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DRŽAVNI ZBOR
2754. Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave 

gensko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o omejevanju ali prepovedi 

pridelave gensko spremenjenih rastlin 
(ZOPPGSR)

Razglašam Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave 
gensko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. septembra 2015.

Št. 003-02-7/2015-2
Ljubljana, dne 24. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O OMEJEVANJU ALI PREPOVEDI PRIDELAVE 

GENSKO SPREMENJENIH RASTLIN (ZOPPGSR)

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon v skladu s 26.b in 26.c členom Direktive 2001/18/
ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 
o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v 
okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 
z dne 17. 4. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 
2015/412 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 
2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav 
članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL L št. 68 z dne 13. 3. 
2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/18/ES) 
določa:

– ukrepe za možnost omejevanja ali prepovedi pridelave 
gensko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GS-rastli-
ne), pogoje in postopke za sprejetje in odpravo teh ukrepov, 
pristojne organe in sodelovanje med njimi;

– način sporočanja Evropski komisiji in državam članicam 
o sprejetih odločitvah v zvezi z omejevanjem ali prepovedjo 
pridelave GS-rastlin ter

– komisijo za presojo razlogov za omejevanje ali prepo-
ved pridelave GS-rastlin, njene naloge in pristojnosti.

2. člen
(uporaba zakona)

Določbe tega zakona se nanašajo na GS-rastline, za 
katere je:

1. vložena vloga za izdajo dovoljenja za dajanje gensko 
spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO) na trg 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) z namenom pride-
lave GS-rastlin ali za obnovitev dovoljenja za dajanje GSO na 
trg EU z namenom pridelave GS-rastlin pri:

– ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, kot prijava 
za pridobitev dovoljenja za dajanje izdelka na trg v skladu z 
zakonom, ki ureja ravnanje z GSO,

– organu druge države članice EU, ki je v skladu s 4. toč-
ko 4. člena Direktive 2001/18/ES imenovan za sprejem prijav 
iz 13. člena Direktive 2001/18/ES, ali

– ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo), ali pri organu druge države članice EU, 
ki je v skladu s 5. ali 17. členom Uredbe (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o 
gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 
2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 298/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živi-
lih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 
št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 64), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1829/2003/ES) pristojen za sprejem vlog iz 5. ali 17. člena 
Uredbe 1829/2003/ES;

2. izdano dovoljenje za dajanje GSO na trg EU z name-
nom pridelave GS-rastlin kot:

– dovoljenje za dajanje izdelka na trg, ki ga izda mini-
strstvo, pristojno za varstvo okolja, v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za zdravje, in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, 
v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje z GSO,

– pisna odobritev za dajanje izdelka v promet, ki jo izda 
pristojni organ druge države članice EU v skladu z Direktivo 
2001/18/ES, ali

– sklep Evropske komisije o odobritvi dajanja v promet 
GSO za namen pridelave v skladu z Uredbo 1829/2003/ES.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. GS-rastline so rastline, ki so GSO, kot so opredeljeni v 

zakonu, ki ureja ravnanje z GSO;
2. pridelava GS-rastlin je gojenje GSO iz 26.b člena Di-

rektive 2001/18/ES, ki se nanaša na GS-rastline;
3. prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki je vložila vlogo 

iz 1. točke prejšnjega člena;
4. imetnik dovoljenja je fizična ali pravna oseba, ki ji je bilo 

izdano dovoljenje iz 2. točke prejšnjega člena;
5. GS-rastline v postopku odobritve so GS-rastline, za 

katere je bila vložena vloga iz 1. točke prejšnjega člena;

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 7806 / Št. 69 / 25. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

6. odobrene GS-rastline so GS-rastline, za katere je bilo 
izdano dovoljenje iz 2. točke prejšnjega člena;

7. geografska izključitev je prilagoditev geografskega po-
dročja uporabe GS-rastlin tako, da se celotno ozemlje ali del 
ozemlja Republike Slovenije izključi iz dovoljenja za dajanje 
GSO na trg EU z namenom pridelave GS-rastlin iz 2. točke 
prejšnjega člena.

4. člen
(ukrepi za omejevanje ali prepoved pridelave GS-rastlin)

(1) Pridelava GS-rastlin se lahko omeji ali prepove, če:
1. je ali bi lahko bila v nasprotju s sprejetimi cilji in ukrepi 

kmetijske politike, okoljske politike ali politike prostorskega 
načrtovanja, zlasti če je pridelava GS-rastlin povezana z vpra-
šanji, ki so nacionalnega, regionalnega ali lokalnega pomena, 
kot so:

– ohranjanje in razvoj kmetijskih praks, ki zagotavljajo 
trajnostno rabo proizvodnih potencialov v kmetijstvu, zlasti 
kmetijskih zemljišč,

– varstvo kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem 
namembnosti,

– ohranjanje in razvoj obstoječih lokalnih kmetijskih struk-
tur,

– varovanje in ohranjanje določenih naravnih pokrajinskih 
značilnosti in območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi,

– varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno 
z ohranjanjem določenih habitatov ali posebnih funkcij ekosi-
stemov,

– varovanje in ohranjanje kakovosti tal in voda;
2. povzroča ali bi lahko povzročala ovire ali dodatna bre-

mena pri izvajanju politik iz prejšnje točke;
3. ima ali bi lahko imela negativne ekonomsko-socialne 

učinke na kmetijstvo ali gospodarstvo, ker:
– ne bi bilo mogoče sprejeti učinkovitih ukrepov za prepre-

čevanje nenamerne prisotnosti gensko spremenjenih pridelkov 
v drugih pridelkih,

– bi bila zaradi pridelave GS-rastlin pridelovalcem one-
mogočena izbira med konvencionalno in ekološko pridelavo 
ter pridelavo GS-rastlin,

– bi nastali nesorazmerno visoki stroški pri pridelavi ra-
stlin, ki niso GS-rastline, zaradi izogibanja prisotnosti GSO v 
teh rastlinah in njihovih proizvodih,

– bi bila pridelava GS-rastlin v nasprotju z javnim mne-
njem ali kulturno tradicijo;

4. je ali bi lahko bila v nasprotju z zagotavljanjem javnega 
reda, če je ogroženo neovirano uresničevanje pravic in izpol-
njevanje dolžnosti po ustavi in zakonih.

(2) Razlogi iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo 
posamično ali skupaj, razen razloga iz 4. točke prejšnjega 
odstavka, ki ga ni mogoče uporabiti samostojno.

(3) Za omejitev ali prepoved pridelave GS-rastlin se lahko 
sprejmeta naslednja ukrepa:

1. za GS-rastline v postopku odobritve se lahko zahteva 
geografska izključitev;

2. za GS-rastline v postopku odobritve, za katere zahteva 
za geografsko izključitev ni bila upoštevana, in za odobrene 
GS-rastline se lahko prepove pridelava na celotnem območju 
ali delu območja Republike Slovenije.

(4) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko sprejmejo za 
določeno GS-rastlino ali skupino GS-rastlin.

5. člen
(naloge ministrstva)

(1) Ministrstvo spremlja postopke v zvezi z izdajo dovo-
ljenj za dajanje GSO na trg EU z namenom pridelave GS-rastlin 
in lahko pridobi podatke o vlogah iz prve in druge alineje 1. toč-
ke 2. člena tega zakona in o izdanih dovoljenjih iz druge in tretje 
alineje 2. točke 2. člena tega zakona od pristojnih organov za 
sprejem vlog ali od Evropske komisije.

(2) Ministrstvo pregleda vloge iz 1. točke 2. člena tega 
zakona in oceni, ali so podani razlogi iz 4. člena tega zakona 
za geografsko izključitev.

(3) Ministrstvo preuči vloge in izdana dovoljenja iz 1. 
in 2. točke 2. člena tega zakona in oceni, ali so podani razlogi 
iz 4. člena tega zakona za prepoved pridelave GS-rastlin na 
celotnem območju ali delu območja Republike Slovenije.

(4) Ministrstvo pošlje vloge in izdana dovoljenja iz 1. 
in 2. točke 2. člena tega zakona v mnenje Komisiji za presojo 
razlogov za omejitev ali prepoved pridelave GS-rastlin (v na-
daljnjem besedilu: komisija).

6. člen
(komisija)

(1) Komisijo kot posvetovalno telo imenuje vlada.
(2) Komisijo sestavlja 16 članov, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za prostor,
– en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije,
– en predstavnik lokalnih skupnosti oziroma občin,
– en predstavnik potrošnikov,
– en predstavnik ekoloških pridelovalcev,
– en predstavnik Biotehniške fakultete Univerze v Lju-

bljani,
– en predstavnik Fakultete za kmetijstvo in biosistemske 

vede Univerze v Mariboru,
– en predstavnik Sindikata kmetov Slovenije,
– en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Slovenske akademije znanosti in ume-

tnosti,
– en predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo 

narave in
– en predstavnik nevladnih organizacij na področju var-

stva narave.
(3) Organizacije iz prejšnjega odstavka predlagajo svoje 

predstavnike ministrstvu. Minister ali ministrica, pristojna za 
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) skliče ustanovno 
sejo, na kateri imenovani predstavniki med seboj izvolijo pred-
sednico ali predsednika in namestnico ali namestnika predse-
dnika komisije. Mandat komisije traja štiri leta.

(4) Komisija sprejme poslovnik, ki določa način njenega 
dela.

(5) Sredstva za sejnine in potne stroške članov komisije 
zagotavlja ministrstvo.

7. člen
(naloge komisije)

(1) Komisija pregleda in oceni vloge in dovoljenja iz 1. 
in 2. točke 2. člena tega zakona, ki jih ji pošlje ministrstvo v 
skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega zakona. Za vsako 
vlogo ali dovoljenje komisija da mnenje in ga pošlje ministrstvu 
najpozneje v 21 dneh od prejema vloge ali dovoljenja.

(2) Če je podan en ali več razlogov iz prvega odstavka 
4. člena tega zakona, mora mnenje vsebovati tudi strokovno 
utemeljen predlog za geografsko izključitev ali za prepoved 
pridelave na celotnem območju ali delu območja Republike 
Slovenije.

(3) Komisija lahko ministrstvu predlaga izdelavo dodatnih 
znanstvenih ali strokovnih podlag, analiz oziroma raziskav 
za utemeljitev prepovedi pridelave GS-rastlin. Če ministrstvo 
oceni, da je predlog komisije utemeljen, zagotovi v ta namen 
sredstva.

(4) Komisija na zahtevo ministrstva pripravi dodatno stro-
kovno utemeljitev oziroma obrazložitev predloga za prepoved 
pridelave GS-rastlin, poda pojasnila ali predlog odgovorov na 
pripombe ali vprašanja Evropske komisije oziroma prijavitelja 
ali imetnika v zvezi s predlogom predpisa o prepovedi pridelave 
določenih GS-rastlin, ki ga Evropski komisiji predloži Republika 
Slovenija v skladu s tretjim odstavkom 9. člena tega zakona.
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(5) Na predlog ministrstva komisija pripravi strokovno 
utemeljitev predloga za odpravo sprejetih ukrepov iz tretjega 
odstavka 4. člena tega zakona.

(6) Komisija daje ministrstvu tudi stališča, mnenja in pri-
pombe glede drugih vprašanj, povezanih s pridelavo GS-rastlin.

(7) Komisija pripravi predloge, utemeljitve, stališča oziro-
ma mnenja iz četrtega do šestega odstavka tega člena v roku, 
ki ga določi ministrstvo.

