbe (zemljiško-
knjižni izpisek, ki ne sme biti starejši 
kot 90 dni ali drugo dokazilo o lastni-

štvu npr. fotokopijo notarsko overjene 
kupoprodajne pogodbe),

- pooblastilo lastnika priključka v kolikor 
soglasje pridobiva tretja oseba v nje-
govem imenu.

9. člen
Vsa soglasja veljajo dve leti od dokonč-
nosti.

Naprave za regulacijo tlaka

10. člen
(1) Pri zamenjavi naprave za regulacijo 
tlaka zemeljskega plina zaradi sprememb 
na notranji plinski napeljavi ali zaradi po-
večanega obsega oskrbe končnega odje-
malca stroški dobave in vgradnje napra-
ve bremenijo končnega odjemalca.
(2) Tip, velikost in lokacijo vgradnje na-
prave za regulacijo tlaka zemeljskega 
plina določi projektant, v skladu s teh-
ničnimi zahtevami, ki jih izda sistemski 
operater.
(3) Vsa dela v zvezi z vgradnjo, premešča-
njem in vzdrževanjem naprav za regula-
cijo tlaka zemeljskega plina, ki so v lasti 
končnega odjemalca, izvaja sistemski 
operater na stroške končnega odjemal-
ca.
(4) Pri izvajanju aktivnosti iz prejšnjega 
odstavka, mora končni odjemalec sis-
temskemu operaterju omogočiti neovi-
ran pristop do vseh naprav za regulacijo 
tlaka zemeljskega plina.
(5) Končni odjemalec mora o vsaki po-
škodbi, okvari ali netesnosti naprave za 
regulacijo tlaka zemeljskega plina takoj 
obvestiti sistemskega operaterja.

Uporaba notranje plinske napeljave 
in pravica fizičnega dostopa do nape-

ljave

11. člen
(1) Gradnjo oz. izvedbo notranje plinske 
napeljave lahko izvaja samo za to uspo-
sobljen izvajalec.
(2) Način izvedbe notranje plinske nape-
ljave je določen v tehničnih zahtevah, ki 
jih izda sistemski operater.
(3) Uporaba notranje plinske napeljave 
ne sme povzročati motenj pri obratova-
nju drugih plinskih napeljav in motenj 
pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih 
upravlja sistemski operater.
(4) Končni odjemalec oziroma lastnik od-
jemnega mesta, če nista isti osebi, je dol-
žan sistemskemu operaterju na njegovo 
zahtevo omogočiti dostop do merilnega 
mesta, tako da ta lahko neposredno od-
čita stanje merilne naprave oziroma ne-
moteno izvaja druge posege in postop-
ke, povezane z merilnim mestom.
(5) Končni odjemalec oziroma lastnik od-
jemnega mesta, če nista isti osebi, je dol-
žan sistemskemu operaterju na njego-

vo zahtevo omogočiti dostop do naprav 
za regulacijo tlaka zemeljskega plina in 
drugih plinskih naprav in napeljav, ki jih 
upravlja sistemski operater, zaradi pre-
gledov, vzdrževanja, nadzora, preverja-
nja poškodb in okvar.
(6) Sistemski operater ima možnost usta-
vitve distribucije, v skladu z Energetskim 
zakonom, v kolikor končni odjemalec v 
predpisanem roku, določenem v obvesti-
lu, dostopa iz četrtega in petega odstav-
ka tega člena ne omogoči.
(7) Če končni odjemalec z obratovanjem 
svojih energetskih objektov, naprav ali 
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi 
ali ogroža premoženje ali če končni od-
jemalec ob pomanjkanju zemeljskega 
plina ne upošteva posebnih ukrepov o 
omejevanju odjema zemeljskega plina iz 
omrežja, lahko sistemski operater nemu-
doma ukrepa in brez predhodnega ob-
vestila končnemu odjemalcu ustavi dis-
tribucijo zemeljskega plina.
(8) Izvajalec posameznih del na notranji 
plinski napeljavi je odgovoren za upo-
števanje tehničnih in drugih predpisov 
za varno obratovanje in pravilno izved-
bo, predajo v uporabo, zaplinjanje in po-
učitev končnega odjemalca o pravilnem 
ravnanju z napravami in napeljavami ze-
meljskega plina, ki so v lasti in upravlja-
nju končnega odjemalca.
(9) Notranjo plinsko napeljavo se lahko 
prične uporabljati, ko je le-ta s strani sis-
temskega operaterja pregledana in pre-
vzeta ter izdan zapis o sposobnosti no-
tranje plinske napeljave za obratovanje.

Priključitev na omrežje

12. člen
(1) Uporabnik mora za vsako priključitev 
na distribucijsko omrežje ali njeno spre-
membo pridobiti soglasje sistemskega 
operaterja za priključitev.
(2) Soglasje za priključitev je treba prido-
biti tudi pri: spremembi ali rekonstruk-
ciji priključnega plinovoda, spremembi 
tehničnih karakteristik priključnega pli-
novoda, spremembe nazivne moči plin-
skih trošil, spremembe namenskosti rabe 
zemeljskega plina, združevanju več pri-
ključkov ali izvedbi dodatnega priključ-
ka.
(3) Na enem priključnem plinovodu v 
enostanovanjskem objektu in objektu z 
eno poslovno enoto je lahko priključen 
le en končni odjemalec.
(4) V primeru večstanovanjskih stavb in/
ali poslovnih prostorov z izvedenim eta-
žnim ogrevanjem je na enem priključnem 
plinovodu priključeno toliko končnih od-
jemalcev, kot je stanovanjskih enot in/ali 
posameznih poslovnih prostorov.
(5) Skupno odjemno mesto se v postop-
ku pridobivanja soglasij obravnava kot 
en končni odjemalec, katerega zastopa 
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upravnik oziroma, če ta ni določen sku-
pni predstavnik ali skupni pooblaščenec.

13. člen
(1) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priklju-
čitev odloča sistemski operater z odločbo 
v upravnem postopku.
Postopek priključitve se začne z vložitvijo 
pisne vloge za izdajo soglasja za priključi-
tev, ki mora vsebovati vsaj:
- ime in priimek oziroma naziv ter na-

slov, registrsko številko pravnih oseb in 
davčno številko novega končnega od-
jemalca,

- dokazilo o lastništvu objekta oziroma 
pravici razpolaganja z objektom,

- želeno mesto priključitve,
- datum predvidenega začetka uporabe 

priključka,
- posebnosti odjema in tehnologije upo-

rabe zemeljskega plina,
- predvideno priključno moč plinskih na-

prav (trošil).
(2) Sistemski operater lahko zavrne soglas-
je, če:
- bi zaradi priključitve prišlo do večjih 

motenj v oskrbi,
- niso izpolnjeni predpisani tehnični nor-

mativi in pogoji, potrebni za zagota-
vljanje nemotenega in varnega delova-
nja omrežja,

- je v primeru enostanovanjskih objek-
tov oziroma objektov z eno poslovno 
enoto na obstoječem priključnem pli-
novodu že priključen drug končni odje-
malec,

- če bi priključitev sistemskemu opera-
terju povzročila nastanek nesorazmer-
nih stroškov, ki jih uporabnik ni pripra-
vljen kriti sam.

14. člen
(1) V soglasju za priključitev morajo biti 
navedeni pogoji za priključitev, mesto in 
predviden čas priključitve, plačilo more-
bitnih nesorazmernih stroškov priključitve 
in tehnični pogoji v skladu s predpisi. V so-
glasju za priključitev morajo biti, v skladu 
s koncesijsko pogodbo in predpisi lokalne 
skupnosti, navedeni tudi morebitni drugi 
stroški priključevanja v kolikor s predpisi 
lokalne skupnosti ni določena obveznost 
priključitve na distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo so-
glasja za priključitev, vendar zaradi neso-
razmernih stroškov priključitev ni upra-
vičena, izda sistemski operater soglasje s 
pogojem, da uporabnik krije tisti del stro-
škov, ki povzročajo nesorazmernost.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali za-
vrnitvi soglasja za priključitev odloča Jav-
na agencija Republike Slovenije za ener-
gijo.
(4) Soglasje za priključitev velja dve leti od 
dokončnosti. V tem času lahko uporabnik 
sklene pogodbo o priključitvi s sistemskim 

operaterjem, sistemski operater pa ga je 
dolžan priključiti na distribucijsko omrežje 
v skladu s pogoji iz soglasja za priključitev.

15. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev 
sistemski operater in uporabnik skleneta 
pogodbo o priključitvi, ki ureja vsaj nasle-
dnje medsebojne pravice in obveznosti:
- lastništvo in upravljanje merilne napra-

ve, vzdrževanje merilne naprave in na-
peljave,

- razmejitev lastništva omrežja in notra-
nje plinske napeljave,

- mesto in prehod lastništva zemeljske-
ga plina,- potrebni obseg del ter rok 
izvedbe priključka, - predvideni rok 
sklenitve pogodbe o dostopu in pred-
videni začetek uporabe distribucijske-
ga omrežja,

- glavne tehnične lastnosti priključka,
- stroške priključitve, če bi priključitev 

povzročila sistemskemu operaterju ne-
sorazmerne stroške.

(2) Za sklenitev pogodbe o priključitvi 
uporabnik posreduje sistemskemu opera-
terju potrebne podatke.

16. člen
Sistemski operater zagotavlja uporabniku 
neposredno fizično priključitev na omrež-
je z izvedbo priključnega plinovoda in 
vgradnjo merilne naprave. Za ta dela lah-
ko pooblasti tudi druge pravne ali fizične 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu in 
podzakonskih predpisih, izdanih na nje-
govi podlagi.

17. člen
(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev 
glavne plinske zaporne pipe na dosto-
pnem mestu, to je na točki vstopa pri-
ključnega plinovoda v zgradbo ali v bliži-
ni tega. Glavna plinska zaporna pipa mora 
biti vedno dostopna sistemskemu opera-
terju, intervencijskim službam in končne-
mu odjemalcu.
(2) Uporabnik mora dovoliti odstranitev 
priključnega plinovoda in potrebnih glav-
nih plinovodov po preteku treh let po pre-
nehanju pogodbe o dostopu, če je to po-
trebno.
(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni 
plinovod.
(4) Uporabnik oziroma lastnik odjemnega 
mesta mora dovoliti in zagotoviti brezpla-
čen dostop na zemljišče v obsegu, potreb-
nem za vzdrževanje oziroma obnovo pri-
ključnih in potrebnih glavnih plinovodov 
za oskrbo stavbe uporabnika ali odjemal-
ca.

