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MINISTRSTVA
197. Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah 

pokojninskih prejemkov na podlagi 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
ali upokojitvene starosti, ki jo določi član

Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 
– ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 
in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o določitvi predpostavk o projekcijah 

pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko 
določene upokojitvene starosti ali upokojitvene 

starosti, ki jo določi član

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se določajo predpostavke, ki jih upra-
vljavec pokojninskega sklada uporabi pri pripravi informaci-
je o pokojninskih projekcijah na podlagi zakonsko določene 
upokojitvene starosti iz prvega odstavka 27. člena Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 
– ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 
in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali upo-
kojitvene starosti, ki jo določi član dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: član), v okviru priprave 
potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja iz 
251. člena ZPIZ-2.

2. člen
(izračun privarčevanih sredstev)

(1) Upravljavec pokojninskega sklada za vsakega člana 
oceni višino privarčevanih sredstev, ki bi jih ta imel pri upokoji-
tveni starosti, ki je ali starost 65 let ali starost, ki jo izbere član, 
vendar ta ne sme biti nižja od 60 let. Starost člana se določi kot 
razlika med tekočim letom in mesecem ter letom in mesecem 
članovega rojstva.

(2) Ocena višine privarčevanih sredstev člana pokojnin-
skega sklada predstavlja seštevek stanja sredstev na osebnem 

pokojninskem računu člana na dan 31. decembra preteklega 
koledarskega leta in ocene višine sredstev, ki jih bo član pri-
varčeval od 1. januarja tekočega leta do upokojitvene starosti.

(3) Upravljavec pokojninskega sklada pripravi dve oceni 
višine privarčevanih sredstev zaokrožene na eure, pri čemer 
upošteva upokojitveno starost in predpostavke določene v 
četrtem odstavku tega člena.

(4) Pri oceni višine privarčevanih sredstev na upokojitve-
no starost se upoštevajo naslednje predpostavke:

1. stanje sredstev na osebnem pokojninskem računu 
člana na dan 31. decembra preteklega leta;

2. za višino prihodnjih vplačil v dodatno pokojninsko zava-
rovanje do izbrane upokojitvene starosti se upošteva:

– povprečna bruto mesečna višina vplačila v korist člana 
v preteklem koledarskem letu;

– če je vplačilo iz prejšnje alineje nižje od zakonsko dolo-
čenega minimalnega zneska vplačil, se v izračunu ocene pri-
varčevanih sredstev upošteva zakonsko predpisana minimalna 
vrednost vplačil v skladu z 245. členom ZPIZ-2;

– za prihodnja vplačila se upošteva dinamika plačevanja 
člana, kot je veljala na koncu preteklega koledarskega leta;

– če je na dan 31. decembra preteklega koledarskega leta 
dodatno pokojninsko zavarovanje v mirovanju ali je sklenjeno 
zadržanje pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, se 
pri oceni višine sredstev, ki jih bo član privarčeval do izbrane 
upokojitvene starosti, ne upoštevajo prihodnja vplačila v doda-
tno pokojninsko zavarovanje;

3. v primeru pokojninskega načrta, ki zagotavlja naložbe-
no politiko življenjskega cikla člana, se za podsklad upoštevajo 
trenutno izbrani podskladi člana, v katerih ima naložena svoja 
sredstva, za prihodnja vplačila pa trenutno izbrani podsklad, 
v katerega se nakazuje premija, za prenos sredstev ter spre-
membo podsklada, v katerih ima član sredstva oziroma v 
katerega se vplačuje premija, se upošteva starost in podsklad 
namenjen starostni skupini, v katero se član uvršča, kot je to 
določeno v pravilih upravljanja;

4. za prenos sredstev in vplačilo premije se šteje zadnji 
dan meseca, ko je izpolnjen pogoj starosti;

5. za prenos sredstev se ne sme upoštevati možnost 
prostovoljnega prenosa sredstev, ki ga določa 249. člen ZPIZ-2 
in ne upoštevanje ekonomske koristi za člane, ki jo določa 
četrti odstavek 311. člena ZPIZ-2 in četrti odstavek 324. člena 
ZPIZ-2;

6. za stroške se uporabijo najvišji stroški določeni v pra-
vilih upravljanja;

7. za neto donosnost pokojninskega sklada se uporabijo 
letne stopnje donosnosti, ki jih določi upravljavec pokojninske-
ga sklada v skladu s spodnjimi pravili glede na vrsto scenarija in 
vrsto pokojninskega sklada v okviru naložbene politike, ki velja 
za posameznega člana pokojninskega sklada:
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Vrsta sklada / scenarij Zajamčen sklad Uravnotežen sklad Dinamičen sklad
Pesimistični scenarij Uporabi se zajamčena donosnost 

iz pokojninskega načrta 
pokojninskega sklada, pri čemer 
se za potrebe izračuna donosnosti 
državnih obveznic v prihodnje 
uporabi časovna struktura 
obrestnih mer mid swap rates.

V primeru, ko je izračunana 
vrednost sredstev manjša  
od zajamčene vrednosti sredstev, 
se upošteva zajamčena vrednost 
sredstev.

Uporabi se povprečna letna 
donosnost benchmarka,  
ki najbolje odraža ciljno strukturo 
sklada, za obdobje 120 mesecev 
(v obdobju zadnjih 30 koledarskih 
let), ko je bila skupna donosnost 
120 mesečnega obdobja 
najnižja, zmanjšana  
za povprečne letne stroške 
poslovanja sklada

Uporabi se povprečna letna 
donosnost benchmarka,  
ki najbolje odraža ciljno strukturo 
sklada, za obdobje 120 mesecev 
(v obdobju zadnjih 30 koledarskih 
let), ko je bila skupna donosnost 
120 mesečnega obdobja 
najnižja, zmanjšana  
za povprečne letne stroške 
poslovanja sklada

Ciljni scenarij Uporabi se donosnost  
iz pesimističnega scenarija 
povišana za realizirani povprečni 
letni pribitek nad zajamčeno 
donosnostjo iz pokojninskega 
načrta pokojninskega sklada  
v zadnjih 10 letih poslovanja 
zajamčenega sklada.

V primeru, ko je izračunana 
vrednost sredstev manjša  
od zajamčene vrednosti sredstev, 
se upošteva zajamčena vrednost 
sredstev.

Uporabi se povprečna letna 
donosnost benchmarka,  
ki najbolje odraža ciljno 
strukturo sklada, za obdobje 
zadnjih 30 polnih koledarskih let 
zmanjšana za povprečne letne 
stroške poslovanja sklada.  
Če je zgodovina izračunavanja 
posamezne komponente 
benchmarka krajša kot 30 let,  
se vzame letno povprečje  
od začetka izračunavanja 
posameznega indeksa.

Uporabi se povprečna letna 
donosnost benchmarka,  
ki najbolje odraža ciljno 
strukturo sklada, za obdobje 
zadnjih 30 polnih koledarskih let 
zmanjšana za povprečne letne 
stroške poslovanja sklada.  
Če je zgodovina izračunavanja 
posamezne komponente 
benchmarka krajša kot 30 let,  
se vzame letno povprečje 
od začetka izračunavanja 
posameznega indeksa.

(5) Benchmark za določitev letne stopnje donosnosti iz 
prejšnjega odstavka je vodilo uspešnosti poslovanja iz izjave 
o naložbeni politiki pokojninskega sklada oziroma načrta upra-
vljanja tveganj pokojninskega sklada.

3. člen
(izračun pričakovane višine dodatne pokojnine)

(1) Upravljavec pokojninskega sklada na podlagi dveh ocen 
višin privarčevanih sredstev in upokojitvene starosti iz prvega od-
stavka prejšnjega člena za vsakega člana izračuna pričakovano 
višino dodatne pokojnine v obliki doživljenjske mesečne pokoj-
ninske rente, ki za posamezna obdobja izplačevanja ne določa 
različnih višin, pri čemer ne sme biti upoštevana katerokoli osebna 
okoliščina člana razen njegove starosti in je potrebno uporabiti 
veljavno davčno obravnavo pokojninskih rent.

(2) Pri izračunu pričakovane višine dodatne pokojnine iz 
prejšnjega odstavka upravljavec pokojninskega sklada, ki ponuja 
izplačevanje pokojninskih rent, uporabi veljavne splošne pogoje 
in cenike na podlagi katerih ponuja pokojninske rente vključno 
z upoštevanjem letnice rojstva člana oziroma korekcijo starosti. 
V kolikor v splošnih pogojih za izplačevanje pokojninske rente 
upravljavca pokojninskega sklada letna obrestna mera in stroški 
niso določeni v fiksni višini oziroma v odstotku, se pri izračunu 
pričakovane višine dodatne pokojnine uporabi najnižja obrestna 
mera, ki se skladno s splošnimi pogoji lahko uporabi za izračun 
pokojninske rente in najvišja višina stroškov, ki se lahko skladno s 
splošnimi pogoji upoštevajo v izračunu pokojninske rente.

(3) Upravljavec pokojninskega sklada, ki ne ponuja iz-
plačevanja pokojninskih rent, pri izračunu pričakovane višine 
dodatne pokojnine iz prvega odstavka tega člena uporabi cenik 
za pokojninsko rento, ki je na voljo članom ob upokojitvi, ali 
upošteva naslednje predpostavke:

1. za verjetnost smrtnosti se uporabijo Slovenske rentne 
tablice smrtnosti SIA65 iz leta 2010 iz Priloge 1, ki je sestavni del 
tega pravilnika in sicer tako, da je verjetnost smrtnosti za moške 
in ženske stare x let rojene v posameznem letu enaka vsoti 50 % 
verjetnosti smrtnosti za ženske stare y let in 50 % verjetnosti smr-
tnosti za moške stare z let, pri čemer za starost moških in žensk 
upošteva korigirano starost glede na leto rojstva;

2. uporabi se letna obrestna mera v višini 0,5 %;
3. upoštevajo se stroški izplačevanja pokojninskih rent v 

višini 12 % od rente.

4. člen
(informacija članu)

(1) Informacijo o pričakovani višini dodatne pokojnine upra-
vljavec pokojninskega sklada članu posreduje v potrdilu o pravicah 
iz dodatnega pokojninskega zavarovanja iz 251. člena ZPIZ-2.

(2) Upravljavec pokojninskega sklada poda članu informa-
cijo o ocenjenih zneskih pričakovane višine dodatne pokojnine 
zaokrožene na eure za oba scenarija v zvezi z donosnostjo 
pokojninskega sklada v obdobju do upokojitve.

KONČNE DOLOČBE

5. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na 
podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitve-
ne starosti, ki jo določi član (Uradni list RS, št. 142/20).