8. člen
(geografska izključitev)

Vlada sprejme odločitev o vložitvi zahteve za geograf-
sko izključitev in o tem obvesti Evropsko komisijo najpozneje 
v 45 dneh od datuma, ko je Evropska komisija razposlala pri-
stojnim organom držav članic EU poročilo o izvedeni oceni tve-
ganja za okolje v skladu z drugim odstavkom 14. člena Direktive 
2001/18/ES ali od datuma prejema mnenja Evropske agencije 
za varnost hrane iz 6. oziroma 18. člena Uredbe 1829/2003/ES.

9. člen
(prepoved pridelave GS-rastlin)

(1) Če prijavitelj v 30 dneh od dneva, ko mu Evrop-
ska komisija pošlje zahtevo iz prejšnjega člena, izjavi, da 
geografskega območja ne bo spremenil v skladu z zahtevo 
Republike Slovenije, ministrstvo preuči, ali so podani tehtni 
razlogi iz 4. člena tega zakona za morebitno prepoved pride-
lave GS-rastlin.

(2) Ministrstvo pripravi strokovno utemeljen predlog za mo-
rebitno prepoved pridelave odobrenih GS-rastlin in GS-rastlin v 
postopku odobritve, za katere zahteva za geografsko izključitev 
ni bila upoštevana, če so za to podani tehtni razlogi iz 4. člena 
tega zakona. Predlog za prepoved se lahko nanaša na celotno 
območje ali del območja Republike Slovenije.

(3) Na podlagi strokovno utemeljenega predloga za pre-
poved pridelave GS-rastlin vlada potrdi osnutek predpisa, ki 
ureja prepoved pridelave GS-rastlin in ne sme biti nesorazme-
ren ali diskriminatoren ukrep, ter ga predloži Evropski komisiji.

(4) Če Evropska komisija poda pripombe k osnutku pred-
pisa iz prejšnjega odstavka v 75 dneh od prejema predloga, 
se ministrstvo o njih po potrebi posvetuje s komisijo in pripravi 
nov osnutek predpisa.

(5) Vlada sprejme predpis, s katerim prepove pridelavo 
določene GS-rastline ali skupine GS-rastlin.

10. člen
(prenehanje ukrepov)

Če se ugotovi, da so prenehali razlogi, zaradi katerih so 
bili sprejeti ukrepi iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona, 
vlada sprejme:

– odločitev o vložitvi zahteve pri Evropski komisiji, da se 
celotno ozemlje ali del ozemlja Republike Slovenije ponovno 
vključi v dovoljenje za dajanje GSO na trg EU z namenom 
pridelave GS-rastlin,

– predpis, ki ureja prenehanje prepovedi pridelave dolo-
čene GS-rastline, ter o tem obvesti Evropsko komisijo in druge 
države članice EU.

11. člen
(pristojnost)

Za izvrševanje tega zakona je pristojno ministrstvo, ki je 
pristojno za kmetijstvo.

12. člen
(spremembe Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin 

z ostalimi kmetijskimi rastlinami)
V Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z osta-

limi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09):
1. se v drugem odstavku 8. člena za osmo alinejo pika 

nadomesti z vejico in se dodata novi deveta in deseta alineja, 
ki se glasita:

»– se prijava pridelave GSR nanaša na GSR, za katere 
je sprejeta geografska izključitev v skladu z zakonom, ki ureja 
omejevanje ali prepoved pridelave GS-rastlin; če se geografska 
izključitev nanaša le na del ozemlja Republike Slovenije, mini-
strstvo zavrne vpis v register pridelovalcev GSR le za pridelavo 
na tem delu ozemlja,

– se prijava pridelave GSR nanaša na GSR, za katere je 
vlada v skladu z zakonom, ki ureja omejevanje ali prepoved 
pridelave GS-rastlin, poslala Evropski komisiji osnutek predpisa 
o prepovedi pridelave GS-rastlin oziroma sprejela predpis o 
prepovedi pridelave GS-rastlin; če se prepoved pridelave na-
naša le na del ozemlja Republike Slovenije, ministrstvo zavrne 
vpis v register pridelovalcev GSR le za pridelavo na tem delu 
ozemlja.«;

2. v 28. členu:
– se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. preverja, ali pridelovalci spoštujejo omejitve ali pre-

povedi pridelave GSR glede geografske izključitve ali prepo-
vedi pridelave GSR;«,

– dosedanja 10. točka postane 11. točka;
3. v 29. členu:
– se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. prepove nadaljnje pridelovanje GSR in odredi njihovo 

takojšnje uničenje na stroške kršitelja, če ugotovi, da se pride-
lujejo GSR, za katere velja geografska izključitev ali prepoved 
pridelave na celotnem ozemlju ali delu ozemlja Republike 
Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja omejitev ali prepoved 
pridelave gensko spremenjenih rastlin;«,

– dosedanje 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka;
4. v prvem odstavku 30. člena:
– se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– prideluje GSR, za katere velja geografska izključitev 

ali prepoved pridelave na celotnem ozemlju ali delu ozemlja 
Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja omejitev ali 
prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin;«,

– dosedanje druga do sedma alineja postanejo tretja do 
osma alineja.

13. člen
(prehodni ukrepi)

(1) Ne glede na določbe 8. člena tega zakona pošlje vlada 
do 3. oktobra 2015 Evropski komisiji zahtevo za geografsko 
izključitev GS-rastlin, za katere je bila pred 2. aprilom 2015 
vložena vloga iz 1. točke 2. člena tega zakona ali izdano dovo-
ljenje iz 2. točke 2. člena tega zakona.

(2) Če prijavitelj izjavi v 30 dneh od dneva, ko mu Evrop-
ska komisija pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka, da geograf-
skega območja ne bo spremenil v skladu z zahtevo Republike 
Slovenije, lahko vlada prepove pridelavo teh GS-rastlin po 
postopku iz 9. člena tega zakona.

14. člen
(imenovanje komisije)

Komisijo iz 6. člena tega zakona imenuje vlada v treh 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

15. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 322-01/15-24/16
Ljubljana, dne 16. septembra 2015
EPA 614-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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2755. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
Delovnega sodišča v Celju

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 
45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na 
seji dne 21. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

sodišča v Celju

Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Celju se iz-
volijo 

iz vrst delavcev:
ANDREJ APATIČ
MARTIN BOMBEK
MOJCA CEHNER
ZLATKA ČRETNIK
SLAĐAN DRAGIĆ
ROBERT FELICIJAN
ROBERT FERLEŽ
HERMINA GODUNC
ROMAN GOREČAN
FRANC GRABLER
DARJA GRIMŠIČ PAULIČ
MAG. ANA HOCHKRAUT
JELKA HORVAT
MATJAŽ HUDOURNIK
BRANIMIR JAZBINŠEK
EDVARD JAZBINŠEK
VIKTORIJA JELEN-RUS
DRAGO JURENEC
BORIS KIDRIČ
SUZANA KOCIJANČIČ
MAG. MIRA KOLAR
BREDA KOLAR
EDVARD KOSTIĆ
JAROSLAV KRESNIK
ANDREJA KRIČAJ
STJEPAN KRIŽNIK
RASTKO KROŠL
ZLATKO LOJEN
IVAN LUPŠE
ALENKA MAJHEN
LIDIJA NOVAK
GREGOR NOVAK
MITJA OBERŽAN
DRAGO OCVIRK
VLADIMIR PARADIŽ
BOJAN PEČNAK
HELENA PEPEVNIK
DARJA PLANINŠEK
DARJA PREVORŠEK
BERTA PUSAR
DUŠAN PUŠNIK
KATJA RAMŠAK
ZVONE RAZBORŠEK
MIHAELA ROŽEJ
SAŠA SEDOVŠEK
VESNA SLAMNIK
ALEŠ STEVANOVIČ
MAG. MOJCA STROPNIK
ROBERT ŠALAMON
LJUBICA ŠALAMUN
BRANKA ŠKET
MARJETA ŠKRLEC

VLADO ŠKVORC
DEJANA ŠOPAR
ANDREJA ŠPORER
LEOPOLD ŠTURBEJ
ALEKSANDER TOMAZINI
FORTO TURK
ANTON TURK
KATJA TURNŠEK SAMBOLIĆ
DEJAN VEK
IRENA VELENŠEK
DUŠAN VERBOVŠEK
ŠTEFAN VREČKO
DUŠKA ZDOVC MAVRIN
JANEZ ZOBARIČ
KEMAL ZUPANC
FRANC ZUPANC
DANILO ŽVIKART

iz vrst delodajalcev:
KATARINA AHAC
JOŽICA MIŠA ALEŠOVEC
BRANKA ARALICA
JOŽEF ARTNAK
VESNA BERLOČNIK
JOŽEF BERTALANIČ
JANA BIZJAK
ANDREJ BREZNIK
NIKOLINA CIZEJ
MAG. URŠKA ČEH
VESNA DOMADENIK
IVAN FURMAN
MIHELCA GAJŠEK
VINCENCIJ HABJAN
MAG. ELVIS ALOJZIJ HERBAJ
JASMINA HLAČAR
MAG. BREDA HLADNIK
JOŽE HORVAT
ŠTEFANIJA KADLIČEK
VLADIMIR KEBER
BARBARA KITEK
ALEKSANDRA KOK
HELENA KOLAR
DARJA KOPRIVNIK
MAJA KOREN
SLAVICA KOSTEVC
JANKO KOŠTOMAJ
BRIGITA KOVAČEC
KATJA KRAJNČIČ
TEREZIJA KVAS
JASNA KVAS
ALEKSANDRA LOGAR
VIDA LORGAR
BORUT MEH
FRANC MEŽA
MAG. NATAŠA NARAKS KOPRIVC
ZALIKA NAVERŠNIK
ROSVITA NOVAK
MAG. URŠKA NOVAK
LILIJANA OBRADOVIĆ
BORKO OBRADOVIĆ
ANJA OSOJNIK
MAG. TATJANA PAJNKIHAR NAPRET
MARIJA PEČNIK
MAG. MILENA PEČOVNIK
IZTOK PEPELNJAK
JANEZ PESKAR
ANTONIJA PINTER
MARTIN POVŠE
MATJAŽ POVŠE
DARKO PRISTOVNIK
MOJCA PUDIČ
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JOŽICA PUŠNIK
KARMEN PUŠNIK
MARTINA REČNIK
BRUNO REDNAK
MAG. ANICA SALMIČ
PRIMOŽ SENICA
MAG. ALEŠ SLAPNIK
JOŽEF SLEMENŠEK
SIMONA STANTER
MAG. RENATA STUPAN
ALEŠ ŠIFRER
MAJDA ŠISERNIK PREDIK
KATJA ŠPEGELJ
FRANC ŠTOR
MAG. FRANJA TEVŽ
EMIL TRONTELJ
BOŽENA URLEP VINTER
PETER VENKO
NATAŠA VIDMAR
MARJETKA VINTAR
MARJETA VODENIK
ALENKA VODONČNIK
MAG.IRENA VODOPIVEC
MARINA VODOPIVEC
POLONCA ZABUKOVŠEK
MAG. ANA ZIDAR PRAH
MAG. MARUŠKA ZVONAR
NINA ŽAGAR

Št. 700-04/15-15/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2015
EPA 745-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2756. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
Delovnega sodišča v Kopru

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 
45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na 
seji dne 21. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

sodišča v Kopru

Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Kopru se 
izvolijo 

iz vrst delavcev:
MATJAŽ AŽNIK
GREGOR BABIČ
FLORY BANOVAC
SANDI BEČAJ
VALTER BENSA
JOŽKO BERGINC
NATALI BOLE
LEONIDA BREZOVEC
MAJA BUDIHNA
DAMJAN CRGOL
BOŠTJAN ČRNETIČ