Dostop do omrežja

18. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se 
uredi s pogodbo o dostopu, ki jo pred za-

četkom uporabe distribucijskega omrežja 
skleneta sistemski operater in končni od-
jemalec.
(2) Končni odjemalec ima pravico do do-
stopa do distribucijskega omrežja za izvr-
šitev pogodb o dobavi, razen če mu je v 
skladu z Energetskim zakonom, drugimi 
predpisi in s tem aktom dostop zavrnjen.
(3) Distribucijska zmogljivost, ki si jo zago-
tovi končni odjemalec s pogodbo o dosto-
pu, ne more biti večja, kot jo omogoča pri-
ključek, za katerega je izdano soglasje za 
priključitev.
(4) Novi končni odjemalec ali končni odje-
malec, ki mu bo pogodba o dostopu po-
tekla, mora predložiti sistemskemu ope-
raterju zahtevo za dostop do omrežja 
najmanj dva meseca pred želenim datu-
mom dostopa.

19. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do dis-
tribucijskega omrežja mora končni odje-
malec sistemskemu operaterju predložiti 
vsaj naslednje podatke:
- ime in priimek oziroma firma;
- naslov;
- davčna številka;
- kopijo osebnega dokumenta oziroma 

potrdila o registraciji pravne osebe
- številka odjemnega mesta;
- največjo distribucijsko zmogljivost v 

Sm3/h (tehnično določena ali pogod-
bena priključna vrednost),

- pogodbeno distribucijsko zmogljivost 
v Sm3/dan za vse končne odjemalce z 
letnim odjemom 70.001 Sm3 in več na 
odjemnem mestu,

- priključna moč v kW;
- predvideno letno distribuirano količi-

no zemeljskega plina v Sm3 ;
- namen uporabe zemeljskega plina za 

obremenitveni profil;
- lokacijo predajnega mesta,
- nazivni in minimalni delovni tlak ze-

meljskega plina na predajnem mestu,
- datum začetka (in konca) dostopa,
- dobavitelje zemeljskega plina in bi-

lančno skupino,
- kopijo veljavne pogodbe o dobavi.
(2) Če dobavitelj oziroma druga poobla-
ščena oseba ureja dostop do omrežja v 
imenu in za račun končnega odjemalca, 
mora predložiti pooblastilo končnega od-
jemalca
(3) Zahtevi za dostop mora končni odje-
malec priložiti fotokopijo sklenjene po-
godbe o dobavi iz katere morajo biti razvi-
dni vsaj podatki o dobavitelju zemeljskega 
plina, datumu začetka in konca dobave, 
dinamika dobave količin zemeljskega pli-
na ter kakovost zemeljskega plina. V foto-
kopiji lahko uporabnik zakrije podatke, ki 
zanj pomenijo poslovno skrivnost.
(4) Zahtevi za dostop mora končni od-
jemalec priložiti dokazilo o vključenosti 
odjemnega mesta končnega odjemal-
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ca v bilančno skupino ali podskupino. Če 
odjemno mesto končnega odjemalca ni 
vključeno v nobeno bilančno skupino ali 
podskupino, priloži končni odjemalec fo-
tokopijo bilančne pogodbe, sklenjeno 
s sistemskim operaterjem prenosnega 
omrežja, iz katere izhaja, da ima urejeno 
izravnavo odstopanj. V fotokopiji lahko 
končni odjemalec zakrije podatke, ki zanj 
pomenijo poslovno skrivnost.
(5) Končni odjemalec posreduje zahtevo 
za dostop do distribucijskega omrežja na 
obrazcu, ki ga pripravi sistemski operater 
in objavi na spletni strani.
(6) Sistemski operater upošteva le popol-
no zahtevo za dostop. Če je vloga za do-
stop nepopolna, sistemski operater o tem 
nemudoma obvesti vlagatelja in ga pozo-
ve k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne do-
polni, sistemski operater zavrne dostop.
(7) Pogodbe o dostopu se sklepajo pravi-
loma za nedoločen čas.

20. člen
(1) Sistemski operater mora na podlagi 
podatkov, posredovanih v zahtevi za do-
stop, preveriti pretočno-tlačne razme-
re v distribucijskem omrežju, možnost ali 
nemožnost dostopa, dan, od katerega je 
mogoč začetek uporabe dostopa in more-
bitne dograditve ali rekonstrukcije distri-
bucijskega omrežja.
(2) Če pride pri končnem odjemalcu do 
spremembe tehničnih podatkov ali po-
gojev, določenih v pogodbi o dostopu, 
mora končni odjemalec vložiti pri sistem-
skem operaterju novo zahtevo za dostop 
do omrežja.

21. člen
(1) Sistemski operater in končni odjema-
lec pred začetkom uporabe distribucijske-
ga omrežja skleneta pogodbo o dostopu 
do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega 
odstavka 19. člena tega akta in:
- pravico do distribucije zemeljskega pli-

na v določeni smeri in v vnaprej dolo-
čenem času in pretoku,

- ceno dostopa do distribucijskega 
omrežja,

- način plačila,
- čas veljavnosti pogodbe,
- način ugotavljanja distribuiranih koli-

čin zemeljskega plina za končnega od-
jemalca,

- določitev obračunskega obdobja,
- dodatne storitve in cene dodatnih sto-

ritev.
(2) Pri odjemu, ki se lahko prekine, se sis-
temski operater in končni odjemalec s 
pogodbo dogovorita tudi za način posre-
dovanja podatkov o značilnostih tega od-
jema.
(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik 
notranje plinske napeljave, priključene na 
distribucijsko omrežje, sam urediti dostop 
do distribucijskega omrežja, mora ob skle-

nitvi pogodbe o dostopu predložiti pisno 
soglasje lastnika notranje plinske nape-
ljave, s katerim dovoljuje končnemu odje-
malcu, da si uredi in uporablja dostop do 
omrežja na tem odjemnem mestu in s ka-
terim subsidiarno odgovarja za neplačilo 
obveznosti končnega odjemalca iz te po-
godbe.

22. člen
(1) Sistemski operater posreduje pogodbo 
o dostopu po pošti ali jo končnemu odje-
malcu osebno vroči.
(2) Prejeto pogodbo o dostopu končni 
odjemalec podpiše in vrne sistemskemu 
operaterju najpozneje v 15 dneh po pre-
jemu.
(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, 
dobava zemeljskega plina ni mogoča.

23. člen
(1) Če dostop do distribucijskega omrežja 
ni mogoč, sistemski operater pošlje konč-
nemu odjemalcu obvestilo o zavrnitvi do-
stopa z utemeljeno obrazložitvijo.
(2) Če pogodba o dostopu ni sklenjena 
v dveh mesecih po prejemu zahtevka za 
sklenitev pogodbe o dostopu ali če konč-
ni odjemalec v tem roku ni prejel obvestila 
o zavrnitvi dostopa, se šteje, da je dostop 
do distribucijskega omrežja zavrnjen.

24. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko 
začne izvajati takoj po sklenitvi pogod-
be o dostopu, če lahko sistemski operater 
glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi 
dostop do distribucijskega omrežja brez 
dodatnih rekonstrukcij ali dograditev ob-
stoječega priključnega plinovoda ali odje-
mnega mesta.

Spremembe podatkov

25. člen
(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o 
dostopu so dovoljene le v pisni obliki in s 
soglasjem obeh pogodbenih strank.
(2) Končni odjemalec, kateri želi spreme-
niti veljavno pogodbo o dostopu, mora 
zaprositi za spremembo pogodbe, in sicer 
z vložitvijo zahteve za spremembo pogo-
jev dostopa, ki je vsebinsko enaka zahtevi 
za dostop do distribucijskega omrežja.
(3) V kolikor končni odjemalec o zahteva-
nih spremembah ne obvesti sistemskega 
operaterja, nosi vse stroške in obveznosti 
po pogodbi in teh splošnih pogojih.
(4) V primeru smrti oziroma prenehanja 
končnega odjemalca so zavezani k spo-
ročanju teh podatkov člani skupnega go-
spodinjstva oziroma njegovi pravni nasle-
dniki, v nasprotnem primeru odgovarjajo 
za posledice (odgovornost za škodo in ob-
veznosti iz nadaljnjega izvajanja pogod-
be, možnost izterjave), v kolikor bi te lah-
ko preprečili.

(5) V kolikor končni odjemalec ni tudi la-
stnik odjemnega mesta, je za sporočanje 
sprememb podatkov in posledice opusti-
tve subsidiarno odgovoren tudi lastnik, v 
kolikor bi le-te lahko preprečil.

26. člen
(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za 
nedoločen čas, lahko končni odjemalec 
odpove pisno z eno mesečnim odpove-
dnim rokom. Odpovedni rok začne teči z 
dnem prejema odpovedi.
(2) Za nedoločen čas sklenjena pogodba 
o dostopu, katere predmet vsebuje letno 
količino porabe nad 10.000 Sm³ zemelj-
skega plina, se sme pisno odpovedati 
najkasneje do 30. septembra tekočega 
leta, za naslednje koledarsko leto. Za dan 
odpovedi se šteje datum prejema odpo-
vedi.
(3) V primeru odsvojitve stavbe ali dela 
stavbe, v katero se distribuira zemeljski 
plin in katere lastnik je dosedanji konč-
ni odjemalec, se lahko predčasno od-
pove pogodba o dostopu z dosedanjim 
končnim odjemalcem in istočasno skle-
ne nova z novim končnim odjemalcem, 
lahko pa se pogodba o dostopu prenese 
na pravno ali fizično osebo, ki je na pod-
lagi pravnega posla pridobila lastninsko 
pravico na stavbi ali delu stavbe, vendar 
le, če so s strani dosedanjega odjemalca 
poravnane vse obveznosti do sistemske-
ga operaterja. Dosedanji in novi končni 
odjemalec sta dolžna o prenosu pogod-
be obvestiti sistemskega operaterja.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka ob-
sega:
- ime in priimek oziroma naziv ter naslov 

dosedanjega končnega odjemalca,
- ime in priimek oziroma naziv ter na-

slov, registrsko številko pravne osebe 
in davčno številko novega končnega 
odjemalca,

- priloženo fotokopijo listine o prenosu 
lastninske pravice,

- številko in naslov predajnega mesta iz 
pogodbe o dostopu,

- podpisano izjavo novega končnega 
odjemalca na obrazcu sistemskega 
operaterja, da vstopa v že sklenjeno 
pogodbeno razmerje,

- podpisano izjavo dosedanjega in no-
vega končnega odjemalca o stanju 
števca na dan prenosa.

