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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI KONTAKTNE TOČKE
ZA SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Uredbe o
določitvi kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki je bila 21. 12.
2021 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.
4. člen (temeljne naloge kontaktne točke)
Predlagamo dopolnitev šeste točke 4. člena, ki naj se v celoti glasi:

»6. Kontaktna točka lahko opravlja druga administrativna opravila za potrebe postopkov,
kot na primer pomaga prijavitelju pri pridobivanju soglasij solastnikov, pridobivanju
služnosti oziroma pravice graditi ter v drugih podobnih primerih, ter sodeluje z občino v
kateri se predvideva investicija, če je za izvedbo investicijske namere treba sprejeti ali
spremeniti prostorski izvedbeni akt.«
Obrazložitev:
Občine vodijo postopke priprave in sprememb prostorskih aktov ter postopke lokacijskih
preveritev. Menimo, da je pomembno, da je znana kontaktna oseba (investitor, izdelovalec
prostorskega akta ali elaborata lokacijske preveritve ali kontaktna točka), ni pa potrebno,
da bi bili vsi trije.
10. člen (sodelovanje s pristojnimi organi)
Predlagamo spremembo drugega odstavka 10. člena, ki naj se glasi:

»(2) Upravni in drugi pristojni organi so na zahtevo kontaktne točke dolžni podatke
oziroma informacije iz 11. člena te uredbe zagotoviti kontaktni točki kot informacijo v
elektronski obliki najkasneje 15. delovni dan po vloženi zahtevi.«
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Obrazložitev:
Petnajstdnevni rok predlagamo zato, ker menimo, da je predlagani rok, t.j. naslednji
delovni dan, absolutno prekratek oz. je to v praksi neizvedljivo. Petnajstdnevni rok pa velja
tudi za pridobitev drugih listin iz prostorskih evidenc.
Prav tako pa imajo občine na svojih spletnih straneh objavljene prostorske akte in
kontaktne točke lahko potrebne podatke pridobijo tudi na ta način.
V upanju, da boste predloge in pripombe v največji možni meri upoštevali, vas lepo
pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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