ROMAN EBERLINC
MATEJ FAGANEL
BRANKO FILIPIČ
ANDREJ FISTER
ANTON FRANK
PATRIZIA GALBIATI POHAJAČ
IVICA GNEZDA ŠULIGOJ
MITJA HOLEŠEK
TRAJKO ISOVSKI
PAVLA JAKOPIČ
MARIJELA JERMAN
DAMIJANA KAKEŽ
KATARINA KERIN
MARTA KOLAR
MARTINA KONTELJ
DIJANA KOS
PETER KOVAČ
BOJAN KRAMAR
IZIDOR KRAPEŽ
TOMAŽ KUMAR
MATJAŽ LACKOVIČ
IZTOK LANJŠČEK
VANJA LUKEŽIČ
KSENIJA MAHNIČ
SERGIJ MAKUC
MATEJ MARINIČ
DANILA MATIJAŠEC
ZORAN MAVRIČ
TAMARA MEDVED OBREZA
TOMAŽ MIKLAVČIČ
ZLATAN OSTROUŠKA
MITJA PALČIČ
GORAZD PANGERC
NEVIJA PEČAR
ROMAN PILETIČ
EMIL PROHAN
RAJKO REBEC
DAMIJAN REBEC
SAŠO RISTIČ
IZTOK SABADIN
DRAGO SAVIČ
PETER SLAVIČ
RAIF SMAJLOVIĆ
MAJDA STUBELJ
MARTINA STUPAR
DR. AGATA ŠEGA
MARJETA ŠIBAV
IGOR ŠORC
BOGDAN ŠUBER
TANJA ŠULIGOJ
BRANKO ŠVIGELJ
STANE TOMŠIČ
SILVANA TURINA
IRENA VALENTI
TOMAŽ VIDRIH
DAMJAN VOLF
MOJCA VRČON
DANICA VUGA
LAURA WANEK PERSCHL
ANITA ZOBEC

iz vrst delodajalcev:
POLONCA BAČAR
MAŠA BARUCA
ANJA BONE OKRETIČ
MIRJAM BOŽIČ
ROMANA BRNETIČ
MAG. MOJCA COTIČ
NATAŠA DODIČ
LAVRA DOLJAK
MOJCA DREŠČEK
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VASJA FERLETIČ
FRANC FILIPIČ
ALEKSANDRA FORTIN
PAVEL GENTILINI KOMEN
TINA GERŽELJ
JANJA GOLOB
MIRJANA GONTAREV
TINA JANUŠ HOČEVAR
METKA JELINČIČ MARAŽ
URŠKA JEREB
IRENA JEREB ZALOŽNIK
KLARA KALC
MARKO KASTELIC
EDI KNEZ
ANA KOBAL
EDA KODRIČ
MATEJA KOLAR KOROŠEC
FABJAN KONTESTABILE
MAG. KRISTINA KOROŠEC KLARIĆ
JERICA KOZLOVIČ
JAVORKA KRIŽMAN
MAG. MOJCA LAZAR KOMAR
MARIJAN LEBAN
PETER LEBAN
MATEJA LEDNIK
TINA LENARDIČ
MILENA LIČEN
ERIKA LOGAR
JELICA MAJCEN IVANČIČ
TINA MAKUC
BRUNO MARKEŽIČ
MAG. VANESA MARS
INGRID MARŠIČ
POLONA MATEKOVIČ
SANJA MEKIČ
DANILO MILHARČIČ
MARTIN MUŽENIČ
MAG. SIMON OLUP
TADEJA PECMAN PENKO
EVELINA PEROZZI
KATJUŠA PETELIN
OLGA PLANINŠEK
VESNA POLES
MILAN ROŽMAN
BORIS SARDOT
DAMJAN SEVER
SONJA STARC
VLASTA STARC
JANJA ŠAVLE GOMBAČ
MILAN ŠKAPIN
ALENKA TERAŽ
MAG. DARJA URBANČIČ
IVAN URŠIČ
DAMJANA VALENČIČ
MAG. TEJA VALENČIČ
VESNA VIŽINTIN
ANDRAŽ VODOPIVEC
MAG. NEVENKA VOLK ROŽIČ
ALENKA VOLK ŠTEFIČ
MAJA ZIDAR
GORAZD ZORNIK
MARJETA ZRINSKI

Št. 700-04/15-16/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2015
EPA 746-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2757. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani 
za odločanje v delovnih sporih

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 
45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na 
seji dne 21. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje 
v delovnih sporih

Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v 
Ljubljani za odločanje v delovnih sporih se izvolijo 

iz vrst delavcev:
SEBASTJAN ABRAM
IVANA AHAČIČ
NATAŠA AJDIČ
IGOR AJDNIK
BLAŽ ALDŽIĆ MATIŠ
FRANC ALIČ
UROŠ ANDRENŠEK
MAG. SUZANA ANTIČ
BRANKO ARDALIĆ DEŠPOJA
MARIJA AVMAN
MAG. MAJA BABNIK SMREKAR
BOJAN BAJC
LARISA BAKOVNIK
DARINKA BANOVEC
DARKO BEC
AJDIN BEGIĆ
MARKO BELAVIČ
JUDITA BELHAR
BREDA BENKIČ
ŠPELA BERNIK GOLUBIĆ
JASNA BEŠENIČ
ŠTEFANIJA BEZGOVŠEK
LEON BEZLAJ
JOŽE BOBEN
ZDRAVKO BOBNARIČ
TOMAŽ BOLTIN
DRAGO BON
ALEŠ BORTEK
BRANKA BOSNAR
NEŽKA BOZOVIČAR
MIROSLAV BREZNIK
JOŽEF BRULC
MITJA BUKOVEC
IRENA BURJAK
TATJANA CERKOVNIK
MIRAN CVETKO
TATJANA ČAMPELJ
JANEZ ČASAR
ALJOŠA ČEČ
MELITA ČERNIGOJ
MAG. MATEJ DERSTVENŠEK
JANEZ DOLINŠEK
DARIJA DRAGOMIROVIĆ
MATIJA DRMOTA
STANISLAV DROBNIČ
ERIK DROLC
MILORAD ĐURAN
ALEKSANDRA FAJFAR
DUŠAN FERJAN
DEJAN FERMIŠEK
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BARBARA FILIPOV
VANDA FORJANIČ
DARJA FUCHS
TADEJ GABROVŠEK
EDITA GERBEC
MATJAŽ GÖTZ
MAJDA GRAŠIČ
NIKOLAJ GRGUREVIČ
BOŠTJAN GRLICA
BOJAN GRUBAR
JANA GRUDEN
JADRANKA GRUDEN
OMAR HANUNA
ŠPELA HAVLE
ZLATKO HERNČIČ
KATARINA HREN
ROMAN HRIBAR
MARTINA HUDOBIVNIK
IRENA ILEŠIČ ČUJOVIČ
IGOR ILJAŠ
ROMAN JAKOPIČ
BOJAN JANČAR
ZDENKA JAVORNIK
BERNARD JAZBAR
BORUT JEREB
SAŠO JEROMEL
GORDANA JOVANOVIĆ
TATJANA VIOLETA KAMNAR
MARJAN KASTELEC
NENAD KASTELIC
OLGA KAUČIČ
DAMJAN KAVČIČ
ERIKA KERČMAR
BINE KLADNIK
VIKTOR KLAMPFER
BARBARA KLEMBAS
NIKOLAJ KNEŽEVIĆ
PETER KOČAR
MIHA KOČEVAR
ROBERT KOKOVNIK
MILKA KONČAR
DANIJEL KONČNIK
MAG. BOŠTJAN KORELC
PETRA KORITNIK
SONJA KOS
JOŽE KOS
MAG. ZLATKA KOS
JELICA KOSTADINOVA
IVAN KOVAČ
BARBARA KOZINA
JOŽE KOZINA
ERIK KRAŠEVEC
DR. PRIMOŽ KRAŠOVEC
NEVENKA KREGAR
EVA KRVINA
SREČKO KRZNAR
EMIL KUMER
MILOJKA KURTJAK
FRANC KUZMA
MATJAŽ LASIČ
MATEVŽ LAVTAR
SANJA LEBAN TROJAR
LEONIDA LEBAR-RUSSO
BOGDAN LEDINEK
IRENA LEKŠE
JOŽICA LESKOVAR
IGOR LEVSTEK
IRENA LIPOVEC
ANTON LISEC
DRAGO LOMBAR
ŠPELA MANFREDA
MIRAN MARENTIČ

IVAN MARIČ
ETBIN MARIN
DAMIR MARTINJAK
ALENKA MARTINUČ
SMILJANA MATIJAŠEVIĆ
MARJAN MEDEN
ROBERT MEDVED
JANEZ MEDVED
SILVESTER MEDVEŠČEK
DANICA MENCIN
NINA MEŽAN
DENIS MIKLAVČIČ
MARIJA MIKLIČ
JOŽE MIKLIČ
IZTOK MODER
NEVINS MOHAR
SLAVKO MOHORČIČ
BRANKA MOLDOVAN MATJAŠIČ
ALEKSANDRA MORAVČEVIČ
TANJA MȔLLER
ANICA MUR
MAGDALENA MUSTAR PEČJAK
BOGDAN NOVAK
MAJA OGRIZEK
ROMANA OMAN
NENAD OSTOJIĆ
IGOR PAPEŽ
ALBERT PAVLIČ
MAJA PAVLIN
MARKO PAVLOVIČ
SAŠO PAVLOVIĆ
MIROSLAVA PEJOVIĆ
JANEZ PERKO
BOJAN PERŠL
SEBASTIJAN PINTARIČ
MITJA PINTARIČ
ALEŠ PIRC
FRENK PLANKAR
JAKOB POČIVAVŠEK
MAG. POLDE PODLOGAR
NINA NEŽA PRESEKAR
MIRAN PRNAVER
SLAVKO PUNGERŠIČ
DARICA RADEKA
PERICA RADONJIĆ
MARJAN RATAJEC
STANISLAV RAVNIKAR
VIDA RAZTRESEN
ROMAN REMŠKAR
MAG. JANEZ REŠEK
VINKO RUS
VLADO SAVIĆ
TONE SELIŠKAR
EMILIJAN SERAFIN
STANISLAV SIKOŠEK
MARKO SIMČIČ
MAG. DEJAN SLAK
TINA SLAPAR
ANDREJ SMREKAR
ANDREJA SOJER
ANTON SOJER
ANICA SOTLAR
IVAN SOTOŠEK
ZORAN SPRAGER
DANIJELA STANIĆ
VESNA STOJANOVIĆ
NADJA STRAJNAR ZADNIK
IZTOK ŠEME
ZVONKA ŠTOLFA
MAG. NINA ŠTRAJHAR
DAVID ŠVARC
MARKO TANASIĆ
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IGOR TOMŠE
BOŠTJAN TRČEK
IVANKA TURK
BRANISLAV UDOVČIČ
MAŠA URAN
MILAN UTROŠA
DRAGICA VAVTAR
MAJDA VIDIC
ANGELA VIDIC DRMOTA
SIMON VIDMAR
LUCIJA KLAVDIJA VIDMAR
ANITA VIRAG
KRISTINA VODNIK
ALEŠ VODOVNIK
LAURA WEBER
MARJAN WEISSEISEN
MATJAŽ ZABRET
ALEKSANDRA ZAJEC
ŽAN ZEBA
PRIMOŽ ZUPAN URH
JERNEJ ZUPANČIČ
AVGUŠTINA ZUPANČIČ
ANUŠKA ZUPANČIČ
STANKO ŽARN
MATEJA ŽEPIČ
JANEZ ŽIČKAR
JELICA ŽUGELJ

iz vrst delodajalcev:
ANDREJA ABRAM
BLANKA ABRAM SUŠELJ
MATEJKA ADAMLJE
AZRA ADROVIČ
IGOR AJDNIK
IGOR ANTAUER
MATEJA BABIČ
RENATA BABIČ VALENTINČIČ
VLADIMIR BAHČ
BORIS BAJT
SILVA BAJUK
BREDA BARANAŠIČ
KLARA BAREŠIĆ
SONJA BASTL
VANJA BELEC ŠMON
SONJA BENCE KOZOLE
ZORKA BENKO
TOMAŽ BERNIK
BARBARA BINDER
NINA BIZJAK
TANJA BIZJAN
NINA BOŽIČNIK
ANDREJA BRADAČ
FRANCI BRATKOVIČ
MAG. ANDREJ BRATKOVIČ
JANEZ BRAUNE
MITJA BREZNIK
PAVEL BRICELJ
ANDREJ BRVAR
MAJA CEGLAR KLJUČEVŠEK
ELIZABETA CEMIČ
DANICA CERAR
MARIJANA CESAR
MAG. TATJANA COLNAR
CVETKA CVEK
MAG. NATAŠA CVITKOVIČ GORJUP
SLAVICA ČEBULAR MUSAR
MARIJA ČOP
SARA ČUČNIK
VOJKO ČUJOVIČ
MARJETA DEMOJZES
KAREL DESTOVNIK