6. člen
(začetek uporabe)

Ta pravilnik se prvič uporabi pri pripravi pokojninskih projekcij 
na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti iz prvega 
odstavka 27. člena ZPIZ-2 ali upokojitvene starosti, ki jo določi 
član, pri pripravi potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega 
zavarovanja iz 251. člena ZPIZ-2 na dan 31. december 2021.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-1/2021
Ljubljana, dne 6. januarja 2021
EVA 2021-2611-0003

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve 
 in enake možnosti
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Priloga 1: Slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65 iz leta 2010

 

 

PRILOGA 

Priloga 1: Slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65, 2010 

Starost SIA65 
Moški q_x 

SIA65 
Ženske 

q_y 
0 0.01842 0.01860 
1 0.00149 0.00147 
2 0.00070 0.00081 
3 0.00049 0.00052 
4 0.00042 0.00038 
5 0.00035 0.00029 
6 0.00027 0.00023 
7 0.00021 0.00018 
8 0.00017 0.00014 
9 0.00016 0.00012 

10 0.00018 0.00011 
11 0.00020 0.00011 
12 0.00022 0.00012 
13 0.00025 0.00013 
14 0.00029 0.00016 
15 0.00035 0.00019 
16 0.00042 0.00023 
17 0.00048 0.00025 
18 0.00052 0.00027 
19 0.00056 0.00028 
20 0.00059 0.00027 
21 0.00062 0.00027 
22 0.00064 0.00027 
23 0.00065 0.00026 
24 0.00064 0.00026 
25 0.00063 0.00026 
26 0.00061 0.00027 
27 0.00060 0.00028 
28 0.00058 0.00028 
29 0.00056 0.00029 
30 0.00055 0.00030 
31 0.00055 0.00031 
32 0.00057 0.00033 
33 0.00061 0.00034 
34 0.00068 0.00036 
35 0.00076 0.00037 
36 0.00083 0.00039 
37 0.00089 0.00041 
38 0.00093 0.00043 
39 0.00095 0.00046 
40 0.00097 0.00049 
41 0.00099 0.00053 
42 0.00104 0.00057 
43 0.00110 0.00063 
44 0.00119 0.00069 
45 0.00129 0.00077 
46 0.00140 0.00086 
47 0.00153 0.00096 
48 0.00166 0.00107 
49 0.00180 0.00118 
50 0.00198 0.00128 
51 0.00220 0.00139 
52 0.00245 0.00149 
53 0.00271 0.00158 
54 0.00299 0.00166 
55 0.00328 0.00169 
56 0.00358 0.00173 
57 0.00391 0.00177 
58 0.00431 0.00183 
59 0.00477 0.00189 
60 0.00531 0.00195 

 

Starost SIA65 
Moški q_x 

SIA65 
Ženske 

q_y 
61 0.00590 0.00195 
62 0.00652 0.00197 
63 0.00717 0.00200 
64 0.00753 0.00205 
65 0.00779 0.00214 
66 0.00816 0.00226 
67 0.00859 0.00243 
68 0.00913 0.00266 
69 0.00979 0.00294 
70 0.01055 0.00328 
71 0.01138 0.00367 
72 0.01238 0.00410 
73 0.01345 0.00460 
74 0.01455 0.00518 
75 0.01571 0.00588 
76 0.01701 0.00663 
77 0.01857 0.00758 
78 0.01989 0.00881 
79 0.02172 0.01042 
80 0.02424 0.01252 
81 0.02764 0.01522 
82 0.03213 0.01860 
83 0.03782 0.02272 
84 0.04471 0.02754 
85 0.05270 0.03287 
86 0.06160 0.03806 
87 0.07108 0.04355 
88 0.07958 0.04930 
89 0.08797 0.05533 
90 0.09627 0.06175 
91 0.10464 0.06868 
92 0.11334 0.07628 
93 0.12271 0.08469 
94 0.13305 0.09402 
95 0.14981 0.11130 
96 0.16356 0.12398 
97 0.17813 0.13768 
98 0.19349 0.15241 
99 0.20965 0.16819 

100 0.22657 0.18503 
101 0.24424 0.20292 
102 0.26262 0.22184 
103 0.28167 0.24176 
104 0.30132 0.26266 
105 0.32153 0.28446 
106 0.34223 0.30712 
107 0.36333 0.33055 
108 0.38475 0.35465 
109 0.42006 0.37932 
110 0.45697 0.40444 
111 0.49536 0.42987 
112 0.53512 0.45947 
113 0.57609 0.50420 
114 0.61810 0.55079 
115 0.66098 0.59902 
116 0.70451 0.64865 
117 0.74847 0.69940 
118 0.79262 0.75098 
119 0.83671 0.80304 
120 1.00000 1.00000 
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Korekcije starosti za slovenske rentne tablice smrtnosti 
SIA65 
 

 
Moški rojeni Korekcija 

starosti od leta do leta 
 1950 2 
1951 1953 2 
1954 1959 1 
1960 1965 0 
1966 1970 -1 
1971 1977 -2 
1978 1983 -3 
1984 1990 -4 
1991 1996 -5 
1997 2000 -6 

Ženske rojene Korekcija 
starosti od leta do leta 

 1950 2 
1951 1952 2 
1953 1958 1 
1959 1965 0 
1966 1971 -1 
1972 1979 -2 
1980 1986 -3 
1987 1995 -4 
1996 2000 -5 
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198. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, 
rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja 
za obvezne uporabnike

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, 
št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih,  
načinu vključitve in uporabe eZdravja  

za obvezne uporabnike

1. člen
V Pravilniku o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe 

eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15 in 
25/19) se za 10. členom doda nov, 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(posredovanje rezultatov mikrobioloških preiskav  

na prisotnost virusa SARS-CoV-2)
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti v Centralni register 

podatkov o pacientih posredujejo rezultate mikrobioloških pre-
iskav na prisotnost virusa SARS-COV-2 v skladu z metodolo-
škimi in tehničnimi navodili NIJZ.

(2) Posredovanje rezultatov iz prejšnjega odstavka je 
obvezno za:

‒ vse mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa 
SARS-CoV-2, ki so financirane iz javnih sredstev ali se izvaja-
jo na podlagi dogovora z upravičencem do finančne pomoči za 
izvedbo hitrih antigenskih testov, in

‒ vse mikrobiološke preiskave, kjer je prisotnost virusa 
SARS-CoV-2 potrjena.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(omejena uporaba)

Novi 10.a člen se uporablja do 31. decembra 2021.

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2021
Ljubljana, dne 11. januarja 2021
EVA 2021-2711-0001

V funkciji ministra za zdravje
Janez Janša

predsednik vlade

199. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni 
opremi

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega 
odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvajanje 9., 14. in 16. člena 
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo izdaja

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

o tlačni opremi

1. člen
V Pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 66/16 in 

59/18) se v Prilogi 1:
– v točki 2.10 v točki (a) besedilo »točki četrti« nadomesti 

z besedilom »4.«,
– v točki 3.3. besedilo »členom 6. odstavkom 6. člena 

in 3.« nadomesti z besedilom »šestim odstavkom 6. člena in 
tretjim«,

– v 5. točki v prvi alineji besedilo »členu 4(1)(b)« nadome-
sti z besedilom »2. točki prvega odstavka 4. člena«,

– v 5. točki v drugi alineji besedilo »člen 4(1)(a)« nadome-
sti z besedilom »1. točki prvega odstavka 4. člena«, in

– v naslovu 6. točke besedilo »ČLENU 4(1)(c)« nadomesti 
z besedilom »3. TOČKI PRVEGA ODSTAVKA 4. ČLENA«.

2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-288/2020
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2020-2130-0044

Zdravko Počivalšek
minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Priloga 1

Priloga 1  

“PRILOGA 2  

TABELE ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI  

1. Reference na kategorije modulov v tabelah so naslednje:   

I   =  modul A   

II   =  moduli A2, D1, E1   

III   =  moduli B (tip načrtovanja) + D, B (tip načrtovanja) + F, B (tip proizvodnje) + E, B (tip 
proizvodnje) + C2, H  

IV   =  moduli B (tip proizvodnje) + D, B (tip proizvodnje) + F, G, H1   

  
2. Varnostne armature, opredeljene v 4. točki 2. člena in navedene v 4. točki prvega odstavka 4.  

člena, so uvrščene v kategorijo IV. Izjemoma so lahko varnostne armature, izdelane za posebno  
opremo, uvrščene v isto kategorijo kot oprema, ki jo varujejo.  
  

3. Tlačne armature, opredeljene v 5. točki 2. člena in navedene v 4. točki prvega odstavka 4.   
  člena, so uvrščene na podlagi:  

— svojega najvišjega dovoljenega tlaka PS,   
— svoje prostornine V ali imenske mere DN, kakor je ustrezno,   
— skupine fluidov, za katere so namenjene.   

  
Pri ugotavljanju kategorije za ugotavljanje skladnosti mora biti uporabljena ustrezna tabela za 
posode ali cevi.   
  
Kadar prostornina in imenska mera iz druge alineje 3. točke Priloge 2 veljata za ustrezni, se tlačna 
armatura uvrsti v najvišjo kategorijo.   
  

4. Ločilne črte v tabelah za ugotavljanje skladnosti v nadaljevanju označujejo zgornje meje  vsake 
kategorije.  
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tabela  1 (posode, navedene v prvi alineji 1.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se posode, namenjene hranjenju nestabilnih plinov, uvrščene v kategoriji I ali II glede 
na tabelo 1, uvrstijo v kategorijo III.  

  

   
tabela 2 (posode, navedene v drugi alineji 1.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se prenosni gasilni aparati in posode dihalnih aparatov uvrstijo najmanj v kategorijo III.   
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tabela  3 (posode, navedene v prvi alineji 1.b) točke prvega odstavka 4. člena)  

  
  

  

tabela  4 (posode, navedene v drugi alineji 1.b) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se na sklopih, ki so namenjeni pridobivanju tople vode in so navedeni v tretjem 
odstavku 4. člena, opravi bodisi EU-pregled tipa (modul B - tip načrtovanja) glede skladnosti 
z bistvenimi zahtevami, navedenimi v Prilogi 1, točke 2.10, 2.11, 3.4, 5(a) in 5(d), bodisi 
popoln postopek zagotavljanja kakovosti (modul H).   

  



Uradni list Republike Slovenije Št. 10 / 22. 1. 2021 / Stran 753 

  

tabela  5 (tlačna oprema, navedena v 2. točki prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se pri tlačni kuhalni posodi opravi postopek ugotavljanja skladnosti načrta, ki je 
enakovreden vsaj enemu od modulov kategorije III.   
  