(5) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse 
podatke iz prejšnjega odstavka, preide 
pogodbeno razmerje med dosedanjim 
končnim odjemalcem in sistemskim ope-
raterjem na novega končnega odjemalca 
takoj, ko sistemski operater privoli v pre-
nos pogodbe. Privolitev mora biti dana v 
pisni obliki.
(6) Če sistemski operater ne privoli v pre-
nos pogodbe, mora o tem obvestiti no-
vega in dosedanjega končnega odjemal-
ca ter navesti razlog zavrnitve in datum 
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ustavitve distribucije in opravljanja od-
čitka, ki se šteje kot datum prenehanja 
veljavnosti pogodbe z dosedanjim odje-
malcem.

Neupravičen odjem

27. člen
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega 
plina se šteje:
- odjem zemeljskega plina brez sklenje-

ne pogodbe o dostopu,
- odjem zemeljskega plina brez sklenje-

ne pogodbe o dobavi,
- odjem zemeljskega plina, ki ni merjen 

z merilno napravo za ugotavljanje ko-
ličin zemeljskega plina,

- odjem zemeljskega plina, merjen z 
merilno napravo, ki ni overjena pri 
akreditiranem kontrolnem organu,

- odjem zemeljskega plina, izveden z 
nedovoljenim posegom v plinsko na-
peljavo (v glavni ali priključni plino-
vod).

Dokazno breme za neupravičen odjem je 
na strani sistemskega operaterja.
(2) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti 
časa trajanja neupravičenega odjema ze-
meljskega plina, se neupravičen odjem 
obračuna od dneva začetka zadnjega 
obračunskega obdobja.
Neupravičena uporaba distribucijske 
zmogljivosti se obračuna v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine 
za distribucijsko omrežje.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti 
količin zemeljskega plina, ki so odvzete 
med trajanjem neupravičenega odjema, 
se določijo na podlagi srednjih vrednosti 
predanih količin v obdobju pred neupra-
vičenim odjemom oziroma na podlagi 
standardnih obremenitvenih profilov.
(4) V primeru neupravičenega odjema 
zemeljskega plina sistemski operater za-
računa stroške in škodo, ki jih ima v zve-
zi z neupravičenim odjemom, končnemu 
odjemalcu.
(5) Vsako neupravičeno porabo zemelj-
skega plina, odstranitev ali poškodbo 
glavne plinske požarne pipe, merilne na-
prave, zapornih elementov plinskih na-
prav in ostalih delov plinske napeljave 
ter nameščenih uradnih žigov (zalivk) bo 
sistemski operater prijavil organom pre-
gona.
(6) Za neupravičeno porabo zemeljske-
ga plina ne šteje poraba, ki ni merjena z 
merilno napravo, ko iz upravičenih razlo-
gov ni mogoče meriti porabe zemeljske-
ga plina, uporabnik ali odjemalec in sis-
temski operater pa sta sklenila dogovor 
o načinu določanja porabe zemeljskega 
plina. Dogovor o določanju porabe ze-
meljskega plina lahko velja le tako dol-
go, dokler obstajajo tehtni razlogi (npr. 
potek vzdrževalnih in drugih sanacijskih 
del).

Prevzem zemeljskega plina

28. člen
(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri pre-
daji zemeljskega plina na prevzemnem 
mestu preda zemeljski plin sistemskemu 
operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo 
dejavnost sistemskega operaterja, oziro-
ma z zahtevanimi certifikati o sestavi ze-
meljskega plina. Lastnosti zemeljskega 
plina so določene v predpisih, ki urejajo 
sistemska obratovalna navodila.
(2) Če obveznosti uporabnika oziroma 
odjemalca iz prejšnjega odstavka niso iz-
polnjene, lahko sistemski operater zavrne 
prevzem zemeljskega plina ter o tem ob-
vesti Javno agencijo Republike Slovenije 
za energijo, uporabnika oziroma odjemal-
ca in sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja zemeljskega plina.
(3) Šteje se, da odjemalec prevzame ze-
meljski plin na predajnem mestu v enaki 
kakovosti, kot je bila predana v distribu-
cijsko omrežje. Če odjemalec ne soglaša s 
kakovostjo zemeljskega plina, prevzetega 
na prevzemnem mestu, je dokazno breme 
na strani dobavitelja.

29. člen
(1) Nazivna moč trošila je moč, ki jo dekla-
rira proizvajalec naprave in je zapisana na 
napravi oziroma v tehnični dokumentaciji 
trošila.
(2) Priključna moč trošil na odjemnem 
mestu je enaka vsoti nazivnih moči plin-
skih trošil.
(3) Obračunska moč je pogodbeno dogo-
vorjena moč trošil na odjemnem mestu in 
je lahko enaka ali manjša od vsote naziv-
nih moči plinskih trošil, ki imajo možnost 
oskrbe s plinom prek odjemnega mesta. V 
tem primeru mora biti odjem takega odje-
mnega mesta merjen s tarifno spominsko 
enoto za ugotavljanje dnevne in urne pre-
daje zemeljskega plina.
(4) Sistemski operater za potrebe obraču-
na omrežnine upošteva obračunsko moč 
trošil uporabnika.

Merjenje in napake pri merjenju

30. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve me-
rilne naprave določi projektant v skladu s 
tem aktom, sistemskimi obratovalnimi na-
vodili in tehničnimi zahtevami sistemske-
ga operaterja.
(2) Vsaka merilna naprava mora imeti žig 
pristojnega organa.
(3) Merilno napravo vgradi sistemski ope-
rater.
(4) Redne preglede merilne naprave v za-
konsko določenem roku in zamenjavo do-
trajane merilne naprave opravlja sistemski 
operater v skladu s predpisi.
(5) Sistemski operater hrani merilno na-
pravo še 15 dni po zamenjavi. V tem času 

ima končni odjemalec možnost kontrole 
stanja merilne naprave, po tem času pa se 
odstrani oziroma po pregledu pristojnega 
organa namesti na novo odjemno mesto.
(6) Sistemski operater in končni odjema-
lec imata poleg rednih pregledov vedno 
pravico nadzirati točnost merilne naprave. 
Če se pri preizkusu na zahtevo končnega 
odjemalca izkaže, da je točnost merilne 
naprave zunaj dopustnih meja, bremenijo 
stroški pregleda sistemskega operaterja, v 
nasprotnem primeru pa končnega odje-
malca.
(7) Če se ugotovi, da so zaradi okvare me-
rilne naprave, ki je nastala brez krivde 
končnega odjemalca, količine predane-
ga zemeljskega plina nepravilno merjene 
oziroma registrirane, se na podlagi doku-
mentiranih podatkov izmerjene količine 
zemeljskega plina sporazumno popravijo 
za čas od zadnje kontrole merilne napra-
ve do ugotovitve nepravilnosti, vendar za 
največ 12 mesecev od dneva, ko so bile 
ugotovljene nepravilnosti. Pri tem je tre-
ba upoštevati vse okoliščine, v katerih je 
končni odjemalec odjemal zemeljski plin 
v času, ko so merilne naprave nepravilno 
merile oziroma registrirale količine preda-
nega zemeljskega plina.
(8) Če ne pride do sporazumnega poprav-
ka izmerjenih količin, se popravek izvede 
tako, da se predane količine zemeljske-
ga plina za obračunsko obdobje, v kate-
rem merilne naprave niso pravilno merile 
oziroma registrirale teh količin, določi na 
podlagi srednjih vrednosti predanih koli-
čin, v času pred nastankom okvare in po 
odpravi okvare z upoštevanjem dinamike 
distribucije zemeljskega plina, vendar ne 
za več kot 12 mesecev.
(9) Če gre za novega končnega odjemalca, 
se v primeru iz prejšnjega odstavka pora-
ba določi na podlagi primerljivega odje-
ma.
(10) Stroške prve vgradnje merilnih na-
prav oziroma zamenjave zaradi zahtev po 
povečani odjemni moči nosi končni odje-
malec.

31. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti 
končnega odjemalca ali zaradi drugih ra-
zlogov na strani končnega odjemalca ni 
mogel odčitati merilne naprave, je konč-
ni odjemalec dolžan na podlagi prejete-
ga obvestila sporočiti sistemskemu opera-
terju pravilen odčitek v roku in na način, 
ki ga določi sistemski operater. Če končni 
odjemalec ne sporoči odčitka v določe-
nem roku ali sistemskemu operaterju ne 
omogoči dostopa do merilne naprave, mu 
sistemski operater določi količino preda-
nega zemeljskega plina glede na njego-
vo dinamiko odjema zemeljskega plina za 
obdobje najmanj enega leta oziroma od-
jema primerljivega odjemalca. Primerlji-
vost se določi glede na podobnost objek-
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ta, obdobje izgradnje, velikost objekta in 
namen porabe zemeljskega plina.

Obremenitveni profili

32. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemal-
cu določi obremenitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s 
tarifno spominsko enoto sistemski ope-
rater določi končnemu odjemalcu lastni 
obremenitveni profil.
(3) V primeru vgrajene merilne naprave 
brez tarifne spominske enote sistemski 
operater določi povprečni mesečni odjem 
(standardni obremenitveni profil) po po-
sameznih odjemnih mestih končnih od-
jemalcev na podlagi izmerjenega oziro-
ma izračunanega mesečnega odjema po 
posameznih odjemnih mestih v preteklih 
treh koledarskih letih. Če gre za novega 
končnega odjemalca oziroma odjemno 
mesto, kjer se ne more določiti triletnega 
odjema, se upošteva primerljivi odjem.
(4) V kolikor sistemski operater ne določi 
standardnega obremenitvenega profila 
se upošteva postopek določanja odjema 
zemeljskega plina po odjemnih mestih v 
skladu s predpisi, ki urejajo delovanje trga 
z zemeljskim plinom.