JASNA DOLAMIČ GRIČAR
KARLINCA DOLAR
MAG. PETER DOLINAR
BARBARA DORNIK
ULRIKA DOVČ
MAG. ŠPELA DRAGAR
ANTON DREMELJ
MATEJ EIGNER
MARJETA ERHATIČ
ANISA FAGANELJ
BRANKA FALESKINI LOVŠIN
HELENA FATUR
POLONA FINK RUŽIČ
MAG. MOJCA FON-JAGER
CENKA GERJEVIČ
BRANKA GLOJNARIČ
VESNA GORENC
ŠPELA GORJUP
DUŠAN GRADIŠAR
TATJANA GRČA
ZDRAVKO GUBANEC
ANDREJA HERCEG
EMIL HOČEVAR
MAG. KATARINA HOČEVAR
LUKA HOJNIK
MAG. DANICA HROVATIČ
ŠPELA INTIHAR
MAG. SIMONA IZLAKAR
UROŠ JAGER
KSENIJA JAKOPIČ
SEBASTIJAN JAKŠA
MAG. DARJA JAMINK
RAJKO JAVH
MAG. LEA JAVORNIK NOVAK
ANA JELANČIČ
FRANC JELENC
ANTONIJA JERAJ
BERNARD JESENKO
JANA JURANČIČ
ANDREJ KARLIN
KATARINA KAVČIČ
HELENA KAVČIČ
JOŽE KEREKEŠ
MAJA KNAFELC
METKA KNEZ
MARIJAN KOBETIČ
TINA KOCIJANČIČ
JANEZ KOGOVŠEK
ANDREJA KOKALJ
DARINKA KORDELC
BREDA KOREN
SAŠA KOS
ROBERT KOS
BARBARA KOŠIR
MAŠA KOVAČ
MAG. NINA KOŽELJ
BARBARA KOŽELJ SLADIČ
MAG. VLADIMIR KRAJCER
UROŠ KRANJČEVIĆ
SAŠA KRČ
POLONA KRESNIK
BARBARA KRIVIC
TATJANA KRIŽNAR
DR. DUBRAVKA KRNETA
MATEJA KUNTARIČ
MAG. IGOR LAKOTA
ŠPELA LAPUH
MARJETA LEBENIČNIK
MAJA LEMUT
NEVENKA LESAR
GREGOR LIPIČ
SREČKO LIPOVEC
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ŽIVA MAKOVEC
IRENA MAKOVEC
JADRANKA MARASOVIĆ
MARJAN MARKELJ
RENATA MARTINČIČ
VANJA MAVRI
MIHAELA MEKŠE
MAJA MENARD CEDILNIK
MAG. PETER MENCIGER
MIRJAM MENDUŠIČ KRISPER
BARBARA MERŠE
KSENJA MIHOLIČ ALVAREZ
SLAVICA MIJATOVIĆ
POLONCA MIKUŽ
POLONA MIRT
ELVIR MRŠIĆ
MAG. ZORA NOČ
DANICA NOVAK
MARČELA NOVLJAN LOVRINČIĆ
MAG. BRIGITA OBERŽAN
ANDREJA OGOREVC
MAJDA PACHOLE SKUBIC
MARUŠA PAKIŽ ARKO
MAG. MOJCA PELKO PLETERŠEK
METKA PENKO NATLAČEN
JANJA PERME
HELENA PETEK KOS
NATAŠA PETERCA
MOJCA PETRIC
TILEN PETRIČ
JOŽE PFEIFER
NEŽA PIRNAT
MAG. STANISLAVA PIRŠ TRČEK
MOJCA POLJANŠEK
MATEJ POLLICK
FRANCI POVŠE
TILEN PRAH
KARMEN PRIMOŽIČ RUPNIK
MOJCA RAMŠAK PEŠEC
ROSITA RAZPOTNIK
CIRIL REPNIK
SLAVICA RISTIĆ
GORAZD ROPRET
MAG. BARBKA RUPAR
ZDRAVKO SANČANIN
MATEJA SEDEJ
MAG. TATJANA SELAN
ANDREJ SERŠEN
DARINKA SFILIGOJ
BARBARA SKULJ SCHWINGER
RUDI SMODIČ
JADRANKA SODEC
JANJA STARC
ANA STARIČ
SONJA STEPAN
KATJA STEPAN KRIŽMAN
LUKA STOPAR
MARTA STRMEC
ERNŐ SZILÁGYI
MOJCA ŠAJNOVIČ
MARJAN ŠKOBERNE
TOMAŽ ŠPILER
MONIKA ŠPINDLER
GAJA ŠTOVIČEJ
MAG. ALJA URŠULA ŠTRAVS
JANA ŠVIGELJ KVATERNIK
MONIKA TERAN
IRENA TOMAŽIN
POLONA TOMEC
BRIGITA TOMŠIČ
SIMONA TRŠELIČ
JASMINKA TRŠINAR

STANE TURK
MATEJA TURŠIČ
NEŽA UDOVČ
BRIGITA ULČNIK
MOJCA UMEK
ŠPELA URŠIČ
VESNA URŠIČ
IVANKA VALJAVEC
VALERIJA VAUPOTIČ
JERNEJA VELKAVRH
DR. KARMEN VERLE
SONJA VIDIC
UROŠ VIDMAR
BERNADICA VIHER GAŠPAREC
ANDREJA VOLF
PETRICIJA VREČAR
IGOR VRHOVEC
DR. NANA WEBER
ANKA ZAJC
BOŽA ZAJC
KATARINA ZAJEC
ANA ZALJETELJ
ANDREJA ZUPAN
URŠKA ZUPIN
NATAŠA ŽAGAR
BOŠTJAN ŽELEZNIK
ANDREJA ŽOKALJ

Št. 700-04/15-17/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2015
EPA 747-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2758. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani 
za odločanje v socialnih sporih

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 
45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na 
seji dne 21. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje 
v socialnih sporih

Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v 
Ljubljani za odločanje v socialnih sporih se izvolijo ˝

iz vrst zavarovancev:
DRAGICA ANDLOVIČ
PETRA ARAPOVIĆ
ROMANA AVGUŠTIN
DARKO BALAŽ
SONJA BARL
SIMONA BIZJAK MRAK
DUŠKA BOKAN ANŽIČ
TJAŠA BRULC
MATIJA CEVC
BERNARDKA ČERNE
IRENA ČERNIČ
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DOROTEJ ČUČEK
SLAVICA ČUK
BILJANA DJAKOVIĆ
ROBI DOLENC
MARJETA DORNIK
LUCIJA DORNIK
MARJAN DRAGAN
LEON DUJMOVIČ
JOŽEF ERČULJ
STANKO FERLIČ
VIDA FRAS
LJUBA GORŠE
JANEZ GRADIŠAR
MOJCA GRILANC
ANDREJA GROM
BARBARA GROS
LEON GROS
BOJAN GRUBAR
CVETKA ALENKA GRUM
DUNJA HACE
PAVLICA HITI
PETER HUSAR
TIME IMAMOVIĆ
ANA JAGER
ANA JAKOPIČ
MARKO JANEŽIČ
GORAZD JESENOVEC
ROMANA JOSIČ
DR. ROMANA KAJDIŽ
DUŠAN KAPLAN
FRANJO KAVČIČ
OSKAR KOMAC
JOŽE KOS
BRANKA KOVJENIĆ
SNEŽNA KOŽUH MRAVLJAK
KATARINA KRALJ MARINČEK
SILVA KRISTAN
EMIL KRUŠIČ
JOVO LABANAC
MARJAN LAH
KARMEN LEBAN
MARIJA LIKAR
NADA LJUBEC
JANJA LJUBI
KLEMENTA LUKETA
TAMARA LUSKOVEC
PETAR MAJCEN
BOJAN MALNAR
NATAŠA MALNAR
MARK MANDOSSI
MAJDA MAROLT
TOMAŽ MEZGEC
MIRA MIJAILOVIĆ
BRIGITA MIKLAVC
ROMAN MIKLAVČIČ
MILOŠ MIKOLIČ
DARKO MILENKOVIČ
FRANC MOLEK
SAMO NEČIMER
DAMIR NEDELKO
BOŠTJAN NOVAK
SAMO OBERSNEL
DARJA PAVLOVIČ
MATEJA PERKO
ALEŠ PERŠE
ANICA PETROVIČ
MIRAN PIPAN
ANTON PLEVČAK
MARKO POLENČIČ
MARJAN POLOVŠEK
ROBERT POTISK