  

tabela 6 (cevovodi, navedeni v prvi alineji 3.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma so cevovodi, ki so namenjeni prenosu nestabilnih plinov in uvrščeni v kategoriji I ali II na 
podlagi tabele 6, uvrstijo v kategorijo III.  
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tabela 7 (cevovodi, navedeni v drugi alineji 3.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se vsi cevovodi, v katerih so fluidi s temperaturo nad 350 °C in so uvrščeni v kategorijo 
II na podlagi tabele 7, uvrstijo v kategorijo III.   

  

  

tabela 8 (cevovodi, navedeni v prvi alineji 3.b) točke prvega odstavka 4. člena)  
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tabela 9 (cevovodi, navedeni v drugi alineji 3.b) točke prvega odstavka 4. člena)”.    
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200. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni 
list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za 
finance izdaja

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

o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava

1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19) se v Prilogi I Enotni kontni 
načrt, v okviru konta 4113 doda nov podkonto, ki se glasi:

»411304 – Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravlje-
nje«.

V okviru konta 4130 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»413005 – Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«.
V okviru konta 4131 se črta podkonto 413105 – Prispe-

vek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo 
občine, ter doda nov podkonto, ki se glasi:

»413116 – Prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje 
oseb, ki jih plačuje država za določene osebe«.

V okviru konta 7400 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

uravnoteženje razvitosti občin«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, novi podkonti 411304, 413005, 
413116 in 740019 pa se prvič uporabijo že za pripravo letnega 
poročila za leto 2021.

Št. 007-1048/2020
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2020-1611-0146

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance

201. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v letu 2020

Za izvrševanje prvega odstavka 94. člena Zakona o troša-
rinah (Uradni list RS, št. 47/16) in na podlagi drugega odstavka 
4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se 
porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 70/17 in 8/18) ter v zvezi s 115. členom Zakona o 
trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I    Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v letu 2020

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o tro-

šarinah (Uradni list RS, št. 47/16) je za obdobje od 1. januarja 
2020 do 31. decembra 2020 znašal 387,83 eura na 1000 litrov.

Št. 007-53/2021
Ljubljana, dne 22. januarja 2021
EVA 2021-1611-0004

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

202. Odločba o prenehanju ustanove z imenom 
Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno 
dobrodelnost

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja na podlagi 3. člena in drugega odstavka 
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi 
prenehanja ustanove FUNDACIJA CHARIYO, USTANOVA 
ZA DIGITALNO DOBRODELNOST, s sedežem v Ljubljani, 
naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo FUNDACIJA CHARIYO, USTANOVA ZA 
DIGITALNO DOBRODELNOST, s sedežem v Ljubljani, pre-
neha.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Št. 12200-4/2015/13
Ljubljana, dne 5. januarja 2021
EVA 2020-2611-0063

Janez Cigler Kralj
minister 

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
203. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 

Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij 
v zdraviliškem kraju Radenci

Številka: U-I-2/21-9
  U-I-3/21-10
Datum: 21. 1. 2021

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Franca 
Vukajča, Radenci, in drugih, vsi Radenci, ter skupine občin-
skih svetnikov Občine Radenci s prvopodpisanim Dejanom 
Berićem, Radenci, na seji 21. januarja 2021

s k l e n i l o:

Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) se do končne od-
ločitve Ustavnega sodišča zadrži.



Uradni list Republike Slovenije Št. 10 / 22. 1. 2021 / Stran 757 

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki Franc Vukajč, Marta Vukajč, Stanislav To-

plak, Leon Klemenčič in Primož Mauko izpodbijajo Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov 
in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (v nadaljevanju Odlok). 
Zatrjujejo, da je bil sprejet v nasprotju s tretjim in četrtim odstav-
kom 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08 – v 
nadaljevanju ZDOIONUS), ker župan ni ustrezno objavil predlo-
ga za začetek postopka o preimenovanju ulice. Odloku očitajo 
tudi, da je bil sprejet v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – nadaljeva-
nju ZLS), ker so pobudniki vložili pobudo za razpis naknadnega 
referenduma o splošnem aktu občine, župan pa ni zadržal 
izvajanje Odloka. Predlagajo, naj Ustavno sodišče do končne 
odločitve zadrži izvrševanje Odloka, saj bi izvršitev Odloka po-
menila nastanek obveznosti zamenjave osebnih dokumentov 
in hišnih številk, kar naj bi povzročilo stroške in zmedo med 
stanovalci ulice, hkrati pa bi poslovna škoda lahko nastala tudi 
gospodarskim subjektom, ki imajo sedež na tej ulici.

2. Pobudniki Dejan Berić, Norma Bale, Toni Žitek, Drago 
Kocbek so člani Občinskega sveta Občine Radenci. Odloku 
očitajo, da je bil sprejet v neskladju s prvim odstavkom 17. čle-
na in tretjim odstavkom 21. člena ZDOIONUS, ker niso bili 
seznanjeni s predlogom za začetek postopka o preimenovanju 
ulice in z rezultati predhodnega posvetovalnega postopka ter 
se zato niso mogli opredeliti do predloga. Menijo, da jim je bila 
zato odvzeta pravica do sodelovanja pri sprejemanju splošnega 
akta občine. Odloku očitajo tudi, da je kršil 70. in 77. člen Po-
slovnika Občinskega sveta Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 6/15, 32/16, 11/2020 in 62/2020 – v nadaljevanju 
Poslovnik), ker je bil sprejet po skrajšanem postopku in ne 
po rednem postopku za sprejemanje splošnih aktov občine. 
Zatrjujejo še, da je prišlo do kršitve pravice do referenduma, 
ker je Odlok začel veljati naslednji dan po objavi in ker župan 
ni upošteval petnajstdnevnega roka za začetek njegove ve-
ljavnosti, kar naj bi bilo v nasprotju z 78. členom Poslovnika, 
84. členom Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/11 in 67/15) in 90. členom Ustave. Predlagajo, naj 
Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka 
zaradi večjih nepravilnosti v postopku sprejemanja Odloka ter 
preprečitve nadaljnjih zapletov.

3. Občina Radenci (v nadaljevanju Občina) v odgovoru 
na predloga za zadržanje izvrševanja Odloka v obeh pobudah1 
navaja, da bi bile posledice zadržanja nesorazmerne posledi-
cam, ki bi jih utrpeli pobudniki. Zatrjuje, da bi morala ponovno 
menjati table in cestne oznake ter razveljaviti vse postopke, ki 
so stekli zaradi uveljavitve Odloka (sprememba imena ulice v 
javnih registrih in evidencah, pričetek postopka za menjavo 
osebnih dokumentov občanov ipd.). Po drugi strani pa naj 
pobudnikom ne bi nastala nobena konkretna škoda. Stroške 
zamenjave osebnih dokumentov naj bi jim v celoti pokrila 
Občina, saj Odlok predvideva, da občina sofinancira in krije 
stroške menjave dokumentov do 50,00 EUR na osebo, stroški 
menjave osebne izkaznice in potnega lista za obdobje desetih 
let pa naj bi skupaj znašali 64,96 EUR. Ostala škoda, ki naj bi 
jo zatrjevali pobudniki (navezanost na ime ulice) pa naj bi bila 
zgolj subjektivno pogojena oziroma je pravno nepriznana, ker 
je poimenovanje ulice po Josipu Brozu Tito protiustavno. Obči-
na meni, da bi prav začasno zadržanje povzročilo škodo njenim 
občanom. Sredstva za zamenjavo dokumentov v višini 50 EUR 
so predvidena zgolj v proračunu občine za leto 2021, ne pa za 

1 Občina je odgovor posredovala v dveh vlogah in po dveh 
ločenih pooblaščencih (Odvetniški pisarni Stušek, d. o. o., Celje, 
in Aleksandru Pevcu, odvetniku iz Ljubljane). Ustavno sodišče je 
za obe vlogi štelo, da gre za odgovor nasprotnega udeleženca, 
tj. Občine.

leto 2022. Ker naj bi Občina za obe leti sprejela proračun, ki 
je »pravnomočen in dokončen«, naj bi bili občani oškodovani 
za nadomestilo, če bi morali dokumente menjati v letu 2022.

B.
4. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem so-

dišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče 
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpi-
sa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko po-
pravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem 
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med 
škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje proti-
ustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, 
če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale, pa bi se v 
ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo.

5. Ustavno sodišče je že v sklepu št. U-I-228/20 z dne 
4. 12. 2020 (Uradni list št. 107/20) odločalo o predlogu za 
začasno zadržanje izvajanja Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem 
kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/20), s 
katerim je Občina prav tako želela spremeniti ime Titove ceste 
v Cesto osamosvojitve Slovenije. Ugotovilo je, da ni izkazano, 
da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanega predpisa lahko pov-
zročilo občutnejše škodljive posledice, zlasti ob upoštevanju 
dejstva, da za zadevno ulico poimenovanje Titova cesta velja 
že vsaj od leta 1979.2 Z njegovo izvršitvijo pa bi lahko nastale 
vsaj upoštevne, nezanemarljive posledice, če bi bila naknadno 
ugotovljena njegova protiustavnost oziroma nezakonitost. V 
primeru kasnejše razveljavitve oziroma odprave tega predpisa 
bi namreč z njegovo izvršitvijo nastali nepotrebni stroški tako za 
stanovalce kot za Občino (plačilo menjave dokumentov, hišnih 
in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno).3

6. Ustavno sodišče ugotavlja, da Občina tudi v tem po-
stopku ni izkazala obstoja občutnejših škodljivih posledic, ki bi 
bile večje od upoštevnih, nezanemarljivih posledic, ki bi nastale 
ob izvajanju Odloka. Občina navaja, da bi morala razveljaviti 
vse postopke, ki so stekli zaradi uveljavitve Odloka, ter da bi 
morala ponovno menjati table in cestne oznake. Iz 3. člena 
Odloka izhaja, da sta Geodetska uprava Republike Slovenije 
(Območna geodetska uprava Gornja Radgona) in Upravna 
enota Gornja Radgona dolžni izvesti vse spremembe na pod-
lagi Odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, 
fizični označitvi stavb in registru prebivalca v tridesetih dneh 
po uveljavitvi Odloka. Iz navedene določbe izhaja, da nadaljnji 
postopki spremembe registrov najverjetneje še niso končani. 