Način plačil in postopek opominjanja

33. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemal-
cu zaračunava ceno za uporabo omrežja 
in druge dogovorjene obveznosti v skladu 
s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemske-
ga operaterja, za vsako odjemno mesto 
posebej.
(2) Če sistemski operater opravlja storitve, 
ki niso krite s prihodkom iz naslova upora-
be omrežja, mora izdati cenik in ga objavi-
ti na spletni strani.
(3) Če sistemski operater končnemu odje-
malcu na istem računu ob ceni za upora-
bo omrežja zaračuna še druge storitve v 
skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti 
cena za uporabo omrežja na računu izka-
zana ločeno od drugih postavk.
(4) Končni odjemalec je dolžan sistemske-
mu operaterju plačati ceno za uporabo 
omrežja in druge obveznosti v plačilnem 
roku, navedenem na izstavljenem računu. 
Če račun ni poravnan pravočasno, sistem-
ski operater zaračuna zakonske zamudne 
obresti od zapadlosti računa do dneva 
plačila.
(5) Če se končni odjemalec ne strinja z iz-
danim računom, lahko le-tega pisno ugo-
varja do datuma njegove zapadlosti. Ugo-
vor ne zadrži plačila nespornega dela 
računa. Sistemski operater preuči naved-
be v ugovoru in odjemalcu pisno odgo-
vori najpozneje v osmih delovnih dneh po 
prejemu ugovora.
(6) V času ustavitve distribucije zemeljske-

ga plina zaradi z zakonom določenih oko-
liščin, ki ne pomenijo kršitve pogodbe s 
strani sistemskega operaterja, je končni 
odjemalec ves čas veljavnosti pogodbe o 
dostopu dolžan plačevati stroške distribu-
cije, stroške za izvajanje meritev in stroške 
sistemskih storitev.
(7) Sistemski operater lahko določi obliko 
in način zavarovanja plačil, pri čemer lah-
ko sistemski operater od končnega odje-
malca zahteva, da le ta zavaruje najmanj 
povprečno izračunani znesek dvomeseč-
nega dostopa do distribucijskega omrež-
ja, glede na pogodbeno dogovorjeni ob-
seg dostopa do distribucijskega omrežja.
(8) Sistemski operater lahko zahteva zava-
rovanje plačila v obliki bančne garancije 
ali v obliki drugih finančnih instrumentov 
zavarovanja ali zahteva predplačilo.
(9) Sistemski operater lahko iz naslova za-
varovanja plačila sam poplača račune, ki 
jim je zapadel rok plačila, če po pisnem 
opominu končni odjemalec ne izpolni 
svojih finančnih obveznosti do sistemske-
ga operaterja.
(10) V primeru predplačila se računi pokri-
vajo iz tega naslova do višine plačanega 
predplačila, razliko pa je končni odjema-
lec dolžan poravnati v skladu s 36. členom 
tega akta.

34. člen
(1) Sistemski operater izstavi račun za vsa-
ko obračunsko obdobje na podlagi podat-
kov o distribuirani količini zemeljskega 
plina.
(2) Za vse odjemalce znaša obračunsko 
obdobje največ eno leto.
(3) Sistemski operater končnemu odjemal-
cu, izstavlja zaporedne mesečne račune ali 
akontacije na podlagi:
- količin, določenih v skladu s standardni-
mi obremenitvenimi profili, v primerih 
temperaturno odvisnih odjemalcev ali,
- 1/12 predvidene letne porabe, pri ostalih 
odjemalcih ali
- dejanskega odčitka merilne naprave.
(4) Če končni odjemalec ne sporoči odčit-
ka merilne naprave pravočasno, sistemski 
operater izstavi račun za računsko dolo-
čeno pričakovano porabo v skladu s prej-
šnjim odstavkom.
Sistemski operater lahko preveri pravil-
nost posredovanega odčitka merilne na-
prave. Če sistemski operater ugotovi, da 
je posredovani odčitek nepravilen, stroški 
odčitavanja bremenijo odjemalca.
(5) Razvrstitev končnih odjemalcev v 
ustrezno odjemno skupino se izvede v 
skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sis-
temskega operaterja, na podlagi podat-
ka o zakupljeni letni zmogljivosti oziroma 
primerljivega odjema v tem obdobju. Za-
radi razvrstitve v ustrezno odjemno sku-
pino, se enkrat na leto opravi kontrola in 
razporeditev v pravilno odjemno skupino, 
ki velja za naslednje leto, o čemer sistem-

ski operater obvesti končnega odjemalca 
na obvestilu o letni porabi.
(6) Razvrstitev končnega odjemalca v 
ustrezno odjemno skupino se lahko na 
podlagi posebej upravičenih razlogov in 
obrazložene pisne zahteve končnega od-
jemalca spremeni. Kot posebej upravičen 
razlog se šteje nezasedenost nepremični-
ne, zmanjšana oziroma povečana poraba 
zaradi spremembe načina oziroma name-
na porabe zemeljskega plina.

35. člen
Števčno stanje merilne naprave se ob 
spremembi cene za uporabo omrežij, dav-
kov ali taks določi v skladu s tretjim od-
stavkom prejšnjega člena, razen za konč-
nega odjemalca, ki ima merilno napravo s 
tarifno spominsko enoto ali korektorjem 
volumna s spominom. V primeru merilne 
naprave s tarifno spominsko enoto ali ko-
rektorja volumna s spominom se upošte-
vajo dejanski podatki o porabi zemeljske-
ga plina odčitani z merilne naprave.

36. člen
1) Končni odjemalec poravna izstavljen ra-
čun v roku 15 dni od datuma izstavitve ra-
čuna, če zakon ne določa drugače. Raču-
ni se poravnajo na običajen način, razen v 
primerih posebnih predhodnih pisnih do-
govorov.
2) Če končni odjemalec v 15 dneh po za-
padlosti posameznega računa tega ne po-
ravna, ga sistemski operater z opominom 
pozove k plačilu zapadlih obveznosti v na-
knadnem roku, ki ne sme biti krajši od 15 
dni od dneva prejema opomina.
3) Če končni odjemalec tudi v dodatno 
določenem roku ne poravna cene za upo-
rabo omrežja, ga sistemski operater obve-
sti o ustavitvi distribucije zemeljskega pli-
na. Rok od prejema obvestila o ustavitvi 
distribucije zemeljskega plina do dejanske 
ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka 
lahko sistemski operater ustavi distribu-
cijo zemeljskega plina zaradi neporavna-
nih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene 
za uporabo omrežja in ob upoštevanju 28. 
člena Uredbe o delovanju trga z zemelj-
skim plinom, kadar je končni odjemalec 
gospodinjski odjemalec.
5) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev 
sistemski operater ponovno omogoči di-
stribucijo zemeljskega plina na stroške 
končnega odjemalca.
6) V primeru, da končni odjemalec obve-
znosti ne poravna oz. ne odpravi razlogov 
za ustavitev distribucije, sistemski opera-
ter uvede postopek pri pristojnem sodišču 
za izterjavo vseh obveznosti iz pogodbe 
in stroškov nastalih v postopku uveljavlja-
nja le teh (stroški opominjanja, stroški po-
stopka izterjave, stroški nastali z ustavitvi-
jo distribucije, obresti, pogodbene kazni 
….).
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Sistemski operater zaračuna stroške opo-
mina in ustavitve distribucije zemeljske-
ga plina po ceniku, ki ga objavi na spletni 
strani.
7) Pri kakršnemkoli plačilu neporavnanih 
obveznosti se upošteva vrstni red iz Obli-
gacijskega zakonika.
8) V primeru odstopa od pogodbe o do-
stopu zaradi neizpolnitve obveznosti je 
končni odjemalec odškodninsko odgovo-
ren.

Dolžnosti obveščanja

37. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali 
uporabnik sta dolžna medsebojno posre-
dovati informacije glede izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja 
medsebojne operativnosti distribucijske-
ga omrežja.
(2) Končni odjemalec je sistemskemu ope-
raterju zavezan v roku enega meseca spo-
ročiti tudi, če ne prejme računa za distri-
buiran zemeljski plin, kot izhaja iz tretjega 
odstavka 34. člena tega akta.
(3) V primeru motene distribucije je sis-
temski operater dolžan o tem seznaniti 
odjemalca oziroma uporabnika.
(4) Sistemski operater najmanj enkrat na 
leto seznani odjemalca s podatki o giba-
nju in značilnostih porabe zemeljskega 
plina. Obvestilo vsebuje vsaj letno pora-
bo zemeljskega plina za odjemno mesto 
po posameznih mesecih in navedbo nači-
na pridobitve podatkov o mesečni porabi 
zemeljskega plina (poraba je določena na 
podlagi standardnega obremenitvenega 
profila ali na podlagi izmerjenih vredno-
sti).
(5) Sistemski operater lahko prekine dis-
tribucijo zemeljskega plina v primerih, ki 
jih določa Energetski zakon. O predvideni 
prekinitvi v pisni obliki pravočasno obve-
sti odjemalce. Kot pravočasno obvestilo 
se šteje obvestilo, poslano najmanj sedem 
dni pred pričetkom del. Če gre za širši krog 
odjemalcev, pa preko sredstev javnega 
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(6) V primeru nepredvidenih del lahko 
sistemski operater, če je to nujno zaradi 
varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve 
nemotenega delovanja ali zaradi drugih 
upravičenih razlogov, začasno prekine di-
stribucijo zemeljskega plina. O dogodku 
mora z navedbo predvidenega časa za od-
pravo nastalih motenj nemudoma obve-
stiti prizadete odjemalce.

Zamenjava dobavitelja 
in bilančne skupine

38. člen
Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina 
je postopek, v katerem končni odjemalec 
zamenja obstoječega dobavitelja zemelj-
skega plina z novim dobaviteljem zemelj-

skega plina v okviru obstoječe pogodbe o 
dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja končni 
odjemalec obdrži pravico dostopa do di-
stribucijskega omrežja, ki jo je pridobil s 
pogodbo o dostopu.
Končni odjemalec, priključen na omrežje 
zemeljskega plina, ima pravico do zame-
njave dobavitelja brez plačila stroškov, ki 
nastanejo v postopku zamenjave.

39. člen
Zamenjava dobavitelja za posamezno od-
jemno mesto se izvede prvega dne v me-
secu, če je nova pogodba o dobavi pri-
javljena pri sistemskem operaterju, na 
omrežje katerega je končni odjemalec pri-
ključen, do vključno desetega dne pred-
hodnega meseca.

40. člen
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati do-
bavitelja, mora novemu dobavitelju po-
sredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj na-
slednje:
- naziv končnega odjemalca,
- podatke o obstoječem dobavitelju ze-

meljskega plina,
- podatke o sistemskem operaterju,
- osnovne lastnosti odjemnega mesta 

(predajno mesto, identifikacijska števil-
ka odjemnega mesta, obremenitveni 
profil),

- predlagani datum začetka dobave ze-
meljskega plina od novega dobavite-
lja,

- morebitno pooblastilo novemu doba-
vitelju zemeljskega plina, da v imenu 
končnega odjemalca uredi zamenjavo 
dobavitelja.