MEDARD POTOČNIK
INGE PRAŠNIKAR
JASNA PREMRU
DRAGAN RAONIĆ
RENATO ROMIĆ
ANTON ROZMAN
MARJANCA ROŽEJ
BREDA ROŽMAN
ŠPELA RUS
STANISLAV SAJKO
BRANKO SEVČNIKAR
MOJCA SFILIGOJ
DRAGICA SIMEUNOVIĆ
MILAN SOVINC
MAJDA SPRUK TRAVEN
MAG.ANDREJA STEPANOVIČ
PETER STIPAN
STANISLAV ŠEGULA
PETRA ŠMALCELJ
LENA VESNA ŠPEHAR
PETER ŠTREKELJ
MIJA ŠUSTER
ŽANA TISCHLER
MERI TOMASOVIĆ
MARIJA TOMŠIČ
LEONIDA TRAMŠEK
JURIJ TRETJAK
MARJAN VINDIŠ
VALTER VODOPIVEC
ANDREJ VODUŠEK
MARJAN ZAGORŠEK
TADEJ ZAJEC
SONJA ZALOŽNIK
VIKTOR ZUPANČIČ
FLORENS ŽABNIKAR
DR. BOJAN ŽALEC
BOJAN ŽVIKART

iz vrst zavodov:
EVA ADAMIČ
MAG. MAJA ANTONIČ
SIMONA BAJALO PODJED
DAIRA BALTA
TANJA BAŠELJ
MAGARMIDA BAVEC
MAG. LIDIJA BELA PANGERŠIČ
SREČKO BELE
TANJA BERGINC CIGOJ
ALEKSANDRA BLAŽEVIČ
BORUT BOGATAJ
MILENA BONELLI
TADEJ BOŽIČ
ANDREJA BOŽIČ
DUŠAN BOŽOVIĆ
JOŽE BREGANT
ANGELA BRENČIČ
MAG. MILENA BREŠAN
ALENKA BREZOVEC
IVICA BRICELJ
ANDREJA BUKOVEC
EMA CERAR
MARIJA CERAR
ZDENKA CERJAK
ALMA CRNKIČ
MARJETA ČARGO
PAVLA ČEBAŠEK
VILKO ČERNOVŠEK
POLONCA ČIŽMAN-ŽAGAR
SAĐAN DRAGIĆ
TANJA DRMOTA
MAG. BILJANA ERDELIĆ
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MAGDALENA FLANDER
TINA FLEGO
MONIKA FORTIN
EVA GODINA
EDITA GORINJAC
ŽIVANA GORINŠEK – ČUČEK
GREGOR GOŠTE
BRANKA GUTNIK
AZRA HALILOVIĆ
MARTA HORVAT
IVANKA HORVAT
BOJAN HORVAT
LJUBINICA HUZJAN
LUČILA HVALA
MILENA HVALA
TATJANA IZGORŠEK
DAMJANA JAGER
NATAŠA JAKOBČIČ
MAG. PIKA JAZBINŠEK
JELKA JEŽ
MARIJA JURIČ
ERIANA KATNIK
RAJKO KAVČIČ
BERNARDA KEBLIČ
MARINKA KENK
MOJCA KLEVŽE ŠUMAN
EVA KNEZ MRAZ
IVANA KOCMUR
TATJANA KOLENC
LORI KONESTABO PERGAR
NATAŠA KOS
BARBARA KOŠENINA
STANISLAV KOŠIR
SONJA KOTNIK
MARJETA KOVAČ
HELENA KRANJC
TANJA KREVH
MAG. ZDENKA KRISTAN
VLASTA KUHAR
MAG. IRIS LOJEVEC
BREDA LÜK CIFER
CIRILA MALI
VESNA MARTINČIČ
NEDILJKA MARUNICA LAMPIČ
ERIKA MATKO
IRENA MEKINC
IRENA MERVAR
NIVES MESERKO
PETRA MEŽNAR
DR. DANICA MIKLAVČIČ
HELENA MIKLAVIČ
ANDREJ MIKOLA
TANJA MURŠEC
VANJA NARDIN UKMAR
ANA NIKŠIČ PENTEK
MIHAELA NOVAK KOLENKO
PETRA OGRIN REHBERGER
ANA OKOREN
ANDREJ OMAHEN
MATEJA OZMEC
ANTONIJA P. TANDLER
MAGTOMAŽ PAHULJE
POLONA PAL GORJANC
MILENA PAULINI
MAG. DENIS PAVLICA
MARIJA PELCAR
MAG. DRAGO PERC
STANISLAVA PERČIČ
DANILA PERHAVEC
RENATA PETEK
MAG. TANJA PETROVIČ

ANDREJA PEZDIRC VEHOVAR
VIOLETA PODLESNIK
TANJA PODLIPNIK
POLONCA POGAČAR
ALENKA POSEGA
RENATA POTOČNIK ŠEŠKO
MAG. TEREZIJA POVŠE PESRL
MARIJA POŽLEP
BREDA PRAH
MAGDA PUŠAVEC
ALENKA RAIMONDI
ŠTEFANIJA RAJ
LIDIJA RAJKOVIĆ
MAJA RAVBAR LAMPIČ
JERNEJ RAZBORŠEK
NATAŠA REČNIK
STAŠA REJC
MATEJA RESNIK
SIMONA RITUPER
MIRAN ROBNIK
CVETKA ROGELJA
NEVENKA ROPRET
STANISLAV RUPNIK
TADEJA SAVNIK
JASNA SRAKA
MIHA STANONIK
ALENKA STARIČ
MAGALEKSANDER STREL
INGE ŠERNEK
VALERIJA ŠIRNIK
MARIJA ŠIVIC
ELENA ŠKOFLEK STREZOVSKA
MAG. STANISLAVA ŠKRATEK
VILIBALD ŠKRLJ
SABINA ŠPEHAR PAJK
ŠTEFKA ŠTUHEC-REBERNIK
LIDIJA ŠUBELJ
MAGDALENA ŠUBIC
JANA ŠUŠTERŠIČ- KOBAL
HELENA TAJNIKAR
ALISON TEODOROVIČ
BARBARA TOMAŽINČIĆ
MARINA TRČEK
ALENKA TRILLER
DANICA TUREL
MAKSIMILIJAN TURŠIČ
MITJA UHAN
VANJA VAŠCER
MARTIN VELUŠČEK
JASMINA VIDMAR MAJER
STANKA VIDOVIČ
ALEKSANDER VRABEC
VALENTINA ZADRAVEC PREDOVNIK
HELENA ZALAZNIK
MARTIN ZAVIRŠEK
MIRA ZAVIRŠEK
NATAŠA ZAVIRŠEK ŽORŽ
RENATA ZEBEC
VALENTINA ZIDAR
IRENA ZIGMUND
MAG. KATARINA ZUPANC
TAJA ŽABERL
HELENA ŽAGAR

Št. 700-04/15-18/6
Ljubljana, dne 21. septembra 2015
EPA 748-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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2759. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
Delovnega sodišča v Mariboru

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 
45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na 
seji dne 21. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

sodišča v Mariboru

Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Mariboru se 
izvolijo 

iz vrst delavcev:
ALENKA ARČNIK
RAMONA ARMUŠ
SEMIR ATIĆ
ZDENKA BOBOVEC
BORIS BORKOVIČ
JANEZ BRUMEN
DRAGO BUČEK
FRANJO BUKOVEC
FRANC CAMPLIN
DUŠAN CELEC
DARJA CERKVENIČ
MARJETA CESAR
MOJCA CIMERMAN
ALEKSANDRA ČATER
ZDENKA ČRETNIK
BREDA ČRNČEC
CVETKA DIETNER KRAJNC
BOŽO DOBERŠEK
SREČKO DUH
MARTIN DULAR
PETRA FARTEK
KAREL FERK
BOŠTJAN FURJAN
DARKO GRUŠOVNIK
ERVIN HARTMAN
ALOJZ HORVAT
JOLANKA HORVAT
VLADIMIR HORVAT
DR. ANDREJ HOZJAN
IZIDOR HRGA
NIVES HROVAT
TATJANA HUDRAP
KARMEN IVANČIČ
RUDOLF JAVORNIK
JANEZ JEROMELJ
ANDREJ JEVŠENAK
MARINKA JURIČ
JOŽE KAMNIČAR
ANDREJ KARNIČNIK
ANDREJ KETIŠ
ALOJZ KLADNIK
NADA KLAJNŠEK
EDITA KLENOVŠEK
BOJAN KOLARIČ
MAG. DUŠAN KOLARIČ
GORDANA KONEČNIK
BRANKO KONKOLIČ
BERNARDA KOREZ
ANDREJA KOS
JOŽEF KOSER

VOJKO KOSI
ANA KOTNIK
BRANIMIRA KOZENBURGER
FRANC KRAJNC
IVAN KRALJIČ
ANTON KREPEK
KATARINA KRESNIK
RENATA KUKOVEC
DARJA KUPLJEN
SANDRA KURNIK ZUPANIČ
BERNARDA KUZMA
KRISTJAN LAINŠČEK
SUZANA LEBAR
DUŠAN LEGAT
ALOJZ LIČEN
CECILIJA LOPARIČ HERCOG
ZDENKO LORBER
KARLO LOVRIĆ
ANITA MANČEK
BRANKO MARKUŠ
DR. ALEŠ MAVER
MARJAN MEGLIČ
TANJA MEH
TATJANA MELIN
DAMJAN MERKAČ
TATJANA NEMET
FRANC NIDERL
TANJA NIKOLOVSKI
DANICA NOVAK
MIRAN NOVAK
DANIJEL NOVAK
LEOPOLD OREŠEK
BENJAMIN ORNIK
MOJCA PANGRČIČ
VESNA PATAFTA
VALERIJA PEKUŠEK CVIKL
DARJA PERNEK
MATJAŽ PIŠEK
TATJANA POLOVŠEK
MIRAN PRAPER
JULIJA PREAC
DARJA PUŠNIK
GORAN RAJIĆ
LOJZE RAŠKO
URŠKA RESNIK
IGOR ROBIČ
NATAŠA ROPIČ
BOJAN ROŠER
ALENKA ROŽMAN
ANTON ROŽMAN
JOŽE SAPAČ
ROBERT SEČKO
SAŠO SIMONIČ
OLGA SMILJAN
BLANKA SORŠAK
ANTON STOPNIŠEK
MILENKA ŠABEDER
VALERIJA ŠIJANEC
ALEŠ ŠIJAVEC
IRENA ŠKORJANC
DARKO ŠORLI
MIRICA ŠTIHER
MAG. DAMJAN ŠTRUCL
ANITA ŠTURM TRUPEJ
FRANC ŠUEN
MOJCA ŠUMER
ALENKA TIŠLER
DR. TINA TOMAŽIČ
NATAŠA TOMŠIĆ
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MLADEN TRAMŠEK
IRENA TUCELJ
JOŽE TÜRKL
NEVENKA VAJS
MIHELCA VESENJAK
BOJAN VIHAR
DR. JOSO VUKMAN
BREDA VUSER
BORUT ZALOKAR
MATJAŽ ZAVEC
DUŠAN ZELENJAK
SAŠO ZELENKO
BOGDAN ZORKO

iz vrst delodajalcev:
BARBARA AMBROŽ
MIRAN ANDREJEK
BENJAMIN BARBELJ
NATALIJA BER
ŠTEFAN BERNJAK
ERIKA BOLNAR
SREČKO BRAČKO
MAG. HELENA BRANDNER
MAG. IGOR BRATUŠA
VALERIJA BREGOVIČ
BOJAN BRENČIČ
MAG. SANELA BRGLEZ
MIRA CVAHTE
SILVO CVETKO
UROŠ ČRNKO
ANDREJ ČUŠ
DRAGO DELALUT
BORIS DEMŠIČ
IVAN DENŠA
MAG. BREDA ERLIH
HELENA FALEŽ
MARIJA FARAZIN
MARTINA FINGUŠT HECL
MILJANA FINK
ROLANDA FORNEZZI
IRENA FRANK
ANITA FRAS
MIRAN FUJS
SAŠA FULDER
MATEJ FURLAN
ROMANA GOLOB TERPLAN
SANDRA GOMBOC
VALERIJA GOTVAJN
JOŽICA GRADIŠNIK
REBEKA GRADIŠNIK
ROBERT GRAH
POLONA GROBELNIK
MILAN HAUPTMAN
DARJA HAVLAS-KOZODERC
DANICA HIŽMAN
MAG. MATEJA HOCHSTÄTTER
SUZANA HORVAT
ŽUŽANA HORVÁTH
ALEŠ HORVATIČ
DR. NATAŠA IRŠIČ BEDENIK
MAG. MIRJANA IVANUŠA-BEZJAK
ANDREJA JANC KODERMAN
ANDREJA JANŽIČ
BRIGITA JUHART
MAG. KARIN JURŠE
OLGA KALAN
OLGA KAMPUŠ
ANA KAPUN