2 Pri tem je Ustavno sodišče opozorilo na pomembno razliko 
med obravnavno zadevo in zadevo, o kateri je Ustavno sodišče 
odločilo z odločbo št. U-I-109/10 z dne 26. 9. 2011 (Uradni list 
RS, št. 78/11, in OdlUS XIX, 26). Drugače kot poimenovanje ulice 
»Titova cesta«, uvedeno z Odlokom o določitvi in spremembi 
imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 44/09), za katerega 2. člen je Ustavno sodišče 
v odločbi št. U-I-109/10 ugotovilo, da je v neskladju z načelom 
spoštovanja človekovega dostojanstva iz 1. člena Ustave, je bilo 
namreč poimenovanje Titova cesta v Radencih uvedeno (vsaj) že 
z Odlokom o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju 
Radenci (Uradne objave Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in 
Murska Sobota, št. 28/79), torej še pred osamosvojitvijo Slovenije. 
Kot izhaja iz 18. točke obrazložitve navedene odločbe Ustavnega 
sodišča, je Ustavno sodišče pri presoji navedenega Odloka Mestne 
občine Ljubljana, ki je poimenovanje Titova cesta ponovno uvedel 
v letu 2009, poseben pomen pripisalo tudi okoliščini, da v tistem 
primeru ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz 
prejšnje ureditve. Glede na to razlogi iz odločbe št. U-I-109/10 ne 
vplivajo na to zadevo. Predvsem pa v obravnavani zadevi osrednje 
vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak 
pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice ne glede na 
izbrano novo ime ulice.

3 Ustavno sodišče se je sklicevalo na sklep št. U-I-66/06 z dne 
23. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 36/06).
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Občina pa tudi ne izkaže, zakaj naj bi razveljavitev že izpelja-
nih postopkov pomenila nastanek vsaj občutnejših škodljivih 
posledic. Menjava cestnih oznak je sicer povzročila določene 
stroške, vendar po oceni Ustavnega sodišča ti ne pomenijo 
občutnejših škodljivih posledic.

7. Na drugi strani pa ponovno obstajajo enake upoštevne, 
nezanemarljive posledice, ki so zahtevale zadržanje v sklepu 
št. U-I-228/20. Kot neutemeljeno je treba zavrniti navedbo, da 
občanom ne bo nastala nobena škoda, ker bo Občina povrnila 
stroške menjave osebnih dokumentov. Že Občina navaja, da 
je zgolj strošek menjave osebne izkaznice in potnega lista višji 
od zagotovljenega povračila, pri tem pa je treba upoštevati, da 
imajo prebivalci ulice dolžnost menjave tudi ostalih dokumentov 
(npr. vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja). Upošte-
vati je treba tudi čas, ki ga morajo nameniti opravilom, pove-
zanim s spremembo imena ulice (npr. menjave dokumentov in 
hišne številke). Pri tem je neutemeljena trditev Občine, da bo 
občanom nastala škoda, če bi se sprejelo zadržanje izvrševa-
nja Odloka, ker so sredstva za povrnitev stroškov zamenjave 
dokumentov zagotovljena v proračunu zgolj za leto 2021, ne 
pa tudi za leto 2022. Iz drugega odstavka 4. člena Odloka ne 
izhaja, da bi bilo povračilo stroškov zamenjave osebnih doku-
mentov časovno omejeno. Občina pa lahko svoj proračun za 
leto 2022 tudi spremeni s sprejetjem njegovega rebalansa. Pri 
posledicah, ki bi nastale zaradi izvrševanja Odloka, pa je treba 
upoštevati tudi izplačilo nadomestila za zamenjavo osebnih 
dokumentov in stroške zamenjave hišnih številk, ki bi jih morala 
Občina povrniti prebivalcem ulice iz svojega proračuna (prvi 
odstavek 4. člena Odloka). V primeru kasnejše razveljavitve 
oziroma odprave Odloka bi morala Občina prebivalcem ulice 
povrniti dvojne stroške te spremembe (prvič ob izvrševanju 
Odloka in drugič ob njegovi morebitni razveljavitvi oziroma 
odpravi).

8. Ustavno sodišče zato ponovno ugotavlja, da so posle-
dice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanega Odloka, hujše 
od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja izpod-
bijanega Odloka. Zato je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje 
Odloka do končne odločitve.

C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega 

odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez 
ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. 
Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, 
Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s 
šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Knez 
in Šorli. Sodnik Accetto je dal pritrdilno ločeno mnenje, sodnik 
Knez pa odklonilno ločeno mnenje.

Dr. Rajko Knez
predsednik

zanj
Dr. Matej Accetto

podpredsednik

BANKA SLOVENIJE
204. Sklep o uporabi Smernic o specifikaciji 

in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v 
nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o 

Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o specifikaciji in razkritju 

kazalnikov sistemske pomembnosti

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v 
nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 16. decembra 
2020 na svoji spletni strani objavil Smernice o specifikaciji in 
razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2020/14; 
v nadaljevanju: smernice).

(2) Smernice se v skladu s členom 131(10) Direktive 
2013/36/EU nanašajo na specifikacijo kazalnikov, ki se upora-
bljajo za opredelitev globalnih sistemsko pomembnih institucij 
(G-SII), kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1222/2014 („kazal-
niki“), in poročanje osnovnih podatkov (kazalnikov, dodatnih 
podatkov in pojasnjevalnih postavk) ter letno razkritje dobljenih 
vrednosti kazalnikov, uporabljenih za določitev globalno po-
membnih institucij.

(3) Smernice so namenjene pristojnim organom, kot so 
opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, in 
finančnim institucijam, za katere veljajo te smernice ali, kadar 
se razlikujejo, na imenovane organe iz člena 133(3) Direktive 
2013/36/EU.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smer-
nic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo za posamezno 
spremembo smernic odločila drugače, za:

1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu 
z ZBan-2 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. okto-
bra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike 
bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno 
banko (UL L št. 28776 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna 
Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in

2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi 
imenovanega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad 
bankami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih 
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter 
o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 
27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v 
delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil 
imenovanega organa.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 12. januarja 2021

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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SODNI SVET
205. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur za dodelitev enega 
sodnika, ki ima najmanj naziv okrožni sodnik, 
na delo v strokovno službo Sodnega sveta 
za opravljanje del in nalog generalnega 
sekretarja Sodnega sveta

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o sodnem 
Svetu je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova 4, Ljubljana, 
na 56. seji 21. 1. 2021 sprejel

S K L E P

o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za 
dodelitev enega sodnika, ki ima najmanj naziv okrožni sodnik, 
na delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje del 
in nalog generalnega sekretarja Sodnega sveta.

Predvideni čas dodelitve je tri leta, s pričetkom dodelitve 
s 1. 3. 2021. V tem času se bo dodeljeni sodnik od 1. 3. 2021 
do 31. 5. 2021 seznanjal z delom Sodnega sveta in nalogami 
generalnega sekretarja, s 1. 6. 2021 pa bo nastopil funkcijo 
generalnega sekretarja.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svo-
je strokovne dejavnosti in zadnjo oceno sodniške službe.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 20-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije po-
šljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova 
ulica 4, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

206. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 56. seji 21. januarja 2021 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrajnega sodišča v Kamniku;
– predsednika Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah;
– predsednika Okrajnega sodišča v Idriji;
– predsednika Okrajnega sodišča v Kočevju.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije po-
šljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova 
ulica 4, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
207. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika 

volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana 
Bežigrad

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v po-
stopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih komisij, 
na 1. seji dne 21. 1. 2021

s k l e n i l a :

1. Dolžnosti predsednike volilne komisije volilne enote 
400 – Ljubljana Bežigrad se razreši:

– Vladimir Balažic.
2. Za preostanek mandatne dobe volilne komisije volilne 

enote 400 – Ljubljana - Bežigrad se za predsednico imenuje 
sodnica:

– Martina Erzin.

OBRAZLOŽITEV

A.
1. Na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17 
– v nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za katero je 
bil imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, 
člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije ali volilne 
komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je prenehala 
volilna pravica ali če je prenehal opravljati sodniško službo.

B.
2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-37 z dne 24. 1. 2019 

za predsednika volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana 
Bežigrad imenovala Vladimirja Balažica, ki se je dne 31. 10. 
2020 upokojil in prenehal opravljati sodniško službo. Zaradi 
navedenega Vladimir Balažic ne more več opravljati funkcije 
predsednika volilne komisije volilne enote 400 Ljubljana Beži-
grad, zato ga je DVK s tega položaja razrešila.

3. Dne 20. 11. 2020 je na spletnem mestu objavila Javni 
poziv št. 040-36/2018-498 kandidatom izmed sodnikov za pred-
sednika volilne komisije volilne enote 400 Ljubljana Bežigrad. 
Na javni poziv se je za opravljanje funkcije predsednice volilne 
komisije volilne enote 400 Ljubljana Bežigrad pravočasno (dne 
3. 12. 2020) prijavila sodnica Martina Erzin. DVK je njeno prija-
vo preizkusila ter ugotovila, da kandidatka izpolnjuje zakonske 
pogoje za zasedbo mesta in z imenovanjem soglaša. Prav tako 
ima izbrana kandidatka tudi večletne izkušnje z opravljanjem 
funkcije predsednice volilne komisije volilne enote. DVK je pri 
tem upoštevala stališče Vrhovnega sodišča RS iz sodbe X 
Ips 31/2018 z dne 27. 5. 2020, po katerem okoliščina, da je 
sodnik oproščen opravljanja sodniške službe zaradi dodelitve 
na Vrhovno sodišče, ne pomeni, da je sodnik sodniško službo 
prenehal opravljati v smislu določila 35. člena ZVDZ.

C.
4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 

43. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, 
št. 18/13) v sestavi: predsednik Peter Golob, člani dr. Marko 
Kambič, Miroslav Pretnar, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc ter Drago 
Zadergal. Odločitev je bila sprejeta s petimi glasovi za in enim 
proti. Proti je glasoval dr. Marko Kambič.

Št. 040-9/2019-69
Ljubljana, dne 21. januarja 2021

Peter Golob
predsednik
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208. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice 
člana okrajne volilne komisije 806 Gornja 
Radgona

Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 
54/07 – odločba US in 23/17) v postopku imenovanja oziroma 
razrešitev članov volilnih komisij na 1. seji 21. 1. 2021

s k l e n i l a:

1. Dolžnosti namestnice člana okrajne volilne komisije 
806 Gornja Radgona se z dnem 21. 1. 2021 razreši:

– Marjetka Kristl.
2. Za preostanek mandatne dobe okrajne volilne komisije 

806 Gornja Radgona se za namestnico člana imenuje:
– Vera Granfol.

Št. 040-9/2019-70
Ljubljana, dne 21. januarja 2021

Peter Golob
predsednik

209. Sklep o imenovanju namestnika člana 
v okrajni volilni komisiji 709 Maribor

Na podlagi 24. in 34. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – od-
ločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 1. seji 21. 1. 
2021, sprejela

S K L E P
o imenovanju namestnika člana v okrajni volilni 

komisiji 709 Maribor

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor, je Ivani Grgić z imenovanjem za namestni-
co člana Državne volilne komisije, funkcija namestnice člana 
okrajne volilne komisije 709 – Maribor prenehala, zato se za 
namestnika člana okrajne volilne komisije 709 Maribor

imenuje:
– Jure Marin.