(2) Dobavitelji lahko imajo standardizira-
ne vloge za zamenjavo dobavitelja, ki so 
končnim odjemalcem dostopne na njiho-
vih spletnih straneh.

41. člen
1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti 
končnega odjemalca, o tem pisno obvesti 
končnega odjemalca, sistemskega opera-
terja, na katerega omrežje je končni od-
jemalec priključen in obstoječega doba-
vitelja v petih delovnih dneh po prejemu 
vloge.
2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz 
prejšnjega odstavka vsebuje tudi predvi-
den datum dejanske zamenjave dobavi-
telja.

42. člen
Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevze-
ti končnega odjemalca, ga je dolžan o tem 
obvestiti v treh delovnih dneh po prejemu 
vloge iz 40. člena tega akta.

43. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je 
priključen končni odjemalec, po prejemu 
obvestila iz 41. člena posreduje novemu 

dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:
- naziv končnega odjemalca,
- naslov odjemnega mesta,
- identifikacijsko številko odjemnega me-
sta,
- dodeljeno velikost in obdobje zakupa 
zmogljivosti,
- obremenitveni profil odjema odjemal-
ca.

44. člen
1) Novi dobavitelj pošlje podpisano po-
godbo o dobavi končnemu odjemalcu 
v dveh izvodih v treh delovnih dneh po 
prejemu podatkov iz prejšnjega člena. 
Končni odjemalec prejeta izvoda pogod-
be podpiše in enega vrne novemu do-
bavitelju najpozneje v osmih delovnih 
dneh. Če končni odjemalec ne vrne pod-
pisane pogodbe v določenem roku, se 
šteje, da odstopa od pogodbe in ostaja 
pri obstoječem dobavitelju.
2) Ob sklenitvi nove pogodbe o dobavi 
končni odjemalec odpove obstoječo po-
godbo o dobavi. Končni odjemalec lahko 
pooblasti novega dobavitelja, da v nje-
govem imenu uredi odpoved obstoječe 
pogodbe o dobavi.
3) Po sklenitvi nove pogodbe o doba-
vi novi dobavitelj prijavi v treh delovnih 
dneh novo pogodbo o dobavi sistem-
skemu operaterju tako, da mu posredu-
je vsaj:
- naziv končnega odjemalca,
- podatke o odjemnem mestu,
- predvideno količino zemeljskega plina, 
izraženo v Sm3,
- podatke o novem dobavitelju,
- čas trajanja nove pogodbe o dobavi,
- izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o 
dobavi,
- izjavo o sklenitvi nove pogodbe o do-
bavi.
4) Prijavi iz tretjega odstavka mora konč-
ni odjemalec priložiti fotokopijo dokazila 
o vključenosti odjemnega mesta končne-
ga odjemalca v bilančno skupino ali pod-
skupino in izjavo o odpovedi obstoječe 
pogodbe o vključenosti odjemnega me-
sta v bilančno skupino ali podskupino.
Če odjemno mesto končnega odjemalca 
ni vključeno v nobeno bilančno skupino 
ali podskupino, priloži končni odjemalec 
fotokopijo bilančne pogodbe, sklenjeno 
s sistemskim operaterjem prenosnega 
omrežja, iz katere izhaja, da ima urejeno 
izravnavo odstopanj. V fotokopiji lahko 
končni odjemalec zakrije podatke, ki zanj 
pomenijo poslovno skrivnost.

45. člen
Če končni odjemalec za isto odjemno me-
sto sklene več pogodb o dobavi z enako 
časovno veljavnostjo dobave, sistemski 
operater pri izvedbi zamenjave dobavite-
lja upošteva vrstni red prispelih obvestil iz 
zadnjega odstavka prejšnjega člena.
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46. člen
1) Sistemski operater, na katerega 
omrežje je priključen končni odjemalec, 
odčita stanje merilnih naprav končnega 
odjemalca, za katere se je zamenjal do-
bavitelj. Te odčitke vključno s podatki o 
uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih 
sistemskih storitvah v zadnjem obračun-
skem obdobju pred menjavo, če so po-
vezani z zaračunavanjem teh stroškov 
obstoječemu dobavitelju, sistemski ope-
rater posreduje obstoječemu in novemu 
dobavitelju ter končnemu odjemalcu ze-
meljskega plina.
2) Če končni odjemalec na odjemnem 
mestu nima merilne naprave s tarifno 
spominsko enoto oziroma sistemski ope-
rater nima zagotovljenega daljinskega 
prenosa podatkov z odjemnega mesta, 
sistemski operater odčita števčno stanje 
merilne naprave v petih delovnih dneh 
pred oziroma po datumu dejanske zame-
njave dobavitelja. Pri določitvi števčnega 
stanja merilne naprave na dan dejan-
ske zamenjave dobavitelja se upošteva 
standardni obremenitveni profil odjema 
končnega odjemalca.
3) Na podlagi dogovora končni odje-
malec sistemskemu operaterju sporoči 
števčno stanje merilne naprave na dan 
dejanske zamenjave dobavitelja.
4) Končni odjemalec, obstoječi in novi 
dobavitelj imajo pravico preveriti odči-
tano in dejansko števčno stanje merilne 
naprave na lastne stroške.
5) Stroški odčitavanja števčnega stanja 
merilne naprave, ki nastanejo sistemske-
mu operaterju v skladu z aktom, ki ure-
ja obračunavanje omrežnine, se krijejo iz 
zneska za meritve.
6) Če stroški odčitavanja števčnega sta-
nja merilne naprave presegajo obvezno-
sti sistemskega operaterja iz prejšnjega 
odstavka, lahko sistemski operater od 
novega dobavitelja zahteva povrnitev 
stroškov, povezanih z odčitavanjem.

47. člen
Ugotovljeno števčno stanje merilne na-
prave je stanje, na podlagi katerega ob-
stoječi dobavitelj končnemu odjemalcu 
zaračuna dobavljeni zemeljski plin na 
podlagi obstoječe pogodbe o dobavi. 
Števčno stanje merilne naprave je tudi 
začetno stanje v zvezi z zemeljskim pli-
nom, ki ga bo dobavil novi dobavitelj.

Posebna razmerja

48. člen
V primeru večstanovanjskih stavb in/ali 
poslovnih prostorov z izvedenim etažnim 
ogrevanjem je na enem priključnem pli-
novodu priključeno toliko končnih odje-
malcev oziroma strank z lastno merilno 
napravo, kot je stanovanjskih enot in/ali 
posameznih poslovnih prostorov.

49. člen

(1) Skupno odjemno mesto v stanovanj-
ski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni 
stavbi, na katerem se meri poraba ze-
meljskega plina preko enega merilnega 
mesta za več pravnih ali fizičnih oseb, 
se v postopku sklepanja in izvajanja po-
godb o dostopu obravnava kot en konč-
ni odjemalec, katerega zastopa skupnost 
lastnikov ali upravnik oziroma ko ta ni 
določen skupni predstavnik ali skupni 
pooblaščenec vseh lastnikov. Sklenitev in 
izvajanje pogodbe o dostopu se v skladu 
s stanovanjskim zakonom šteje za posel 
rednega upravljanja.
(2) Če se pogodba o dostopu nanaša na 
distribucijo zemeljskega plina za potre-
be skupnega odjemnega mesta, pogod-
ba prične veljati po podpisu skupnosti 
lastnikov ali upravnika, kjer nista določe-
na pa skupnega predstavnika ali skupne-
ga pooblaščenca lastnikov.
(3) V kolikor sistemski operater na podla-
gi pogodbe o dostopu izvaja za skupno 
odjemno mesto tudi obračun distribu-
cije zemeljskega plina po posameznih 
stanovanjskih in/ali poslovnih enotah, je 
podpisnik pogodbe o dostopu dolžan ob 
podpisu sistemskemu operaterju izročiti 
seznam lastnikov, ki vsebuje ime in prii-
mek oziroma naziv, naslov, številko enote 
lastništva, velikost enote in druge podat-
ke, ki so potrebni za izvajanje storitev, ter 
delilnik stroškov med lastniki. Vsako spre-
membo iz seznama lastnikov in delilnika 
stroškov je dolžan podpisnik pogodbe 
sporočiti sistemskemu operaterju. Stori-
tev delitve se obračuna po ceniku poseb-
nih sistemskih storitev objavljenem na 
spletni strani sistemskega operaterja.
(4) Vse spremembe podatkov iz prejšnje-
ga odstavka morajo biti sistemskemu 
operaterju posredovane v pisni obliki 
najpozneje do 25. dne v tekočem mese-
cu. Sistemski operater upošteva nov de-
lilnik stroškov s prvim naslednjim obra-
čunom. Če sistemski operater ne prejme 
v določenem roku delilnika stroškov, ob-
računa stroške po zadnjem prejetem de-
lilniku.
(5) V obstoječi pogodbi o dostopu stopi 
vsakokratni pridobitelj etažne lastnine 
na mesto svojega prednika.
(6) Odpoved pogodbe o dostopu za sku-
pno odjemno mesto velja, če jo pisno 
poda končni odjemalec iz prvega od-
stavka tega člena na podlagi pisnega 
sporazuma pravnih in/ali fizičnih oseb. Z 
dnem prejema odpovedi začne teči od-
povedni rok.
(7) V kolikor končni odjemalec poleg 
uporabe skupnega odjemnega mesta 
odjema zemeljski plin tudi iz odjemnega 
mesta z lastno merilno napravo, se sle-
dnje obravnava kot odjem posameznega 
končnega odjemalca.

Pogodba o dobavi

50. člen
1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavi-
telj in gospodinjski odjemalec oziroma po-
trošnik, mora vsebovati vsaj:
- naziv in naslov dobavitelja,
- ime, priimek in naslov gospodinjskega 

odjemalca,
- vrste storitve in stopnjo njihove kakovo-

sti
- vrste morebitnih dodatnih storitev,
- način pridobivanja podatkov o vseh ve-

ljavnih cenah in stroških,
- trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje 

in prenehanje pogodbe, pravico do od-
povedi oziroma odstopa od pogodbe o 
dobavi,

- kompenzacije in načine izplačil, ki se  
uporabljajo, če v pogodbi predvidena ra-
ven kakovosti storitev ni dosežena,

- načine plačila,
- način reševanja sporov.
2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin go-
spodinjskemu odjemalcu, mora pogodbe-
ne pogoje objaviti na svoji spletni strani in 
gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi 
pogoji.
Gospodinjskega odjemalca mora dobavi-
telj seznaniti s pogodbenimi pogoji tudi, če 
se pogodba o dobavi sklepa po posredniku 
oziroma pooblaščencu.