MATEJA KARNIČNIK
MAG. IGOR KAVAŠ
STANISLAVA KELIH
ALIJA KERANOVIČ
DUŠAN KLAKOČER
MILAN KLEMENC
DUŠAN KNEHTL
BRIGITA KOČAR SENEKOVIČ
TATJANA KOŠA
MAG. JOŽEF KOVAČ
BRIGITA KOVAČEC
GABRIJEL KOZAR
VLADIMIR KRAJCER
PETER KRAJNC
JOŽEF KRANER
URŠKA KUKOVIČ RAJŠP
TATJANA KUPNIK
NATALIJA KURNIK
ALEKSANDRA LEPENIK
METKA LEŠNIK
VOJKO LETONJA
ZVEZDANA LUBEJ
ALOJZIJA LUBI
ZVONKO LUČEV
MITJA LUKNER
DRAGO MAHORKO
PETER MAJCENOVIČ
SAŠA MATEČKO VOLMAJER
ANDREJA MERNIK
DAVORIN MESAREC
BRIGITA MESARIČ
KSENIJA MIHOLIČ
MARJAN MISJA
MAG. DARIJA MOHORIČ
METKA MRŠNIK
ROMAN MURŠEC
VESNA NARAT
ROBERT NEDOK
MAG. TJAŠA NEUHOLD ČREŠNAR
SUZANA NIKOLIĆ
RENATA NOVAK SATLER
ANA OŠLAK
DUŠANKA OZMEC
PETRA PAHERNIK
FRANJO PERNEK
SIMONA PIŠEK TANCER
DARJA PLOJ
BORIS POTRČ
SIMON PREMZL
MILENA PULKO
MIRJANA RAJH
BORIS RAKUŠA
BORIS REPIČ
MAG. BORIS ROJS
RENATA SABO
ALENKA SAMEC RADONJIĆ
BOJANA SERNKO
BORUT SEŠEK
MAG. SILVA SIRK
MILENA SISINGER
ALEKSANDRA STAMNIČAR VERONIK
JANKO STOJKOVIĆ
DUŠAN ŠAFARIČ
ANDREJ ŠARC
MAG. VLADO ŠAUPERL
JANEZ ŠAUPERL
ROLANDA ŠAUPERL
MAJA ŠKROFIČ
MIRJANA ŠONAJA
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MONIKA ŠPINDLER
MAG. ANICA TANŠEK
SABINA TERNIK
ALEKSANDER THALER
BENO TOPOLNIK
REBEKA TRAMŠEK
MARIJA URŠNIK JAZBEC
OLGA VALAND
MAG. DARKA VALENT
KARMEN VAUPOTIČ
PETRA VERDNIK
NATALIJA VERŠIČ
DARKO VESELIČ
NEVENKA VUJAČIĆ
MIROSLAV ZELKO
MAG. POLONCA ZIH ROŽEN
DR. GORDANA ŽURGA

Št. 700-04/15-19/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2015
EPA 749-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2760. Sklep o izjemnem napredovanju v naziv 
vrhovni sodnik

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 
in 17/15) in 34.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl. US, 
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15 
in 17/15) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je 
Državni zbor na seji dne 23. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izjemnem napredovanju v naziv  

vrhovni sodnik

Izjemno napreduje v naziv vrhovni sodnik:
Franc SELJAK.

Št. 700-05/15-11/10
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 608-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2761. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 
– ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15), dru-
gega odstavka 12. člena, prvega odstavka 19. člena in prvega 
odstavka 20. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl. US, 
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15 
in 17/15) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je 
Državni zbor na seji dne 23. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
dr. Erik KERŠEVAN na sodniško mesto vrhovnega sodni-

ka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-05/15-13/8
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 710-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2762. Sklep o imenovanju na sodniško mesto 
vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 
17/15) in tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 
– odl. US, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 
– ZUPPJS15 in 17/15) ter 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 
2015 sprejel

S K L E P
o imenovanju na sodniško mesto vrhovne 

sodnice na Vrhovnem sodišču  
Republike Slovenije

Imenuje se:
mag. Tatjana STEINMAN na sodniško mesto vrhovne 

sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-05/15-13/9
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 710-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2763. Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice 
Sveta Banke Slovenije

Na podlagi 36. člena in petega odstavka 37. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno preči-
ščeno besedilo in 59/11) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 
2015 sprejel
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S K L E P
o imenovanju viceguvernerke in članice 

Sveta Banke Slovenije

Za viceguvernerko in članico Sveta Banke Slovenije se 
imenuje mag. Irena VODOPIVEC JEAN za dobo šestih let.

Št. 450-03/15-35/5
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 732-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2764. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije za ugotavljanje politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamen-
tarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – 
odl. US), 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, 
št. 8/15) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

za ugotavljanje politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 

Termoelektrarne Šoštanj

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (Uradni list RS, 
št. 16/15, 44/15 in 51/15) se:

– v drugem odstavku I. točke besedilo
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 1 člana 

in 1 namestnika člana«
nadomesti z besedilom
»Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 člana 

in 1 namestnika člana«.
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:

– za besedilom
»za člane:«
se črta besedilo
»mag. Alenka BRATUŠEK, PS ZaAB«;
– ter za besedilom
»za namestnike članov:«
se črta besedilo
»Jani (Janko) MÖDERNDORFER, PS ZaAB«.
– imenujeta se
za članico:
mag. Alenka BRATUŠEK, PS NP;
za namestnico članice:
mag. Mirjam BON KLANJŠČEK, PS NP.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/15-14/5
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 750-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2765. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem 
bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov 
in odgovornosti za že drugo sanacijo 
bančnega sistema v samostojni Sloveniji

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamen-
tarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl. 
US), 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) in 
Sklepa o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, 
št. 30/15) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2015 
sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  
o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem 

sistemu ter ugotavljanju vzrokov  
in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega 

sistema v samostojni Sloveniji

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o 
ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugota-
vljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega 
sistema v samostojni Sloveniji (Uradni list RS, št. 44/15) se:

– v drugem odstavku I. točke besedilo
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 1 člana 

in 1 namestnika člana«
nadomesti z besedilom
»Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 člana 

in 1 namestnika člana«.
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:

– za besedilom
»za člane:«
se črta besedilo
»mag. Mirjam BON KLANJŠČEK, PS ZaAB«;
– ter za besedilom
»za namestnike članov:«
se črta besedilo
»mag. Alenka BRATUŠEK, PS ZaAB«.
– imenujeta se
za člana:
dr. Bojan DOBOVŠEK, PS NP;
za namestnico člana:
mag. Mirjam BON KLANJŠČEK, PS NP.
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II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/15-15/5
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 751-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

VLADA
2766. Uredba o enkratni pomoči uporabnikom 

oziroma lastnikom ribiških plovil, 
ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje 
gospodarskega ribolova

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o mor-
skem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o enkratni pomoči uporabnikom oziroma 

lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno 
prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa pogoje, merila, upravičence, po-
stopek dodelitve in spremljanja za dodelitev enkratne pomoči 
v obliki nepovratnih sredstev uporabnikom oziroma lastnikom 
ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje go-
spodarskega ribolova z zaporno plavarico od 1. do 15. aprila 
2015 (v nadaljnjem besedilu: enkratna pomoč).

(2) Enkratna pomoč se dodeli v skladu s pravili o dode-
ljevanju pomoči de minimis za izvajanje Uredbe Komisije (EU) 
št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v 
sektorju ribištva in akvakulture (UL L, št. 190 z dne 28. 6. 2014, 
str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).

2. člen
(namen in finančna sredstva)

(1) Enkratna pomoč po tej uredbi se dodeli uporabnikom 
oziroma lastnikom ribiških plovil z namenom pomoči zaradi za-
časne prepovedi izvajanja gospodarskega ribolova z zaporno 
plavarico od 1. do 15. aprila 2015.

(2) Za izvajanje ukrepa enkratne pomoči se v letu 2015 
namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 
16.524,00 eurov.

3. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Do enkratne pomoči so upravičeni lastniki ali uporab-
niki plovila, za katerega je bila izdana odločba o začasni prepo-
vedi izvajanja ribolova z ribolovnim orodjem zaporna plavarica 
od 1. do 15. aprila 2015 (v nadaljnjem besedilu: plovilo), ki so:

– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 
registrirane in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova;

– samostojni podjetniki posamezniki s stalnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani in opravljajo dejav-
nost gospodarskega ribolova, ali

– fizične osebe, vpisane v evidenco ribičev fizičnih oseb, 
ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje iz 
drugega odstavka 2. člena Uredbe 717/2014/EU, se obravna-
vajo kot enotno podjetje.

(3) Za pridobitev enkratne pomoči morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:

1. plovilo mora biti registrirano za gospodarski ribolov;
2. za plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za go-

spodarski ribolov;
3. oseba iz prvega odstavka tega člena je bila v času 

zapore ribolova na dano plovilo navedena kot lastnik oziroma 
uporabnik plovila na dovoljenju za gospodarski ribolov;

4. na dovoljenju za gospodarski ribolov plovila mora biti 
kot vrsta ribolovnega orodja navedena zaporna plavarica;

5. plovilo je moralo v letu 2014 opraviti najmanj 
50 ribolovnih potovanj, od tega je moralo biti na najmanj 
20 ribolovnih potovanjih uporabljeno ribolovno orodje zaporna 
plavarica, kar se dokazuje z izpolnjenimi in oddanimi ladijski-
mi dnevniki, in

6. za plovilo je bila izdana odločba o začasni prepovedi 
izvajanja ribolova z ribolovnim orodjem zaporna plavarica od 
1. do 15. aprila 2015.

4. člen
(vloga za izplačilo enkratne pomoči)

(1) Vloga za izplačilo enkratne pomoči (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) mora vsebovati naslednje podatke oziroma 
priloge:

1. osebno ime in naslov oziroma naziv, sedež in zakoni-
tega zastopnika vlagatelja;

2. davčno številko vlagatelja;
3. matično številko vlagatelja (le za pravne osebe in sa-

mostojne podjetnike posameznike);
4. številko transakcijskega računa vlagatelja in naziv ban-

ke;
5. registrsko številko plovila, za katero vlagatelj uveljavlja 

pomoč;
6. izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je vla-

gatelj prejel v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem 
proračunskem letu, na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te 
uredbe;

7. izjavo vlagatelja, ali gre za enotno podjetje v skladu z 
drugim odstavkom 2. člena Uredbe 717/2014/EU, na obrazcu 
iz priloge te uredbe;

8. izjavo o združitvi oziroma pripojitvi podjetja v obdobju 
od 1. januarja 2013 do datuma vložitve vloge na obrazcu iz 
priloge te uredbe in

9. izjavo o delitvi podjetja v obdobju od 1. januarja 2013 
do datuma vložitve vloge na obrazcu iz priloge te uredbe.

(2) Če je bil v času prepovedi izvajanja ribolova upo-
rabnik plovila vlagatelj, ki ni lastnik plovila, mora vlogi, poleg 
prilog iz prejšnjega odstavka, priložiti tudi pisno soglasje 
lastnika plovila.

5. člen
(izračun in merila za omejitev višine pomoči)

(1) Enkratna pomoč na posamezno plovilo znaša do 
2.754,00 eurov (459 eurov na vsakega od šestih članov posad-
ke ribiškega plovila upravičenca, ki uporablja ribolovno orodje 
zaporna plavarica).

(2) Če je za posamezno plovilo vloženih več vlog, ki iz-
polnjujejo pogoje iz 3. člena te uredbe, se znesek iz prejšnjega 
odstavka za to plovilo proporcionalno razdeli med posamezne 
upravičence.