Št. 040-9/2019-68
Ljubljana, dne 21. januarja 2021

Peter Golob
predsednik

210. Sklep o imenovanju člana v volilni komisiji 
volilne enote 300 Ljubljana - Center

Na podlagi 24. in 33. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – od-
ločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 1. seji 21. ja-
nuarja 2021, sprejela

S K L E P
o imenovanju člana v volilni komisiji volilne 

enote 300 Ljubljana - Center

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor, je dr. Marku Kambiču z imenovanjem za člana 

Državne volilne komisije, funkcija člana volilne komisije volilne 
enote 300 Ljubljana - Center prenehala, zato se za člana volilne 
komisije volilne enote 300 Ljubljana - Center

imenuje:
– Kristina Klinc.

Št. 040-9/2019-71
Ljubljana, dne 21. januarja 2021

Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

211. Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti 
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o nujnih 
ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni 
list RS, št. 200/20) generalni direktor Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

S K L E P
o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi 

afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

I
Za celotno ozemlje Republike Slovenije se določi visoka 

stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije 
glede afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v sosednjih dr-
žavah.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa se začnejo izvajati ukrepi 

iz II. poglavja Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje 
kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-29/2021
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
EVA 2021-2330-0006

Dr. Jernej Drofenik
v. d. generalnega direktorja

Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
212. Revalorizacija minimalne letne tarife

Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga 
zastopa poslovodja Marcel Škerjanc, na podlagi devetega od-
stavka 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in 
sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi 7. člena Skupnega 
sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja 
Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji 
št. 2014, ki ga je dne 14. 1. 2014 sklenilo z Gospodarsko zbor-
nico Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih 
medijev, objavlja
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R E V A L O R I Z A C I J O
minimalne letne tarife

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 
2020, tako da revalorizirana minimalna letna tarifa od januarja 
2021 do ponovne uskladitve znaša:

Odstotek glasbe  
v oddajnem času

Letna tarifa  
v €

0 %–33,33 % 374,51 €
33,33 %–66,66 % 3.745,10 €
66,66 %–100 % 7.490,18 €

Vse navedene vrednosti minimalne tarife so v vrednostih 
brez pripadajočega davka na dodano vrednost, zaradi česar je 
potrebno na vrednosti minimalne tarife prišteti še znesek davka 
na dodano vrednost.

Trzin, dne 20. januarja 2021

Poslovodja Združenja SAZAS k.o.
Marcel Škerjanc
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BRASLOVČE

213. Sklep o začetku priprave Sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine 
Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine 
Braslovče dne 8. 1. 2021 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine 
Braslovče, št. 3 (SD OPN 3)

1. člen
(vsebina in pravna podlaga)

(1) Občina Braslovče ima veljaven Občinski prostorski na-
črt Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: 
OPN). S tem sklepom župan Občine Braslovče določa začetek 
in način priprave njegovih tretjih sprememb, tj. Sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, 
št. 3 (v nadaljevanju: SD OPN 3).

(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 3 je Zakon o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: 
ZUreP-2).

(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 3
– območje in predmet načrtovanja
– način pridobitve strokovnih rešitev
– vrsto postopka
– roke za pripravo SD OPN 3 in njegovih posameznih faz
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, 

ki bodo pozvani za podajo mnenj
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.

2. člen
(potrditev izhodišč)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 3 
z dne 7. 1. 2021.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Predmet načrtovanja SD OPN 3 je umestitev gospo-
darske cone in intermodalnega centra na območju Trnave in 
Šentruperta v Občini Braslovče. Zaradi izgubljenih resursov 
kmetijskih zemljišč se s prostorskim aktom določijo tudi na-
domestna kmetijska zemljišča v Občini Braslovče na območju 
Spodnjega Podvrha, ki se jih nameni za kompenzacijo.

(2) Gospodarska cona (GC): Predvidena je umestitev 
gospodarske cone na dveh območjih (GC1 in GC2). Območje 
GC1 je zasnovano kot širitev obstoječe gospodarske cone 
Trnava proti zahodu. Območje je veliko 2,15 ha. Na severu 
je omejeno z A1, na zahodu in jugu s kmetijskimi površinami 
ter na vzhodu z že obstoječo poslovno cono. Območje GC2 je 
zasnovano kot širitev obstoječe gospodarske cone Trnava proti 
vzhodu. Prometno se navezuje na že obstoječe križišče za ob-
stoječo cono. Območje je veliko 8,3 ha. Na severu je omejeno 
z A1, na zahodu z regionalno cesto, na jugu in vzhodu pa s 
kmetijskimi površinami.

(3) Intermodalni center (PO): Vzhodno od Šentruperta se 
umešča intermodalni center za namen prevozništva in regional-
nega parkirišča za dnevne migracije. Območje PO se umesti na 
že obstoječe območje parkirnih površin, ob priključku regionalne 
ceste prti Mozirju na regionalno cesto Ljubljana–Celje. Območje 
je veliko 1,92 ha. Na vzhodu je omejeno z regionalno cesto proti 
Šentrupertu, na jugu z regionalno cesto Ljubljana–Celje, na za-
hodu s pasom kmetijskih površin in nadalje z grajeno strukturo 
naselja Šentrupert, na severu pa s kmetijskimi površinami. Ob-
močje je po namenski rabi razdeljeno na dva dela (PO1 in PO2).

(4) Nadomestna kmetijska zemljišča (KZ): Zaradi posegov 
GC in PO na kmetijska zemljišča se zagotovijo nadomestna 
kmetijska zemljišča na enem območju (KZ), ki se namenijo 
kmetijski proizvodnji. Območje nadomeščanja kmetijskih resur-
sov je veliko 12,45 ha. Območje se nahaja v zahodnem delu 
občine v Spodnjem Podvrhu, severno od avtoceste.

(5) Vsa območja SD OPN 3 so podana kot okvirna ob-
močja pobud, ki se lahko v nadaljnjem postopku še korigirajo. 
Tako so v nadaljnjem postopku SD OPN 3 možne manjše 
spremembe območij pobud, če se izkaže, da predlogi niso 
optimalno določeni.

(6) Območja SD OPN 3 oziroma območja načrtovanja 
so podana v Tabeli 1. V primeru odstopanja med zemljiškimi 
parcelami, navedenimi v Tabeli 1, in zemljiškimi parcelami, 
prikazanimi v grafični prilogi, se šteje, da območja SD OPN 3 
zajemajo zemljiške parcele kot so prikazane v grafični prilogi v 
Izhodiščih. Pomen kratic je naslednji:

OBČINE

Tabela1:
oznaka 
območja

površina  
v ha

št. parcel (celotne parcele ali njihovi deli) k.o. veljavna NR 
v OPN

predlog NR  
v SD OPN 3

GC1 2.15 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 
166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171, 172, 375/2, 376, 
855/3

TRNAVA K1 IG

GC2 8.30 187/2, 188/1, 189/1, 190/1, 191/1, 192/1, 194/1, 
195/1, 197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 222, 223/1, 223/2, 
224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 227/3, 227/4, 227/5, 
227/6, 228/1, 228/2, 229/2, 229/4, 229/5, 229/6, 
229/7, 230/1, 230/2, 231/2, 236/1, 236/2, 237, 238, 
239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243

ORLA VAS K1 OG

KZ 13.06 105/54, 105/55, 105/57, 105/58, 1453/1, 192/2, 
192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 
205/5, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 
226/2, 238, 243, 244, 249, 250, 255, 256, 262, 263, 
269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 
294, 295, 296, 297, 305

PODVRH GZ K2

PO1 1.47 450/1, 450/3, 451/1, 451/2, 452/6, 452/7, 581/1 ORLA VAS K1 PO
PO2 0.45 453, 454/1, 454/2, 581/1 ORLA VAS K1 CD
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4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustre-
znih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2.

(2) V postopku SD OPN 3 se smiselno upoštevajo že iz-
delane strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe drugih 
prostorskih aktov občine, mdr.:

a) s področja poselitve:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja 

in prostorski red Občine Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman 
Oman s.p., Celje, št. proj. 05-14, 05-13, datum: julij, 2005 – 
september, 2006)

– Posebne strokovne podlage za območje pobud v po-
stopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občin-
ske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 
4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (Urbanisti Gorazd Furman 
Oman s.p., Celje, št. proj. 05-13, 05-14, datum: 24. 8. 2007)

b) s področja kmetijstva:
– Priprava kmetijskih strokovnih podlag Občine Braslov-

če, Izdelava pedološke karte in karte bonitetnih vrednosti Obči-
ne Braslovče ter interpretacija pedoloških podatkov za potrebe 
pridobivanja bonitetnih ocen kmetijskih, gozdnih in drugih ze-
mljišč v Občini Braslovče (ProTellus, d.o.o., Celje, št. poročila: 
PT1/2014, datum: januar 2014)

– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča – strokovne 
podlage za kmetijstvo v postopku sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče (Občina 
Braslovče, 20. 10. 2016)

c) področja poplavne varnosti:
– Hidrološko-hidravlični elaborati, na katerih temeljijo 

iKRPN: IZVO-R d.o.o., Ljubljana; SPPŠ M. B. Marinček s.p., 
Celje; Inženiring za vode d.o.o., ID študije: 0099_ARSO; 0134_
ARSO; 0262_IZVRS; 0001_DRSV, 0082_IZVRS, 0141_IZVRS, 
0025_ARSO, 0036_ARSO (območje v vzhodnem delu občine) 
in Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana; IZVO-R d.o.o., Ljubljana, 
ID študije: 0130_ARSO (območje v osrednjem delu občine)

– Analiza obstoječega stanja območja Trebnik in Radi-
gaj s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, 
št. projekta F02-FR/12, februar 2012, IZVO-R, projektiranje in 
inženiring d.o.o.