51. člen
1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin go-
spodinjskemu odjemalcu, pisno obvesti go-
spodinjskega odjemalca o nameravani spre-
membi pogodbenih pogojev in o pravici do 
odstopa od pogodbe o dobavi, če se s spre-
membo pogodbenih pogojev ne strinja.
2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavi-
telj pošlje gospodinjskemu odjemalcu naj-
pozneje do vključno drugega dne v mesecu 
pred mesecem, ko naj bi sprememba začela 
veljati.
3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin go-
spodinjskemu odjemalcu, pisno obvesti go-
spodinjskega odjemalca o vsaki spremembi 
cene najpozneje s prvim naslednjim izda-
nim računom za dobavljeni zemeljski plin 
po spremembi cene.

52. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospo-
dinjskemu odjemalcu, objavi informacije o 
veljavnih cenah na pregleden način v obliki 
cenika, kataloga ali na drug ustrezen način, 
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.

53. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemelj-
ski plin plača v skladu s pogodbo o dobavi.

54. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v 
zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavi-
telja, o tem pisno obvesti dobavitelja. Do-
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bavitelj preuči navedbe v obvestilu in odje-
malcu pisno odgovori najpozneje v osmih 
delovnih dneh po prejemu obvestila.

Prehodne in končne določbe

55. člen
(1) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvi-
jo tega akta, veljajo, dokler jih pogodbene 
stranke ne odpovedo oziroma do izteka ve-
ljavnosti. Za posamezna pogodbena dolo-
čila, ki so v nasprotju s tem aktom, se upo-
rabljajo določila tega akta.
(2) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega od-
stavka zaradi zamenjave dobavitelja ze-
meljskega plina, ostanejo v veljavi določila 
pogodbe, ki urejajo dostop do distribucij-
skega omrežja. Do odstopa od pogodbe se 
šteje, da imajo končni odjemalci do dne po-
teka roka, do katerega je bila sklenjena po-
godba sklenjeno pogodbo o dostopu do 
distribucijskega omrežja in pogodbo o do-
bavi zemeljskega plina.
(3) Obstoječa odjemna mesta, za katera 
končni odjemalci ob uveljavitvi teh splo-
šnih pogojev nimajo sklenjenih pisnih po-
godb, ki urejajo dostop do distribucijske-
ga omrežja, oziroma obstoječe pogodbe 
ne vsebujejo vseh obveznih sestavin iz 21. 
člena, sistemski operater sam uvrsti v ustre-
zno odjemno skupino. Sistemski operater 
razvrsti odjemna mesta na podlagi odjema 
na istem odjemnem mestu v preteklem ob-
računskem obdobju ali odjema na primer-
ljivih odjemnih mestih (standardni obreme-
nitveni profil).

56. člen
(1) Sistemski operater je dolžan v šestih 
mesecih po uveljavitvi teh splošnih pogo-
jev končne odjemalce na znani naslov za 
posredovanje pošte obvestiti o nadaljeva-
nju pogodbenega razmerja na podlagi teh 
splošnih pogojev ter jih obvestiti o pogojih, 
pod katerimi jim bo v prihodnje zagotavljal 
distribucijo zemeljskega plina in o možno-
stih za zamenjavo dobavitelja zemeljskega 
plina.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vse-
buje tudi podatke o razvrstitvi v odjemno 
skupino v skladu s tretjim odstavkom 55. 
člena ter pri odjemnih mestih z letnim od-
jemom zemeljskega plina 70. 001 Sm³ in 
več tudi največji pogodbeni dnevni odjem, 
ki bo uporabljen za potrebe obračunavanja 
omrežnine.
(3) V primeru odjemnega mesta z letnim 
odjemom zemeljskega plina 100.001 Sm3 
in več, lahko sistemski operater za obraču-
navanje omrežnine, odjemno mesto uvrsti 
v odjemno skupino C(DK9).

57. člen
(1) Kadar so v primerih obstoječih skupnih 
odjemnih mest pogodbe o dostopu skle-
njene v nasprotju z 49. členom, skleneta 
sistemski operater in skupnost lastnikov ali 

upravnik oziroma ko ta nista določena sku-
pni predstavnik ali skupni pooblaščenec 
vseh lastnikov, v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega akta pogodbo o dostopu 
za obstoječe skupno odjemno mesto.
(2) Z dnem sklenitve pogodbe iz prejšnjega 
odstavka prenehajo veljati morebitne po-
godbe o dostopu sklenjene s posameznimi 
fizičnimi ali pravnimi osebami kot končnimi 
odjemalci.

58. člen
Ta akt začne veljati 15. dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Številka: SoDo Zp/FD- /2008
kraj, Dne …
eva: 200X-XXXX-XXXX
petrol D.D.
Član uprave:
mag. rok voDnik, l.r.

Na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno 
prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09), 
19. člena Odloka o organizaciji in delov-
nem področju občinske uprave Občine Trzin 
(Uradni vestnik, št. 5/99), …. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občin-
ske uprave Občine Komenda (Uradno glasi-
lo št. …), Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Lukovica 
(Uradno glasilo, št. ..), Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave Ob-
čine Mengeš (Uradno glasilo, št….), Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občin-
ske uprave Občine Moravče (Uradno glasi-
lo, št….) in 19. člena Odloka o organizaci-
ji in delovnem področju Občinske uprave 
Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vo-
dice, št. 5/04), so Občinski svet Občine Trzin, 
dne 16.12.2009 , Občinski svet občine Ko-
menda, dne …, Občinski svet Občine Luko-
vica, dne…., Občinski svet Občine Mengeš, 
dne….., Občinski svet Občine Moravče, dne 
… in Občinski svet Občine Vodice, dne …., 
sprejeli 

ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE 
OBČINSKE UPRAVE

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 
IN REDARSTVO«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne 

občinske uprave (v nadaljevanju: skupna 
uprava), določi njegovo ime in sedež, de-
lovno področje, notranja organizacija, 
vodenje, zagotavljanje sredstev in dru-
gih pogojev za njegovo delo ter določi-
jo pravice in obveznosti občin ustanovi-
teljic in njihovih organov v razmerju do 
skupne uprave.

2. člen
Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Lu-
kovica, Občina Mengeš, Občina Moravče, 
in Občina Vodice ustanovijo skupno upra-
vo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« 
za skupno opravljanje nalog občinske 
uprave na področju inšpekcije in redarstva 
kot enovit organ.

3. člen
Sedež skupne uprave je v Občini Trzin, 
Mengeška cesta 9.

Skupna uprava, uporablja žig okrogle 
oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« 
na notranjem delu spodnjega roba »Trzin, 
Komenda, Lukovica«, na notranjem delu 
zgornjega roba pa »Mengeš, Moravče, Vo-
dice«. 

4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen spre-
jema sprememb in dopolnitev tega odloka 
ter zagotavljanja proračunskih sredstev za 
delovanje skupne uprave, za kar so pristoj-
ni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic.

Župani soglasno imenujejo in razrešujejo 
vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski 
načrt, program dela in finančni načrt sku-
pne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja skupne uprave. 

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 

5. člen
Skupna uprava opravlja upravne, stro-
kovne in pospeševalne naloge občinskih 
uprav občin ustanoviteljic in naloge v zve-
zi z zagotavljanjem inšpekcijskega nadzo-
ra in redarstva.

Svoje naloge opravlja skupna uprava v 
skladu z zakonom, podzakonskimi predpi-
si in predpisi občin ustanoviteljic.

6. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je 
prekrškovni organ občin ustanoviteljic 
skupne uprave. 

Pooblaščene uradne osebe medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva vodijo prekr-
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škovni postopek in odločajo o prekrških 
iz občinske pristojnosti določenih z zako-
ni in drugimi predpisi občin.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče 
medobčinska inšpekcija in redarstvo, so 
prihodek proračuna občine, na območju 
katerega je bil prekršek storjen oziroma 
katere predpis je bil kršen.

 7. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz ob-
činske pristojnosti nastopa skupna upra-
va kot organ tiste občine ustanoviteljice, 
v katero krajevno pristojnost zadeva spa-
da.

Skupna uprava mora pri izvrševanju svo-
jih nalog ravnati po usmeritvah župana 
in nalogah tajnika občine oziroma direk-
torja občinske uprave občine ustanovite-
ljice v katero krajevno pristojnost zadeva 
spada oziroma za katero izvršuje nalogo.

Za škodo, povzročeno z nezakonitim de-
lom zaposlenega v skupni upravi, odgo-
varjajo občine ustanoviteljice solidarno.

8. člen
Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenu-
jejo in razrešujejo župani občin ustanovi-
teljic soglasno, v skladu z Zakonom o jav-
nih uslužbencih. 

Vodja skupne uprave je vodja medobčin-
skega inšpektorata in redarstva kot pre-
krškovnega organa občin ustanoviteljic. 

Vodja skupne uprave ima status uradni-
ka na položaju. 

Vodja skupne uprave mora imeti univer-
zitetno izobrazbo ali visoko strokovno iz-
obrazbo s specializacijo ali magisterijem 
in najmanj šest let delovnih izkušenj. 

9. člen
Vodja skupne uprave odgovarja za izvr-
ševanje nalog, ki spadajo v krajevno pri-
stojnost posamezne občine ustanovite-
ljice županu in tajniku občine oziroma 
direktorju občinske uprave te občine, za 
delo skupne uprave v celoti pa skupaj 
vsem županom občin ustanoviteljic. 

Vodja skupne uprave predstavlja skupno 
upravo, organizira opravljanje nalog, od-
loča v upravnih zadevah iz pristojnosti 
uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so 
potrebne za zagotovitev pravočasnega 
in strokovnega dela skupne uprave.

10. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, 
ima za javne uslužbence skupne uprave 
status delodajalca. Javni uslužbenci skle-
nejo delovno razmerje v Občini Trzin. 

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo 
župani občin ustanoviteljic oziroma vodja 
skupne uprave na podlagi njihovega pi-
snega pooblastila.

11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne 
uprave sprejmejo župani občin ustanovi-
teljic soglasno.

III. SREDSTVA ZA DELO

12. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga 
materialna sredstva zagotavljajo občine 
ustanoviteljice in sicer po ključu ene šesti-
ne.