(3) Če izračunana enkratna pomoč skupaj z drugimi po-
močmi de minimis v sektorju ribištva in akvakulture, ki jih je 
upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih, preseže 
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30.000,00 eurov, se mu dodeli le del enkratne pomoči, ki skupaj 
s prejetimi pomočmi de minimis v sektorju ribištva in akvakul-
ture v zadnjih treh proračunskih letih ne preseže omejitve iz 
drugega odstavka 3. člena Uredbe 717/2014/EU.

(4) Ministrstvo izvede izračun v skladu s tem členom in 
6. členom te uredbe ter izplača pomoč na transakcijski račun 
upravičenca v enkratnem znesku.

6. člen
(kumulacija pomoči)

Enkratna pomoč se lahko kumulira z drugimi pomočmi le 
pod pogoji iz 5. člena Uredbe 717/2014/EU.

7. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Vlogo iz 4. člena te uredbe vlagatelj pošlje na naslov 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska ce-
sta 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vloži v vložišču ministrstva 
najpozneje do 30. oktobra 2015.

(2) Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispelih 
vlog.

(3) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
(4) Če je vloga popolna in vlagatelj izpolnjuje vse po-

goje iz te uredbe, izda ministrstvo vlagatelju odločbo o do-
delitvi in višini dodeljene pomoči z obrazložitvijo, da gre za 
pomoč de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 
EU št. 717/2014/EU z navedbo njenega naslova in objave v 
Uradnem listu Evropske Unije.

(5) Če vloga ni popolna, ministrstvo pozove vlagatelja k 
njeni dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama 
prispelih vlog.

(6) Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zne-
ska iz drugega odstavka 2. člena te uredbe po vrstnem redu 
popolnih vlog.

8. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)

Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je pridobil 
sredstva na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti 
v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva po tej 
uredbi, vključno z zamudnimi obrestmi od datuma dodelitve 
pomoči.

9. člen
(hramba dokumentacije in spremljanje)

Ministrstvo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odo-
britev pomoči po tej uredbi, hrani deset proračunskih let od 
datuma dodelitve enkratne pomoči iz te uredbe za namen 
spremljanja iz 6. člena Uredbe 717/2014/EU.

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-43/2015
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EVA 2015-2330-0082

Vlada Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik
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PRILOGA  
IZJAVA VLAGATELJA GLEDE ENOTNEGA PODJETJA, PRIPOJENEGA, RAZDELJENEGA PODJETJA  IN 
KUMULACIJE POMOČI DE MINIMIS 

 
Podpisani _____________________________________________________izjavljam,  

(ime in priimek vlagatelja oziroma pooblaščene osebe za zastopanje) 

da sem (ustrezno obkroži): 
 

 Pravna oseba 
 

 Samostojni podjetnik 
 

 Ribič‐fizična oseba skladno z Zakonom o morskem ribištvu 
 
z naslovom _______________________________________________________________: 

(naslov ali sedež vlagatelja) 

 
1. Izjavljam, da SEM/NISEM enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 

717/2014/EU  (ustrezno  obkrožite).  Kot  enotno  podjetje  smo  v  razmerju  z  naslednjimi 
podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM): 

 
Osebno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež  Matična številka  

   

   

   

 
2. Izjavljam, da v obdobju od 1.  januarja 2013 do datuma vložitve vloge moje podjetje JE/NI 

bilo  (ustrezno obkroži)  združeno ali pripojeno drugim podjetjem  (osmi odstavek 3.  člena 
Uredbe 717/2014/EU) (navedite ustrezna podjetja, če ste obkrožili JE): 
 
Osebno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež  Matična številka  

   

   

   

 
3. Izjavljam, da v obdobju od 1.  januarja 2013 do datuma vložitve vloge moje podjetje JE/NI 

bilo  (ustrezno  obkroži)  razdeljeno  na  več  podjetij  (deveti  odstavek  3.  člena  Uredbe 
717/2014/EU) (navedite ustrezna podjetja, če ste obkrožili JE). 
Osebno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež  Matična številka  

   

   

   
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 25. 9. 2015 / Stran 7823 

 

4. Izjavljam,  da  SEM  prejel  oziroma  sem  zaprosil  za  pomoč/NISEM  prejel  oziroma  nisem 
zaprosil  za  pomoči  de  minimis  v  predhodnih  dveh  proračunskih  letih  in  v  tekočem 
proračunskem  letu na podlagi Uredbe 717/2014/EU ali drugih uredb de minimis (ustrezno 
obkrožite) 

 
V  predhodnih  dveh  letih  in  v  tekočem  proračunskem  letu  sem  prejel  oziroma  sem  zaprosil  za 
naslednje pomoči de minimis (obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM): 

 
 

 

Datum prejetja sredstev  Višina sredstev (EUR)  Pravna podlaga (predpis EU 
ali nacionalni predpis) 

     

     

     

Datum:      Podpis vlagatelja oziroma 
pooblaščene osebe za zastopanje: 
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2767. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o odpadkih

Na podlagi petega odstavka 20. člena in za izvrševanje 
drugega odstavka 83. člena, četrtega odstavka 84. člena ter 
104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o odpadkih

1. člen
V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15) se v 

prvem odstavku 1. člena besedilo »Uredbo Komisije (EU) 
št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Prilo-
ge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 365 z dne 
19. 12. 2014, str. 89)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komi-
sije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi Priloge 
II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 184 z dne 
11. 7. 2015, str. 13)«.

2. člen
Za osmim odstavkom 7. člena se doda nov deveti odsta-

vek, ki se glasi:
»(9) Imetnik ostanka proizvodnje dokazuje izpolnjevanje 

pogoja iz sedmega odstavka tega člena s tehnično dokumen-
tacijo o proizvodnem procesu (tehnološko shemo proizvodnega 
procesa), iz katere je razvidno, da so običajni industrijski po-
stopki iz prejšnjega odstavka sestavni del tega proizvodnega 
procesa.«.

Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
V enajstem odstavku se v 3. točki besedilo »Uredbo Ko-

misije (EU) 2015/628 z dne 22. aprila 2015 o spremembi Pri-
loge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) glede svinca in njegovih spojin (UL L št. 104 
z dne 23. 4. 2015, str. 2)« nadomesti z besedilom »Uredbo 
Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH) (UL L št. 132 z dne 29. 5. 2015, str. 8)«.

3. člen
V drugem odstavku 30. člena se za 2. točko doda nova 

3. točka, ki se glasi:
»3. vlagatelj razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem 

odpadkov in njihov prevoz,«.
Dosedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 4., 5., 6. 

in 7. točka.

4. člen
V drugem odstavku 31. člena se v 1. točki besedilo »4. 

in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.

5. člen
V prvem odstavku 32. člena se v 4. točki besedilo »zago-

tavljal prevzem odpadkov« nadomesti z besedilom »prevzemal 
odpadke«.

6. člen
V drugem odstavku 39. člena se v 1. točki za vejico doda 

besedilo »s katerim vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 
3., 4. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena ter 3. točke 

drugega odstavka 30. člena te uredbe, če gre za primer iz tre-
tjega odstavka prejšnjega člena,«.

V 2. točki se za besedilom »potrebna,« doda beseda »in«.
V 3. točki se besedilo »okolje, in« nadomesti z besedilom 

»okolje.«.
4. točka se črta.
V tretjem odstavku se v 1. točki za vejico doda besedilo »s 

katerim vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 3., 4. in 5. 
točke drugega odstavka prejšnjega člena ter 3. točke drugega 
odstavka 30. člena te uredbe, če gre za primer iz tretjega od-
stavka prejšnjega člena, in«.

V 2. točki se besedilo »objektov, in« nadomesti z besedi-
lom »objektov.«.

3. točka se črta.

7. člen
V prvem odstavku 40. člena se v 3. točki za besedilom 

»imetnikih odpadkov,« doda besedilo »vključno s podatki o 
sredstvih in opremi, s katerimi bo prevzemal odpadke,«.

8. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 8. točki črta besedilo »v 

postopku obdelave«, besedilo »s predpisom iz drugega od-
stavka 8. člena« pa se nadomesti z besedilom »z 8. členom«.

9. člen
V tretjem odstavku 45. člena se v 3. točki pod f) črtata be-

seda »obdelanih« in besedilo »v postopku obdelave«, besedilo 
»s predpisom iz drugega odstavka 8. člena« pa se nadomesti 
z besedilom »z 8. členom«.

10. člen
V tretjem odstavku 72. člena se številka »29« nadomesti 

s številko »28«.

11. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedilom »44.,« doda 

besedilo »55.,«.

12. člen
V prilogi 2 se besedilo opombe (1) spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) To vključuje sežigalnice za predelavo trdnih komu-

nalnih odpadkov samo takrat, kadar je njihova energetska 
učinkovitost enaka ali večja od:

– 0,60 za naprave, ki delujejo in imajo dovoljenje v skladu 
z veljavno zakonodajo pred 1. januarjem 2009,

– 0,65 za naprave z dovoljenjem po 31. decembru 2008,

kar se določi z uporabo naslednje enačbe:

energetska učinkovitost = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

v kateri:
– Ep pomeni letno proizvodnjo toplotne ali električne 

energije. Izračuna se z električno energijo, pomnoženo z 2,6, 
in toplotno energijo, proizvedeno za komercialno uporabo, 
pomnoženo z 1,1 (GJ/leto),

– Ef pomeni energijo, dovedeno v sistem, iz goriva, ki 
prispeva k proizvodnji pare, na leto (GJ/leto),

– Ew pomeni energijo, ki jo vsebujejo odpadki za obdela-
vo, izračunano z uporabo neto kalorične vrednosti odpadkov, 
na leto (GJ/leto),

– Ei pomeni dovedeno energijo, razen Ew in Ef, na leto 
(GJ/leto),

– 0,97 je faktor, ki pomeni energetske izgube zaradi pe-
pela iz kotla in rešetk ter sevanja.

Ta enačba se uporablja v skladu z referenčnim dokumen-
tom o najboljših razpoložljivih tehnikah za sežig odpadkov.

Rezultat enačbe za izračun energetske učinkovitosti se 
pomnoži s podnebnim korekcijskim faktorjem (CCF – climate 
correction factor) na naslednji način:
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1. CCF za naprave, ki delujejo in imajo dovoljenje v skladu 
z veljavno zakonodajo pred 1. septembrom 2015:

CCF = 1, če je HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25, če je HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, če je 2 150 < HDD 

< 3 350
2. CCF za naprave z dovoljenjem po 31. avgustu 2015 in 

za naprave pod točko 1 z dovoljenjem po 31. decembru 2029:
CCF = 1, če je HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12, če je HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, če je 2 150 < HDD 

< 3 350
Izračunana vrednost CCF se zaokroži na tri decimalna 

mesta.
Vrednost HDD (heating degree days – stopinjski dnevi 

ogrevanja) se določi kot povprečje letnih vrednosti HDD loka-
cije sežigalnice, izračunano za obdobje 20 zaporednih let pred 
letom, za katero se izračuna CCF.

Za izračun vrednosti HDD se uporabi naslednja metoda 
Eurostata:

HDD = (18 °C – Tm) × d, če je Tm ≤ 15 °C (prag ogrevanja)
HDD = 0, če je Tm > 15 °C
Tm = (Tmin + Tmax) / 2
Tm je povprečna zunanja temperatura v obdobju d dni. Izra-

čuni se opravijo za vsak dan (d = 1) in se seštejejo za eno leto.«.