– Hidrološko hidravlična analiza s poplavnimi kartami 
3. razvojna os – sever: Šentrupert – Velenje, obstoječe stanje, 
št.: 898/OS/II-FR/16, december 2016, Ljubljana

– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplav-
ne nevarnosti – obstoječe stanje (Savinja, Bolska, Trnavica), 

Inženiring za vode, št. nač. 873-FR/08, št. proj. 33/08, Ljublja-
na, februar 2011

– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne 
nevarnosti na širšem območju DPN Savinja: Ločica – Letuš, 
Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana, A99-FR/10, februar 2010

d) s področja energetike:
– Lokalni energetski koncept Občine Braslovče (energe-

tika Vransko, d.o.o., št. proj. 3/2012-POG, 2012).
(3) V postopku SD OPN 3 se smiselno upoštevajo že 

izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe 
nadomeščanja kmetijskih resursov v nedokončanem postopku 
SD OPN 2:

– Ocena primernosti spremembe namenske rabe goz-
dnih v kmetijska zemljišča na območju visokonapetostnega 
daljnovoda med Šmatevžem in Prekopo v Savinjski dolini, (iz-
delovalec ProTellus d.o.o., datum december 2017) z recenzijo 
(Kmetijski inštitut Slovenije, 19. 12. 2017)

– Priprava prostorskih izvedbenih pogojev pri usposobitvi 
nadomestnih kmetijskih zemljišč (ProTellus, d.o.o., Celje, da-
tum: 3. 9. 2018)

– Načrt s področja elektrotehnike; SKLOP: Elaborat kri-
žanja z 400 in 200 kV DV (Elektroenergetika, d.o.o., št. načrta 
845/19, datum: februar, 2019).

(4) V postopku SD OPN 3 so bile izdelane tudi nove 
strokovne podlage, ki so se skladno z 61. členom ZUreP-2 
pripravile v obsegu, vsebini in obliki, ki ustreza zahtevnosti 
obravnavane problematike, in sicer:

– Strokovne podlage umestitve gospodarske cone na 
območju Trnave in Šentruperta v Občini Braslovče (Urbanisti, 
d.o.o., št. 204-2020, junij 2020).

(5) Kot obvezna strokovna podlaga bo v postopku SD 
OPN 3 skladno z 62. členom ZUreP-2 izdelan elaborat eko-
nomike.

5. člen
(vrsta postopka)

SD OPN 3 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravlja-
jo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in 
sprejetje OPN.

6. člen
(roki za pripravo SD OPN 3 in njegovih posameznih faz)

(1) Postopek SD OPN 3 skladno z ZUreP-2 teče po nasle-
dnjih fazah in v naslednjih rokih, navedenih v Tabeli 2.

Tabela 2:
FAZA: ROKI:
(1) Izdelava izhodišč za pripravo SD OPN 3 7. 1. 2021
(2) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD OPN 3, objava sklepa in izhodišč  
v prostorskem informacijskem sistemu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega 
akta

januar 2021

(3) Izdelava strokovnih podlag zaključeno 
(4) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših 
vplivov SD OPN 3 na okolje 

NUP: 30 dni

(5) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov  
na okolje (CPVO) 

MOP: 21 dni po fazi (4)

(6) Pridobivanje konkretnih smernic NUP NUP: 30 dni, hkrati s fazo (4)
(7) Izdelava osnutka SD OPN 3 izbrani načrtovalec SD OPN 3
(8) Občina izvede sodelovanje z javnostjo tekom faze (7)
(9) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO izbrani izdelovalec OP
(10) Objava osnutka SD OPN 3 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in 
pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 3 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe na SD OPN 3 okolje (mnenje na OP)

NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor  
to zahteva NUP)

(11) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno 30 dni po fazi (10)
(12) Dopolnitev osnutka SD OPN 3 in OP na podlagi mnenj iz faze (10) izbrani načrtovalec SD OPN 3  

in izdelovalec OP
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FAZA: ROKI:
(13) Objava osnutka SD OPN 3 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in javna 
razgrnitev ter javna obravnava

trajanje javne razgrnitve minimalno 
30 dni

(14) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti 30 dni po končani javni razgrnitvi
(15) Izdelava predloga SD OPN 3 na podlagi stališč iz faze (14) izbrani načrtovalec SD OPN 3
(16) Objava predloga SD OPN 3 in OP v prostorskem informacijskem sistemu  
in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 3 in mnenj NUP o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe na SD OPN 3 okolje (mnenje na OP), če ga niso podali v fazi (10)

NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor  
to zahteva NUP)

(17) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP 
iz faze (16)) 

MOP, NUP

(18) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 3 na okolju sprejemljivi MOP
(19) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 3, posredovanje na MOP, da ga potrdi s 
sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (16) in ugotovitvi MOP iz faze (18), 
da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 3 na okolje sprejemljivi)

izbrani načrtovalec SD OPN 3
MOP: 30 dni

(20) Objava potrjenega predloga SD OPN 3 v prostorskem informacijskem sistemu MOP
(21) Sprejem SD OPN 3 na OS, posredovanje SD OPN 3 na MOP, da ga javno objavi 
v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 3

OBČINA
MOP

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za 
področje rudarstva

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Sektor za energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za 
področje energetike

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje zaščite in 
reševanja

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Voj-
kova 61, 1000 Ljubljana za področje obrambe

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojne-
ga nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana za področje vojnih in 
prikritih grobišč

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba 
za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljubljana za področje blagovnih rezerv

– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje

– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos elek-

trične energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 

p.p. 3720, 1001 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 

1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potreb-

no vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti 
v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in 
mnenj.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci 
urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč, ki je predpisano 
v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena v obliki javnega 
posveta v postopku SD OPN 3, ki je potekal dne 17. 6. 2020 
ob hkratni javni objavi gradiva na spletni strani občine ter z 
dodatno javno seznanitvijo na spletnih straneh občine v času 
od 14. 12. 2020 do 29. 12. 2020.

(2) Poleg tega so bila kot posvet z nosilci pred izdelavo 
Izhodišč opravljena predhodna posvetovanja in sodelovanja 
z nosilci, ki so bila z namenom čim bolj strokovne umestitve 

(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko 
določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakr-
šnega vpliva.

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani 

za podajo mnenj)
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo 

pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih 
smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za 
področje razvoja poselitve

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana za 
področje kmetijstva

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana za področje gozdarstva, lovstva in ribištva

– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljublja-
na in Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Ce-
lje za področje gozdarstva

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana za področje upravljanja 
z vodami

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 
3000 Celje za področje ohranjanja narave

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana za področje varstva kulturne 
dediščine

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana za področje prometne 
infrastrukture

– Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železni-
ce, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana za področje prometne 
infrastrukture

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Druž-
ba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ul. XIV. divizije 4, 
3000 Celje za področje cestnega in železniškega prometa in 
za področje avtocest

– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mo-
bilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
za področje trajnostne mobilnosti

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in po-
morski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje 
pomorskega in zračnega prometa
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predmeta SD OPN 3 v prostor do sedaj že opravljena, med 
drugim še posebej za področje varstva kmetijskih zemljišč in 
za področje varstva kulturne (arheološke) dediščine (zapisniki 
vseh sestankov se nahajajo v spisu postopka priprave pro-
storskega akta). Ministrstvo za kulturo je poleg tega podalo 
pisna Izhodišča za pripravo SD OPN 3 s področja varstva 
kulturne dediščine (št. 3501-30/2020/4, datum: 3. 7. 2020 in 
št. 3501-30/2020/8 z dne 17. 12. 2020)). Za vsebino, ki se na-
naša na zagotavljanje nadomestnih zemljišč zaradi izgubljenih 
resursov kmetijskih zemljišč se šteje, da so bila posvetovanja 
in usklajevanja z nosilci urejanja prostora, opravljena v nedo-
končanem postopku SD OPN 2.

(3) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju 
izhodišč, ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden 
v neformalnih oblikah na različne načine, kot npr. posvet z ob-
činsko upravo in županom, več posvetov z gospodarstveniki iz 
območja Šentruperta in Trnave, več posvetov s potencialnimi 
uporabniki gospodarske cone in podobno.

(4) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo obja-
vo v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče, 
http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristoj-
nega za prostor.

(5) Javnost se seznani s potrjenimi izhodišči iz 2. člena 
tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslov-
če, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, 
pristojnega za prostor.

(6) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja raz-
ličnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z na-
menom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja 
in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN (faza 8 iz 6. člena 
tega sklepa), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta 
namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sode-
lovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče 
tudi posvet z nosilci urejanja prostora.

(7) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb 
seznani z osnutkom SD OPN 3 tekom javne razgrnitve in nje-
gove javne obravnave (faza 13. iz 6. člena tega sklepa), kot je 
predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD 
OPN 3 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, 
na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.

(8) Občina Braslovče lahko z namenom vključevanja jav-
nosti v SD OPN 3 organizira tudi dodatne posvete, delavnice 
in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji 
spletni strani, oglasni deski ali podobno.

9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev  

pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)
(1) Občina Braslovče v postopku SD OPN 3 zagotovi:
– posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je 

opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z 

zakonom in okoljsko poročilo, v kolikor bo potrebno.
(2) Pri pripravi SD OPN 3 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge rele-

vantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodi-

šča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 
list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),

– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za 
prostor, graditve in stanovanja, 2016),

– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega ra-
zvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu 
(http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,

– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se s 

SD OPN 3 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,

– prostorske podatke in evidence, ki jih zagotovi Obči-
na Braslovče, kot npr. topografske podatke, podatke katastra 
stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.

(3) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD OPN 3 
ter financiranjem izdelave prostorskega akta in morebitnega 
okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, ter vseh drugih 
strokovnih podlag zagotovi Občina Braslovče.

10. člen
(določitev objave in začetek veljavnosti)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa 
objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na 
spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.

Št. 3500-7/2020-17
Braslovče, dne 8. januarja 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

CERKNO

214. Odlok o subvencioniranju komunalnega 
prispevka v Občini Cerkno

Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list 
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), 21. in 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, 
št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni seji dne 
28. 12. 2020 sprejel

O D L O K
o subvencioniranju komunalnega prispevka  

v Občini Cerkno

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za sub-

vencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subven-
cije ter postopek za uveljavljanje subvencije in nadomestitev 
namenskih sredstev.

2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada 

upravičenim prosilcem (v nadaljevanju upravičenec), kot spod-
buda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo 
novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo, dozidavo 
ali nadzidavo obstoječega stanovanjskega objekta na območju 
Občine Cerkno, ki hkrati spadajo v kategorijo mladih ali mladih 
družin; oziroma prosilcem kot spodbuda za dozidavo, nadzi-
davo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.

(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare 
več kot 34 let.

(3) Za mlado družino po tem odloku šteje družina z vsaj 
enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 
34 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo 
življenjske skupnosti staršev in otrok ter druge, z zakonom 
določene družinske oblike.

(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 34 let, se štejejo 
osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo 34 let.
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(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije 
samo enkrat.