Dodatna sredstva za delo inšpektorata in 
redarstva, ki se izvaja izključno v posame-
zni občini, posamezna občina ustanovite-
ljica zagotavlja v svojem proračunu skla-
dno z obsegom dela, ki ga določi v svojem 
letnem planu za posamezno občino usta-
noviteljico.

13. člen
Nakup opreme, ki je potrebna za delo sku-
pne uprave, naroči v skladu s predpisi o 
javnem naročanju župan občine ustanovi-
teljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 
Izbiro najboljšega ponudnika predlaga 
komisija. Župan vsake od občin ustanovi-
teljic imenuje v komisijo enega člana. Za 
naročila manjše vrednosti, katerih zgornjo 
vrednost določijo župani občin ustanovi-
teljic s posebnim sklepom, komisija ni po-
trebna in jih skupni organ izpelje sam. Od-
redbodajalec je vodja skupne uprave.

Stroški za uporabo upravnih prostorov, 
stroške nabave in uporabe opreme, obrato-
valne stroške in stroške vzdrževanja, si ob-
čine ustanoviteljice skupne uprave delijo v 
razmerju, določenim v prejšnjem členu.

14. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik 
proračuna občine ustanoviteljice, v kateri 
ima sedež.

Finančni načrt skupne uprave, ki ga na 
predlog vodje skupne uprave določijo 
župani občin ustanoviteljic, je vključen v 
proračun občine ustanoviteljice, v kateri 
ima skupna uprava sedež.

Občine soustanoviteljice zagotovijo sred-
stva za skupno upravo v finančnih načr-
tih svojih občinskih uprav na posebni po-
stavki. Finančni načrt skupne uprave je 
priloga k njihovim proračunom.

Odredbodajalec za sredstva finančnega 
načrta skupne uprave je njen vodja, ki je 
tudi skrbnik prihodkov.

15. člen
Skupna uprava opravlja tekoče upravne 
in druge naloge za svoje potrebe. V koli-
kor posamezne tekoče in upravne nalo-
ge za skupno upravo opravlja občinska 
uprava občine ustanoviteljice, so ostale 
občine dolžne kriti te stroške v skladu s 
12. členom tega odloka, za kar se sklene 
posebna pogodba.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE 
IN OBVEZNOSTI OBČIN 

USTANOVITELJIC

16. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazu-
mom podrobneje uredijo način izvrševa-
nja medsebojnih pravic, obveznosti in od-
govornosti, določenih s tem odlokom.

17. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes 
za izstop iz skupne uprave tako, da svojo 
namero pisno poda županom soustanovi-
teljic najmanj 12 mesecev pred izstopom. 
Občina lahko izstopi s 1.1. naslednjega leta 
po podani pisni nameri, ko se začne novo 
proračunsko obdobje, v kolikor izpolni po-
goje določene v nadaljevanju tega člena. 
Odločitev sprejme občinski svet in jo po-
šlje vsem občinam ustanoviteljicam.

Občina lahko izstopi kot ustanovitelji-
ca, ko poravna vse obveznosti do skupne 
uprave na podlagi tega odloka in sporazu-
ma iz 16. člena tega odloka. Z odločitvijo 
o izstopu občina prevzame sorazmerni del 
zaposlenih v skupnem organu, po ključu 
določenem v 12. členu tega odloka, v koli-
kor se občine ne dogovorijo drugače.

V primeru, da želi v skupno upravo pristo-
piti nova občina, se morajo s tem strinjati 
vse občine ustanoviteljice.

V. PREHODNE 
IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odlo-
ka sprejmejo župani občin ustanoviteljic 
akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni 
upravi in kadrovski načrt skupne uprave. V 
nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z Zako-
nom o javnih uslužbencih imenujejo vod-
jo skupne uprave.

Javni uslužbenci, zaposleni v organu na 
dan uveljavitve tega odloka, se razporedi-
jo v skladu z notranjo organizacijo in sis-
temizacijo delovnih mest v skupni upravi 
v roku tridesetih dneh po sprejetju akta o 
sistemizaciji delovnih mest in v skladu z 
veljavno zakonodajo.
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19. člen
Skupna uprava nadaljuje s svojim delom 
v skladu s tem odlokom. Z dnem uvelja-
vitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi Medobčinskega inšpekto-
rata - organa skupne uprave (Uradni list 
RS, št. 120/05).

Vsa opravila, vezana na spremembo na-
ziva skupne občinske uprave, mora vod-
ja skupne občinske uprave urediti v roku 
dveh mesecev po uveljavitvi tega odlo-
ka.

20. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta 
odlok v uradnem glasilu svoje občine v 
petnajstih dneh po sprejemu na seji ti-
stega občinskega sveta, ki je o odloku o 
ustanovitvi skupne uprave zadnji odlo-
čal. Odlok začne veljati osmi dan po ob-
javi.

21. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v 
vseh občinah ustanoviteljicah in se zač-
ne uporabljati osmi dan po zadnji objavi.

Številka:
Datum: obČine trZin

 Župan

 tone perŠak

Številka: obČina komenDa

Datum: Župan

 tomaŽ Drolc

Številka: obČine lukovica

Datum: Župan

 matej kotnik

Številka: obČine mengeŠ

Datum: Župan

 Franc jeriČ

Številka: obČine moravČe

Datum: Župan

 martin rebolj

Številka: obČina voDice

Datum: Župan

 brane poDborŠek

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 108/08 in 49/09) in Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/06–UPB 2) je Občinski svet Občine Tr-
zin na svoji 29. redni seji dne 16.12.2009 
sprejel

O D L O K
O USTANOVITVI PRORAČUNSKE-

GA SKLADA 
ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

DOMA STAREJŠIH TRZIN

1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski 
sklad za investicijsko vzdrževanje Doma 
starejših Trzin (v nadaljevanju proračunski 
sklad DST). Proračunski sklad je evidenčni 
račun v okviru proračuna Občine Trzin, ki 
ga odpre Občina Trzin zaradi ločenega vo-
denja prejemkov in izdatkov in uresniče-
vanje namena iz 2. člena tega odloka.

2. člen
Namen proračunskega sklada je zagota-
vljanje sredstev za investicijsko vzdrže-
vanje doma starejših. Sredstva se bodo 
zagotavljala na podlagi pridobljene in za-
računane najemnine v skladu s pogodbo 
o najemu Doma starejših Trzin.
Župan ob sprejemu zaključnega računa 
obvesti in poroča občinskemu svetu o vi-
šini zbranih sredstev in o morebitni reali-
zaciji.

3. člen
Proračunski sklad se ustanovi za nedolo-
čen čas z namenom izvajanja nalog na po-
dročju investicijskega vzdrževanja DST.

4. člen
Vir sredstev je najemnina zaračunana v 
skladu s pogodbo o najemu DST, ki bo 
knjižena na kto prihodka 7103041 – Pri-
hodki od drugih najemnin - DST. V pri-
meru, da do pričetka investicijskega vzdr-
ževanja znesek zbranih najemnin ne bo 
zadoščal za letni plan investicijskega vzdr-
ževanja, se preostanek sredstev zagotovi 
ob sprejemu proračuna za tekoče leto. V 
primeru, da so sredstva na PP neporablje-
na se ob koncu leta prenesejo nazaj v pro-
računski sklad.
Viri sredstev proračunskega sklada so lah-
ko tudi sredstva EU, države, drugih lokal-
nih skupnosti, njunih pravnih oseb in dru-
gih pravnih ali fizičnih oseb. Medsebojne 
pravice do teh virov se uredijo s pogodbo, 
ki mora biti v skladu z namenom tega od-
loka. 
Vir sredstev proračunskega sklada so tudi 
prejemki od upravljanja s prostimi denar-
nimi sredstvi proračunskega sklada (obre-
sti).
Lastni viri iz prvega odstavka tega člena in 
drugi prejemki iz drugega in tretjega od-
stavka tega člena so namenski in se lahko 
uporabljajo izključno za namene določe-
ne v 2. členu tega odloka.

5. člen
Za upravljanje in izvrševanje nalog prora-

čunskega sklada je pristojen župan. 

6. člen
Ob pričetku koriščenja sredstev proračun-
skega sklada se bo oblikovala na odhod-
kovni strani nova proračunska postavka za 
investicijsko vzdrževanje DST. S sprejemom 
proračuna se predvidena sredstva iz sklada 
prenesejo na PP za namene investicijskega 
vzdrževanja DST. Izplačila v breme PP se lah-
ko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev 
proračunskega sklada, oziroma do višine 
morebitnih dodatnih zagotovljenih sredstev. 
Neporabljena sredstva na PP računu prora-
čunskega sklada na koncu tekočega leta se 
prenesejo v prihodnje leto.

7. člen
Proračunski sklad preneha, če niso izpolnjeni 
pogoji iz 60. člena ZJF. Ugotovitev o prene-
hanju proračunskega sklada sprejme Občin-
ski svet Občine Trzin s sklepom. Po prene-
hanju proračunskega sklada se morebitna 
prosta sredstva vrnejo v proračun Občine 
Trzin.

8. člen
Odlok prične veljati z objavo v Uradnem ve-
stniku Občine Trzin. Uporabljati pa se začne 
s 01.01.2010.

Številka: 29- 11 /2009 Župan:
Datum:  16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 108/08 in 49/09) Zakona o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
– UPB4 (Ur. list RS št. 54/07) in Statuta Občine 
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/06–UPB 
2) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 29. 
redni seji dne 16.12.2009 sprejel

O D L O K
O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA 

SKLADA ZA INVESTICIJE 
V TELEKOMUNIKACIJSKO 

IN DRUGO INFRASTRUKTURO

1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski 
sklad za investicije v telekomunikacijsko in 
drugo infrastrukturo. 
Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru 
proračuna Občine Trzin, ki ga odpre Občina 
Trzin zaradi ločenega vodenja prejemkov in 
izdatkov in uresničevanje namena iz 2. člena 
tega odloka.

2. člen
Namen proračunskega sklada je tran-
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sparentno in ločeno vodenje namenskih 
sredstev za investicije v telekomunikacij-
sko in drugo infrastrukturo. Sredstva so 
namenska in se zagotovijo s prenosom 
preostanka sredstev v proračun, ki pripa-
da lokalni skupnosti iz naslova vračil sred-
stev samoprispevka vlaganj v javno tele-
komunikacijsko infrastrukturo. 