3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je 

upravičen upravičenec, ki na območju Občine Cerkno rešuje 
stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega 
objekta ali z rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo obsto-
ječega stanovanjskega objekta, in ob izpolnjevanju pogojev 
iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je 
zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena 
gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukci-
ja obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico 
graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane 
stavbne pravice.

4. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mla-

de, največ 5.000,00 EUR.
– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade 

družine, največ 5.000,00 EUR.
– 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka v primeru 

dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega stanovanj-
skega objekta, največ 5.000 EUR.

Subvencija po tretji alineji prvega odstavka tega člena 
ne velja v primeru legalizacije objekta ali v primeru koriščenja 
subvencije za mlade in mlade družine (prva in druga alineja 
prvega odstavka tega člena).

5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z 

vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje 

za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka na prvi stopnji.

6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti na-

vedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih 
pogojev po tem odloku.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 2. člena 
tega odloka preveri občina iz uradnih evidenc.

(3) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanj-
skega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo 
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje 
svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanj-
skega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega 
objekta.

(4) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali 
stavbne pravice iz 3. člena tega odloka občina preveri z izpisom 
iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ter na podlagi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo sta-
novanjskega objekta, za katerega se zaproša za subvencijo.

7. člen
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se upo-

rabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristoj-

ni organ občinske uprave z upravno odločbo.

8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje 

komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobre-
nih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev 
občinskega proračuna.

9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena sub-

vencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali 

objekt, za katerega je subvencija podeljena, v obdobju štirih let 
od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.

(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, v koli-
kor v desetih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega 
bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.

10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

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

Št. 007-0004/2020-1
Cerkno, dne 28. decembra 2020

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

HORJUL

215. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Ob-
čine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) 
je Občinski svet Občine Horjul na 14. redni seji dne 17. 12. 
2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 1732/3, k.o. 1992 Horjul (ID 6870967).

II.
Nepremičnine iz I. točke prenehajo imeti status javnega 

dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Hor-
jul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000, 
do deleža 1/1.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0009/2020-1
Horjul, dne 18. decembra 2020

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KRANJ

216. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena 
v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem 
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 37/19 – UPB2) in 162. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/17, 23/17) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 23. 12. 2020 
sprejel
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O B V E Z N O    R A Z L A G O
1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom 

Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj  

(Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – 
obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 

01/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 
76/19, 168/20 – obv. razl.)

v naslednjem besedilu:
»S posebnimi določbami prostorskih izvedbenih pogojev 

47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem pro-
storskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 
9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 
63/17 – popr., 01/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 
76/19, 168/20 – obv. razl., v nadaljevanju Odlok) so za posamezne 
enote urejanja prostora (EUP) določene posebnosti, ki odstopajo 
od določil skupnih prostorskih izvedbenih pogojev. S posebno do-
ločbo prostorsko izvedbenih pogojev v točki 1.105a Podreča PO 
2/2 47. člena Odloka je odmike stavb od parcelnih mej za gradnjo 
(legalizacijo) dveh stanovanjskih stavb razumeti tako, da zanju ni 
potrebno upoštevati določil glede odmikov določenih v 12. členu 
Odloka. To pomeni, da se za odmike upoštevajo obstoječi odmiki 
stavb na katere ni potrebno pridobiti soglasje mejašev.«

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-66/2020
Kranj, dne 23. decembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

217. Obvezna razlaga prvega (1) in drugega (2) 
odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 37/19 – UPB2) in 162. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/17, 23/17) je Mestni 
svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 23. 12. 2020 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 

12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj

v naslednjem besedilu:
»Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov v 

prvem (1) odstavku 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbe-
nem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razl., 20/17, 20/17, 
42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 
76/19, 168/20 – obv. razl., 184/20 – teh. popr., v nadaljevanju 
Odlok) določajo odmike stavb od parcelnih meja s točno do-
ločeno številko izraženo v metrih oziroma opisno, v drugem 
(2) odstavku 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka pa se določajo 
dopustne izjeme od predpisanih odmikov v prvem odstavku. V 
območju namenske rabe prostora CU (osrednje območje cen-
tralnih dejavnosti) je določila prostorskih izvedbenih pogojev 
glede odmikov od parcelnih meja treba razumeti tako, da so 
brez soglasja mejaša dovoljeni odmiki stavb od parcelnih meja 
najmanj 4,0 m, zgolj v primeru gradnje eno in dvostanovanjskih 
stavb (manj zahtevni objekti, ki po klasifikaciji objektov spadajo 
pod šifro 11100 oziroma 11210) pa je, ob soglasju mejaša, od-
mik stavbe od parcelne meje lahko manjši, vendar ne manjši 
kot 2,5 m. Določila glede odmikov stavb v območju CU ne 

veljajo za dejavnosti za katere so minimalni odmiki stavb od 
parcelnih meja določeni z normativi in standardi.«

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 350-82/2020
Kranj, dne 23. decembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LJUBLJANA

218. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 19. seji dne 18. 1. 2021 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti  
v Mestni občini Ljubljana

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Lju-

bljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega 
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje 
in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje 
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju fizioterapije v Mestni občini Ljubljana.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno 

dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje po-
goje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in 
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Konce-
sija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z 
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdra-
vstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za 
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana 

določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesij-
ske dejavnosti:

– fizioterapija v predvidenem obsegu 1,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti 

se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opra-
vljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve 
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju fizioterapije se podeli na podlagi izvedenega javnega 
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razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu 
javnih naročil.

Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru 
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo do-
ločbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta ali na portalu javnih naročil.

6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejav-

nosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.

Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, do-
ločena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnje-
vanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumen-
tacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči 
z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v po-
stopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.

7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v 

zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med konceden-
tom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in 
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo 
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svo-
jem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje 
koncesijske dejavnosti.

9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in 

pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 1705-4/2020-8
Ljubljana, dne 18. januarja 2021

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MEDVODE

219. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne 
pomoči v Občini Medvode

Župan Občine Medvode na podlagi 5. člena Odloka o 
denarnih pomočeh v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 103/11 
in 56/13) in 47. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 51/14 – UPB1, 55/14 – popravek, 17/18 in 97/20) objavlja

S K L E P
o uskladitvi višine zneska denarne pomoči  

v Občini Medvode
1. člen

Znesek denarne pomoči v Občini Medvode se uskladi za 
–1,1 % in znaša 215,54 evra.

2. člen
Znesek usklajene denarne pomoči iz prejšnjega člena se 

uporablja od 1. februarja 2021 dalje.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati prejšnji Sklep 

o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode, 
številka 122-4/2020-1, z dne 6. januarja 2020.

Št. 122-3/2021-1
Medvode, dne 4. januarja 2021

Župan 
Občine Medvode

Nejc Smole

MURSKA SOBOTA

220. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture v Mestni občini Murska 
Sobota

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) ter 17. člena Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na 14. redni seji dne 23. decembra 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju 

kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.

2. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine 

oziroma deli nepremičnin in oprema, ki so v lasti Mestne občine 
Murska Sobota in so namenjeni kulturi.

Javna infrastruktura na področju kulture iz prejšnjega od-
stavka so nepremičnine, določene v seznamu, ki je kot priloga 
sestavni del tega sklepa, in oprema v teh nepremičninah.

3. člen
Nepremičnine, določene v seznamu nepremičnin iz dru-

gega odstavka prejšnjega člena tega sklepa, se zaznamujejo 
v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati:
– Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju 

kulture (Uradni list RS, št. 86/99).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 610-0052/2020-1(620)
Murska Sobota, dne 23. decembra 2020

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek
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Priloga: Seznam javne infrastrukture na področju kulture

  

PRILOGA 
 
 
 

Seznam javne infrastrukture na področju kulture 
 

ZAP. 
ŠT. OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI 

   katasterska občina parcelna štev. ID stavbe 

1 Grad Murska Sobota Trubarjev drevored  4, 
 Murska Sobota 

105 – k.o.  
Murska Sobota 

Parc.št. 652 105-1523-2 
in 3 

2 Grad Rakičan Rakičan , Lendavska ulica 
28, Murska Sobota 

104 – k.o. 
Rakičan 

Parc.št. 1252 104-51-2 in 
3 

3 Gledališče Park Ulica Štefana Kovača 30, 
Murska Sobota 

105 – k.o.  
Murska Sobota 

Parc.št. 723/3 105-1805-1 

4 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota 

Zvezna ulica 10, Murska 
Sobota 

105 – k.o.  
Murska Sobota 

Parc.št. 
1338/1 

Del 105-
10141 od 1 
do 59 

5 Galerija Murska Sobota Kocljeva 7, Murska Sobota 105 – k.o.  
Murska Sobota 

Parc.št. 1332 105-3710-1 

6 Hartnerjeva vila Grajska ulica 2, Murska 
Sobota 

105-k.o. Murska 
Sobota 

Parc.št. 207 105-267-1 
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221. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko 
ogrevanje

Na podlagi 303. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – 
ZURE), določil Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote 
za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17), Soglasja k 
izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Murska Sobota 
od Agencije za energijo, številka 23-62/2015-16/464, z dne 
23. 6. 2016, določil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije 
(Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE), določil Uredbe o 
načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z viso-
kim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 46/15 in 76/17) in določil Sistemskih obratovalnih navodil za 
geografsko območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 13/17) distributer toplote objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s 

toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje 
Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proi-
zvodnjo toplote v Murski Soboti.

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 

daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih tarifnih 
postavkah:

TARIFNA SKUPINA OGREVANJE PROSTOROV 
(TSOGR )

Variabilna tarifna postavka 
Toplota (TPV)  
(EUR/MWh)

Fiksna tarifna postavka 
Obračunska moč (TPF)  

(EUR/MW/leto)
brez DDV z DDV brez DDV z DDV

OGP01 Gospodinjski odjem
1. podskupina 0  POBR ≤ 0,050 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
2. podskupina 0,050  POBR ≤ 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
3. podskupina POBR > 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883

OGP02 Industrijski odjem
1. podskupina 0  POBR ≤ 0,050 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
2. podskupina 0,050  POBR ≤ 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
3. podskupina POBR > 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883

OGP03 Poslovni in ostali odjem
1. podskupina 0  POBR ≤ 0,050 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
2. podskupina 0,050  POBR ≤ 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
3. podskupina POBR > 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883

POBR: Obračunska moč

TARIFNA SKUPINA OGREVANJE SANITARNE  
TOPLE VODE (TSSTV )

Variabilna tarifna postavka 
Toplota (TPV) 
(EUR/MWh)

Fiksna tarifna postavka 
Obračunska moč (TPF)  

(EUR/MW/leto)
brez DDV z DDV brez DDV z DDV

STV01 Gospodinjski odjem
1. podskupina 0  POBR ≤ 0,050 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
2. podskupina 0,050  POBR ≤ 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
3. podskupina POBR > 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883

STV02 Industrijski odjem
1. podskupina 0  POBR ≤ 0,050 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
2. podskupina 0,050  POBR ≤ 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
3. podskupina POBR > 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883

STV03 Poslovni in ostali odjem
1. podskupina 0  POBR ≤ 0,050 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
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2. podskupina 0,050  POBR ≤ 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883
3. podskupina POBR > 0,300 MW 42,89587 52,33296 24.135,29412 29.445,05883

POBR: Obračunska moč

V ceniku za toploto niso zajeti:
EUR/MWh 
brez DDV

EUR/MWh
z DDV

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti 0,80000 0,97600
Prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ener-
gije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 0,99045 1,20835

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik stori-

tev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-001/2020-DP, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/19, z dne 24. 1. 2020.

IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja 
2021 dalje.

Zap. št. C0-001/2021-DP
Murska Sobota, dne 7. januarja 2021

Komunala, javno podjetje d.o.o.
direktor

Tomislav Zrinski

PREBOLD

222. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 
2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in  13/18) ter Statut Občine 
Prebold (Uradni list. RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet 
Občine Prebold na 19. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Prebold za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2022 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun 
leta 2022

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.531.904
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.229.525

70 DAVČNI PRIHODKI 3.626.045
700 Davki na dohodek in dobiček 3.185.225
703 Davki na premoženje 396.220
704 Domači davki na blago in storitve 44.500
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 673.479
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 541.357
711 Takse in pristojbine 4.000
712 Globe in druge denarne kazni 9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 11.500
714 Drugi nedavčni prihodki 107.622

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev  50.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 182.379
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 152.379
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 30.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.249.097
40 TEKOČI ODHODKI 1.090.895

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 284.500
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.760
402 Izdatki za blago in storitve 687.634
403 Plačila domačih obresti 20.000
409 Rezerve 61.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.113.930
410 Subvencije 218.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.240.220
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 180.351
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413 Drugi tekoči domači transferi 475.359
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 834.899
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  834.898

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 209.373
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso PU 119.050
432 Investicijski transferi PU 90.323

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  282.807

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 280.000

550 Odplačila domačega dolga 280.000
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU 2.807
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 280.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –282.807

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Prebold.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

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, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni 
sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem 
in druge predpisane namenske dajatve.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.

Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih 
postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porablje-
ne v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spre-
minja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Pro-
jekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

20.000 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisni-
mi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leto 2022 ne bo zadolžila.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Prebold, v letu 2022 je 0 EUR.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v 
letu 2022 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se v letu 2022 ne smejo zadolžiti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati s sprejetjem in se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0008/2020
Prebold, dne 17. decembra 2020

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

223. Odlok o preklicu Odloka o merilih in kriterijih 
za sofinanciranje graditve lokalnih cest in 
javnih poti v Občini Prebold

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list 
RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 
19. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

O D L O K
o preklicu Odloka o merilih in kriterijih  

za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih 
poti v Občini Prebold

1. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
neha veljati Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje gradi-
tve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold (Uradni list RS, 
št. 22/00 z dne 10. 3. 2000).

Št. 007-0002/2021-1
Prebold, dne 11. januarja 2021

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

REČICA OB SAVINJI

224. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 – odločba US, 8/96), 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVIUPB5 
(Uradni list RS, št. 16/07), Dogovora o ureditvi premoženjsko 
pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob 
Savinji na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 53/07), 14. čle-
na Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 58/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 36/16) sta Občinski svet Občine Mozirje na 14. redni 
seji dne 22. 12. 2020 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
na 14. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejela

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda

1. člen
Drugi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi Javne-

ga vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, 
št. 40/08, 1/10, 75/12) se spremeni tako, da se glasi: »OE Vrtec 
Mozirje opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih 
otrok in prilagojen program za predšolske otroke v dveh notra-
njih organizacijskih enotah.«.

2. člen
Vse ostale določbe Odloka o ustanovitvi Javnega vzgoj-

no-izobraževalnega zavoda ostanejo nespremenjene.

3. člen
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Mozirje se objavi v uradnih glasilih 
občin ustanoviteljic, ko ga sprejmeta občinska sveta obeh občin 
ustanoviteljic.
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Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v ura-
dnih glasilih občin ustanoviteljic.

Št. 007-0001/2020-19
Rečica ob Savinji, dne 17. decembra 2020

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

Št. 014-0005/2020
Mozirje, dne 22. decembra 2020

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik

ŠMARJEŠKE TOPLICE

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prometnem režimu in varovanju narave 
na območju naravne vrednote Klevevška 
Toplica v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena 
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18), 
65. in 98. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni 
list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 
68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 160., 160.a, 
161. in 161.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list 
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 8. ter 
10. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list 
RS, št. 70/06) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 
13. redni seji dne 25. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prometnem režimu in varovanju narave  
na območju naravne vrednote Klevevška Toplica 

v Občini Šmarješke Toplice

1. člen
V 5. členu Odloka o prometnem režimu in varovanju na-

rave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini 
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 93/20, v nadaljnjem be-
sedilu: Odlok) se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Obiskovalci območja naravne vrednote Klevevška Topli-
ca za parkiranje vozil uporabljajo urejeno parkirišče, katerega 
lokacija je označena z ustrezno prometno signalizacijo.«

2. člen
V prvem odstavku 6. člena Odloka o prometnem režimu 

in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška 
Toplica v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 93/20, 
v nadaljnjem besedilu: Odlok) se besedilo spremeni tako, da 
se glasi:

»Na celotnem območju naravne vrednote Klevevška To-
plica je strogo prepovedano:

– parkiranje zunaj urejenega parkirišča, navedenega v 
prejšnjem členu tega Odloka;

– kurjenje na prostem;
– kurjenje za potrebe priprave hrane;
– taborjenje in kampiranje;

– organiziranje zabave na prostem;
– povzročanje prekomernega hrupa;
– nabiranje zaščitenih rastlin;
– vznemirjenja divjih živali;
– prosto gibanje psov in njihovo kopanje;
– uporaba kemičnih sredstev in spreminjanje kemične 

značilnosti tal;
– odlaganje odpadkov v naravo;
– kurjenje odpadkov.«

3. člen
7. člen Odloka se spremeni, kot sledi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka in na njegovi podlagi 

izdanih predpisov izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica 
na Krki.«

4. člen
8. člen Odloka se spremeni, kot sledi:
»Za prekrške, ki jih ne določajo področni predpisi, ki ve-

ljajo v Republiki Sloveniji se s tem členom Odloka predpisujejo 
globe v določenem znesku.

Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 3. čle-

na tega Odloka;
2. ki ravna v nasprotju s 5. členom tega Odloka;
3. ki ravna v nasprotju s 6. členom tega Odloka.«
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 

člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ali podjetnik 
posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.

Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba podjetnika posameznika, ki 
samostojno opravlja svojo dejavnost.«

Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje posameznik – fizična oseba.«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2020-6
Šmarjeta, dne 26. novembra 2020

Župan
Občine Šmarješke Toplice

mag. Marjan Hribar

226. Sklep o ukinitvi statusa prenehanja javnega 
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Topli-
ce (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke 
Toplice na 14. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa prenehanja javnega dobra

I.
Na podlagi sklepa se ukine status prenehanja javnega 

dobra na naslednji nepremičnini:
– parcelna št. 2920/2, k.o. Bela Cerkev.
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II.
Pri nepremični iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-13/2020
Šmarjeta, dne 30. decembra 2020

Župan
Občine Šmarješke Toplice

Marjan Hribar

VELIKE LAŠČE

227. Sklep o imenovanju predstavnikov 
zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda 
za kulturo in turizem Trubarjevi kraji

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji 

(Uradni list RS, št. 82/20) in 30. člena Statuta Občine Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 
2/19) izdaja župan

S K L E P
o imenovanju predstavnikov zainteresirane 
javnosti v svet Javnega zavoda za kulturo  

in turizem Trubarjevi kraji

V svet Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi 
kraji se kot predstavnika zainteresirane javnosti imenujeta:

– Mitja Pintarič, Trubarjeva cesta 30, 1315 Velike Lašče 
– za področje turizma,

– Jože Zalar, Dolenjska cesta 202, 1000 Ljubljana – za 
področje kulture.

Mandat članov sveta javnega zavoda traja pet let. Člani 
so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

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

Št. 014-0002/2020-2
Velike Lašče, dne 14. januarja 2021

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

MINISTRSTVA
197. Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah po-

kojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določe-
ne upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki 
jo določi član 745

198. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, 
načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne 
uporabnike 749

199. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi 749
200. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o 

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračun-
ske uporabnike in druge osebe javnega prava 756

201. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po-
gonski namen v letu 2020 756

202. Odločba o prenehanju ustanove z imenom Fun-
dacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodel-
nost 756

USTAVNO SODIŠČE
203. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju 
ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci 756

BANKA SLOVENIJE
204. Sklep o uporabi Smernic o specifikaciji in razkritju 

kazalnikov sistemske pomembnosti 758

SODNI SVET
205. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vloži-

tvi kandidatur za dodelitev enega sodnika, ki ima 
najmanj naziv okrožni sodnik, na delo v strokovno 
službo Sodnega sveta za opravljanje del in nalog 
generalnega sekretarja Sodnega sveta 759

206. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 
kandidatur na vodstveno mesto 759

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
207. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika volil-

ne komisije volilne enote 400 – Ljubljana Bežigrad 759
208. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice člana 

okrajne volilne komisije 806 Gornja Radgona 760
209. Sklep o imenovanju namestnika člana v okrajni 

volilni komisiji 709 Maribor 760
210. Sklep o imenovanju člana v volilni komisiji volilne 

enote 300 Ljubljana - Center 760

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

211. Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi 
afriške prašičje kuge pri divjih prašičih 760

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
212. Revalorizacija minimalne letne tarife 760

VSEBINA
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če, št. 3 (SD OPN 3) 762
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214. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka 

v Občini Cerkno 765

HORJUL
215. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 766

KRANJ
216. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena v pove-

zavi s 46. členom Odloka o izvedbenem prostor-
skem načrtu Mestne občine Kranj 766

217. Obvezna razlaga prvega (1) in drugega (2) odstav-
ka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem 
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 767

LJUBLJANA
218. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni 
občini Ljubljana 767
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220. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
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vanje 770

PREBOLD
222. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2022 771
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čju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini 
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