Župan ob sprejemu zaključnega računa 
obvesti in poroča občinskemu svetu o vi-
šini sredstev sklada in njegovi morebitni 
realizaciji.

3. člen
Proračunski sklad se ustanovi za določen 
čas z namenom investiranja v telekomuni-
kacijsko in drugo infrastrukturo

4. člen
Vir sredstev je vračilo preostanka sredstev 
v proračun, ki pripada lokalni skupnosti 
iz naslova vračil sredstev samoprispevka 
vlaganj v javno telekomunikacijsko in-
frastrukturo, ki bo knjižen na kto 714199 
– drugi izredni nedavčni prihodki. V pri-
meru, da so sredstva na PP neporabljena 
se ob koncu leta prenesejo nazaj v prora-
čunski sklad.
Vir sredstev proračunskega sklada so tudi 
prejemki od upravljanja s prostimi denar-
nimi sredstvi proračunskega sklada (obre-
sti).
Viri iz prvega odstavka tega člena in dru-
gi prejemki iz drugega odstavka tega čle-
na so namenski in se lahko uporabljajo 
izključno za namene določene v 2. členu 
tega odloka.

5. člen
Za upravljanje in izvrševanje nalog pro-
računskega sklada je pristojen župan. 

6. člen
Ob pričetku koriščenja sredstev proračun-
skega sklada se bo oblikovala na odhod-
kovni strani nova proračunska postavka 
investicije v telekomunikacijsko in drugo 
infrastrukturo. S sprejemom proračuna se 
predvidena sredstva iz sklada prenesejo 
na PP za namene investicij v telekomuni-
kacijsko in drugo infrastrukturo. Izplačila 
v breme PP se lahko izvajajo do višine raz-
položljivih sredstev proračunskega skla-
da. Neporabljena sredstva na PP računu 
proračunskega sklada na koncu tekočega 
leta se prenesejo v prihodnje leto.

7. člen
Proračunski sklad preneha, če niso izpol-
njeni pogoji iz 60. člena ZJF. Ugotovitev o 
prenehanju proračunskega sklada sprej-
me Občinski svet Občine Trzin s sklepom. 
Po prenehanju proračunskega sklada se 
morebitna prosta sredstva vrnejo v prora-
čun Občine Trzin.

8. člen
Odlok prične veljati z objavo v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. Uporabljati pa se 
začne s 01.01.2010.

Številka: 29- 12 /2009 Župan:
Datum:  16.12.2009 tone perŠak, l.r.

Šifra zadeve: 352-5/2009
Datum: 14.12.09

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin 
na podlagi 17. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 
65/08), 23. in 24. člena Pravilnika o dode-
ljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS št. 14/04, 34/04, 62/06 in 
11/09), javnega razpisa za oddajo enega 
neprofitnega stanovanja v najem z dne 
15.10.2009, zapisnika Komisije za dode-
ljevanje neprofitnega stanovanja v najem 
objavlja 

PREDNOSTNO LISTO ZA ZASEDBO 
NEPROFITNEGA STANOVANJA NA 

HABATOVI 16 V NAJEM

Na prednostno listo se z 290 točkami uvrsti 
JERAS BOŠTJAN, Mengeška cesta 36, Trzin.

Prednostna lista se objavi v Uradnem ve-
stniku Občine Trzin

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednote-
nju in sofinanciranju programov športa v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 10/05-UPB) ter Letnega programa špor-
ta v Občini Trzin za leto 2010 Občina Trzin 
objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV ŠPORTA 
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2010

I.
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz 
sredstev proračuna sofinancirala naslednje 
vsebine:
1. Interesna športna vzgoja predšol-

skih in šoloobveznih otrok v višini 

11.130 EUR (PP 0175) za programe:
- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni 

tečaj (predšolski otroci)
- Naučimo se plavati – 15 urni plavalni 

tečaj za neplavalce (6. razred devetlet-
ke)

- Šolska športna tekmovanja
- Drugi 80 urni programi.
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) 

in mladine (od 15. do 20. leta), usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport

3. Interesna športna vzgoja mladine od 
15. do 20. leta.

4. Športna rekreacija.
5. Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 

let).
6. Manjše prireditve športnih društev. 
7. Razvojne in strokovne naloge v športu 

in sicer:
a) Delovanje društev.
b) Izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov v špor-
tu.

c) Dejavnost nabave in izdajanja strokov-
ne literature in drugih športnih publi-
kacij.

Programe od točke 2. do 7. bo obči-
na sofinancirala skupaj v višini 23.000 
EUR (PP 0165).

8. Sofinanciranje najema športnih povr-
šin in opreme, ki je vezana na objekt v 
višini 3.270 EUR (PP 0167).

Skupni znesek sredstev za sofinanciranje 
programov športa znaša 37.400 EUR. 

Programi, ki so predmet tega razpisa, 
bodo vrednoteni na podlagi določil Pra-
vilnika o vrednotenju programov športa v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 10/05-UPB).

II.
Za sofinanciranje športnih programov iz 
občinskega proračuna lahko kandidirajo 
naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev, ki jih ustano-

vijo športna društva s sedežem na ob-
močju Občine Trzin,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na pod-
lagi zakonskih predpisov registrirane 
za opravljanje dejavnosti na področju 
športa,

- zavodi za področje vzgoje in izobraže-
vanja. 

III.
Pravico do sofinanciranja športnih pro-
gramov imajo nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje:
- imajo sedež v Občini Trzin,
- imajo materialne, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za uresničitev načrto-
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vanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in 

vadbo ter
- imajo urejeno evidenco o članstvu in 

plačani članarini. 

IV.
S tem razpisom dodeljena sredstva mora-
jo biti porabljena v letu 2010.

V.
Rok za oddajo vlog je 18. januar 2010. 

VI.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo ob-
javljeni na spletni Občine Trzin – www.tr-
zin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v vloži-
šču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega 
razpisa, z vsemi dokazili in s pripisom 
»Javni razpis-Letni program športa 2010«, 
se pošljejo s priporočeno pošiljko ali se 
oddajo osebno na naslov:

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 
1236 TRZIN.

Vse dodatne informacije lahko dobite 
osebno ali pisno pri svetovalki župana za 
družbene dejavnosti Mojci Tavčar ali na 
telefonski številki: 01/564 45 44. Kraj in 
datum odpiranja vlog: 20. januar 2010 ob 
10. uri v sejni sobi Občine Trzin, Mengeška 
22, Trzin.

Številka:Ž-66/2009 Župan:
Datum: 17.12.2009 tone perŠak l.r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednote-
nju in sofinanciranju programov športa v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 10/05-UPB) ter Letnega programa špor-
ta v Občini Trzin za leto 2010 Občina Trzin, 
Mengeška 22, Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNO 

REKREATIVNIH PRIREDITEV
 V OBČINI TRZIN V LETU 2010

I.
Za sofinanciranje športno rekreativnih 
prireditev v Občini Trzin lahko zaprosijo 
društva, gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki, ki delujejo na obmo-
čju Občine Trzin in izpolnjujejo pogo-
je za organizacijo športnih tekmovanj 

in športne vadbe ter druge pogoje, ki 
bodo določeni z razpisno dokumenta-
cijo.

II.
a. Tradicionalne velike občinske 
športno rekreativne oziroma špor-
tne prireditve Občine Trzin
Sredstva v skupni višini 4.825 EUR se 
dodelijo za naslednje tradicionalne 
športno rekreativne oziroma športne 
prireditve v Občini Trzin, v okviru ka-
terih se lahko odvijajo tudi rekreativne 
discipline za dosego Športne značke 
Občine Trzin:

1. Tek Petra Levca v višini 885 EUR (PP 
0169),

2. Občinsko prvenstvo v veleslalomu v 
višini 1000 EUR (PP 0170),

3. Otroška olimpiada Trzin v višini 755 
EUR (PP 0171) ,

4. Prehodna skirca Borisa Paternosta v 
višini 1.737 EUR (PP 0172),

5. Šahovski turnir ob občinskem pra-
zniku v višini 448 EUR (PP 0173).

b. Prireditve za Športno značko Ob-
čine Trzin
Sredstva v skupni višini 2.000 EUR (PP 
0166) se dodelijo za prireditve, ki so 
določene s Programom razvoja špor-
ta v Občini Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 
11/2003):
1. Cooperjev test (2x), 
2. Tek na smučeh na razdalji 5.000 m 

(2x); 
3. Planinski pohod na Kamniško sedlo, 

planinski pohod na Veliko planino ali 
3x vzpon na Šmarno goro ali 3x po-
hod iz Trzina do vrha Rašice (za upo-
kojence).

4. Pohod po mejah Občine Trzin (2x).
5. Rekreativno kolesarjenje:
- 2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – 

Kamniška Bistrica – Trzin 
- 2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – 

Šinkov 6. Turn – Trzin (za upo-
kojence), 

7. Rekreativna tekma v malem nogo-
metu, košarki, tenisu in za upokojen-
ce tri tekme v balinanju.

7. Tekma neaktivnih strelcev (2x).

Naloge, določene v 3. in 5. točki (pla-
ninski pohod, rekreativno kolesarjenje), 
se lahko ob predlaganih primerljivih ci-
ljih (dolžina in teža naloge) naknadno 
spremenijo v skladu z načrti organiza-
torja. 

Za organizacijo vsake od sedmih prire-
ditev prejme izvajalec prireditve sred-
stva v višini 250 EUR. 

V prijavi na razpis je potrebno za vse 
prireditve navesti datum izvedbe prire-

ditev, pri prireditvi za Športno značko 
pa posebej označiti, da gre za Športno 
značko. 

III.

Rok za oddajo vlog je 18. januar 2010.

IV.
S tem razpisom dodeljena sredstva mora-
jo biti porabljena v letu 2010.

V.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo ob-
javljeni na spletni Občine Trzin – www.tr-
zin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v vloži-
šču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VI.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega 
razpisa, z vsemi dokazili in s pripisom 
»Javni razpis – Športne prireditve – 2010«, 
se pošljejo s priporočeno pošiljko ali se 
oddajo osebno na naslov:

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 
1236 TRZIN.

Vse dodatne informacije lahko dobite pi-
sno ali osebno pri Mojci Tavčar ali na tele-
fonski številki: 01/564 45 44. Kraj in datum 
odpiranja vlog: 20. januar 2010 ob 10. uri 
v sejni sobi Občine Trzin, Mengeška 22, Tr-
zin.

Številka: Ž-67/2009 Župan:
Datum: 17.12.2009 tone perŠak l.r.