13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-33/2015
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EVA 2015-2550-0140

Vlada Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

2768. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Calgaryju, v Kanadi

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

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Calgaryju, v Kanadi
I

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Calgaryju, 
v Kanadi, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje konzulata obsega provinco Alberto.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja 

na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko 
Slovenijo in konzularnim območjem.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-17/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-1811-0112

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2769. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi

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

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Calgaryju, v Kanadi

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, 

v Kanadi se imenuje Alan Lee Ross.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-81/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-1811-0113

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2770. Sklep o razrešitvi generalnega konzula 
Republike Slovenije v Monoštru

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

S K L E P
o razrešitvi generalnega konzula Republike 

Slovenije v Monoštru

I
Dušan Snoj se z 2. 10. 2015 razreši z dolžnosti general-

nega konzula Republike Slovenije v Monoštru.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-129/2015
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-1811-0173

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2771. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast 
presegla 2,5 odstotka bruto domačega 
proizvoda

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104304
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109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) 
in 250. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 
25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 
– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 
– odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US) Vlada Republike 
Slovenije objavlja

S K L E P
o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 

2,5 odstotka bruto domačega proizvoda

I
Gospodarska rast v letu 2014 je presegla 2,5 odstotka 

bruto domačega proizvoda.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-8/2015
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EVA 2015-1522-0029

Vlada Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
2772. Pravilnik 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 in 47/15) ministrica za zdravje izdaja

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

eZdravja za obvezne uporabnike

1. člen
(predmet urejanja)

Ta pravilnik določa pogoje, roke, način vključitve in upora-
be eZdravja za obvezne uporabnike storitev eZdravja.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Informacijski sistem je urejen in organiziran sistem, ki 

omogoča vnos podatkov in obvezne uporabnike oskrbuje z 
informacijami za odločanje.

2. Infrastruktura so sredstva, ki zagotavljajo ustrezno de-
lovanje informacijskega sistema.

3. Komunikacijska oprema je oprema, ki omogoča ko-
municiranje med informacijskimi sistemi, storitvami in drugimi 
informacijskimi viri.

4. Kvalificirano potrdilo ima enak pomen, kot ga opredelju-
je zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

5. Omrežni promet je prenos podatkov v računalniških 
omrežjih.

6. Omrežje obveznega uporabnika vsebuje strojno in 
programsko komunikacijsko opremo na lokacijah uporabnika 
(lokalno omrežje) in povezave med njimi (krajevno omrežje), 

ki omogoča delovanje ostale računalniške opreme izvajalca in 
povezavo na priključno točko zNET.

7. VPN povezava je navidezno zasebno omrežje, ki omo-
goča varen prenos podatkov skozi šifriran tunel v okviru javne 
komunikacijske infrastrukture.

8. Zlonamerna programska oprema je oprema, katere 
namen je škodljivo vplivati na delovanje informacijskega sis-
tema (npr. virus, črv, stranska vrata, trojanski konj, vohunski 
program).

9. zNET je zasebno zdravstveno računalniško omrežje, ki 
ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje in ki zagotavlja 
varne in zanesljive komunikacijske povezave med obveznimi 
uporabniki, pri čemer ne vključuje lokalnih omrežij obveznih 
uporabnikov.

3. člen
(zagotavljanje kakovosti infrastrukture)

(1) Za vključitev in uporabo storitev eZdravja obvezni upo-
rabniki zagotavljajo kakovostno informacijsko-komunikacijsko 
infrastrukturo in izpolnjujejo vse minimalne varnostne zahteve, 
določene s tem pravilnikom.

(2) Obvezni uporabniki zagotavljajo varovanje svoje in-
formacijsko-komunikacijske infrastrukture z ukrepi, primernimi 
glede na tveganja.

4. člen
(dostop do storitev eZdravja)

(1) Obvezni uporabniki dostopajo do storitev eZdravja 
izključno prek omrežja zNET z uporabo strojne in programske 
komunikacijske opreme, ki jo predpiše in upravlja Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

(2) Obvezni uporabniki imajo nameščeno ustrezno razli-
čico informacijskega sistema za obdelavo zdravstvene doku-
mentacije, ki omogoča uporabo storitev eZdravja. Ustreznost 
različice informacijskega sistema odobri NIJZ.

(3) Obvezni uporabnik storitev eZdravja določi odgovor-
no osebo za nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, 
določenih s tem pravilnikom, in o tem v 15 dneh po določitvi 
obvesti NIJZ.

5. člen
(načini vključitve v zNET)

(1) Način vključitve obveznih uporabnikov v zNET je odvi-
sen od tipa uporabnika, ki se določi glede na število zaposlenih, 
in sicer:

– majhen uporabnik – obvezni uporabnik, ki ima od 1  
do 9 zaposlenih;

– srednji uporabnik – obvezni uporabnik, ki ima od 10  
do 99 zaposlenih;

– večji uporabnik – obvezni uporabnik, ki ima od 100  
do 499 zaposlenih;

– velik uporabnik – obvezni uporabnik z več kot 500 za-
poslenimi.

(2) Vključitev obveznih uporabnikov iz prejšnjega odstav-
ka v zNET se izvede v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi 
NIJZ in ki bodo objavljena na spletni strani NIJZ.

6. člen
(pogoji za oddaljen dostop)

(1) Oddaljen dostop do omrežja obveznega uporabnika 
se omogoči le tistim zaposlenim pri obveznem uporabniku ali 
pogodbenem izvajalcu obveznega uporabnika, ki zaradi narave 
svojega dela nujno potrebuje oddaljen dostop.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka z oddaljenim dostopom 
dostopajo do lokalnega omrežja prek VPN povezave, ki se 
zaključuje na požarni pregradi zNET ali požarni pregradi ob-
veznega uporabnika ali drugi opremi obveznega uporabnika s 
funkcionalnostjo zaključevanja VPN. Za vzpostavitev VPN po-
vezave morajo osebe iz prejšnjega odstavka potrditi istovetnost 
z enkratnim geslom ali kvalificiranim potrdilom.
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(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena pri oddaljenem 
dostopu:

– zagotavljajo varnostne mehanizme, določene v 8. 
in 9. členu tega pravilnika,

– preprečujejo možnost nepooblaščenega dostopa do 
notranjega omrežja,

– varujejo podatke pred naključnim in namernim razkri-
tjem drugim neupravičenim osebam,

– zagotavljajo nadzor nad računalniško opremo z vklo-
pljeno VPN povezavo,

– se po uporabi odjavijo iz sistema in
– zagotavljajo, da osebni podatki ne ostanejo shranjeni 

na delovni postaji.
(4) Oddaljen dostop do informacijskega sistema obve-

znega uporabnika je omogočen le toliko časa, dokler za to 
obstaja potreba.

(5) Obvezni uporabnik zagotavlja revizijsko sled odda-
ljenega dostopanja do omrežja, informacijskih sistemov in po-
datkov.

7. člen
(pogoji za omogočanje brezžičnega dostopa)

(1) Pri brezžičnem dostopu do omrežja obveznega upo-
rabnika se uporablja sistem stroge avtentikacije (enkratna 
gesla, uporaba kvalificiranih potrdil ali drugih enakovrednih 
mehanizmov).

(2) Brezžično omrežje obveznega uporabnika storitev 
eZdravja, ki omogoča dostop za goste, je ločeno od lokalne-
ga računalniškega omrežja obveznega uporabnika in ne sme 
omogočati dostopa v omrežje zNET.

(3) Brezžično omrežje obveznega uporabnika storitev 
eZdravja, ki omogoča dostop do zdravstvenega informacijske-
ga sistema, mora biti varovano na naslednji način:

– radijski vmesnik mora biti šifriran;
– zagotovljeno mora biti prepoznavanje uporabnikov 

omrežja in
– zagotovljen mora biti nadzor nad dostopnimi točkami 

(stroga overitev dostopnih točk in ustrezna fizična varnost).

8. člen
(varovanje strojne in programske opreme)

(1) Obvezni uporabnik omogoča uporabo samo certifici-
rane in licencirane opreme. Dostop do strojne in programske 
opreme je dovoljen le tistim zaposlenim pri obveznem upo-
rabniku ali zunanjim izvajalcem, ki zaradi narave svojega dela 
nujno potrebujejo dostop.

(2) Obvezni uporabnik določi pooblaščeno osebo, ki odo-
bri:

– nameščanje programske opreme;
– iznos podatkov ali strojne opreme iz prostorov obve-

znega uporabnika;
– nameščanje ali priključevanje programske in strojne 

opreme, ki omogoča zajem in analizo omrežnega prometa;
– vzdrževanje, spreminjanje ali popravljanje strojne in 

programske opreme.
(3) Obvezni uporabnik ustrezno dokumentira namestitve, 

spremembe in dopolnitve strojne in programske opreme ter 
spremembe konfiguracij komunikacijske opreme (ID uporabni-
ka, čas dostopa, namen in opis izvedenih sprememb).

(4) Obvezni uporabnik zagotavlja obvezno uporabo re-
šitev za varovanje pred zlonamerno programsko opremo na 
vseh strežnikih in delovnih postajah. Ob pojavu zlonamerne 
programske opreme jo obvezni uporabnik odstrani ter ugotovi 
in odpravi vzrok pojava.

(5) Varnostni mehanizmi, ki se uporabljajo za zaščito do-
stopa do kvalificiranih potrdil, s katerimi se dostopa do storitev 
eZdravja, so:

– kvalificirano potrdilo se hrani na prenosnem mediju 
(pametni kartici),

– za avtentikacijo se uporablja skrivno geslo,
– skrivno geslo se vpisuje na čitalniku kartic.
(6) Za potrebe obnove računalniškega sistema ob okva-

rah in ob drugih izjemnih situacijah obvezni uporabnik zagota-
vlja redno izdelavo varnostnih kopij podatkov. Kopije se hranijo 
na določenih mestih, ki morajo biti ognjevarna, zavarovana pro-
ti poplavam in elektromagnetnim motnjam, v okviru predpisanih 
klimatskih pogojev in zaklenjena. Vsi vpogledi se beležijo.

9. člen
(uporaba gesel)

(1) Dostop do programske opreme in podatkov se varuje 
s sistemom gesel za avtorizacijo ter identifikacijo uporabnikov 
programov in podatkov. Sistem upravljanja z gesli omogoča 
možnost naknadnega ugotavljanja, kdo in kdaj je obdeloval 
osebne podatke.

(2) Vsa gesla, ki omogočajo nadzor nad informacijsko- 
komunikacijsko infrastrukturo ali nadzor sistema upravljanja z 
gesli, se hranijo v zapečatenih ovojnicah in se jih varuje pred 
dostopom nepooblaščenih oseb. Uporabi se jih samo v izrednih 
okoliščinah oziroma ob nujnih primerih. Vsaka uporaba vsebine 
zapečatenih ovojnic se dokumentira. Po vsaki takšni uporabi 
se določijo nova gesla.

(3) Splošna pravila pri uporabi gesel:
– za vsako geslo za dostop je odgovorna ena oseba;
– gesla so težko ugotovljiva in imajo vsaj 8 znakov (se-

stavljena naj bodo iz kombinacije črk (male in velike), številk in 
posebnih znakov (npr. ()_+|@^#$\));

– uporaba samo črkovnih znakov je prepovedana;
– geslo ni zapisano ali shranjeno na mestu, kjer je lahko 

dostopno drugim;
– gesla se redno menjajo v določenih časovnih intervalih, 

vsaj enkrat vsakih šest mesecev;
– spreminjanje gesel je obvezno (kjer je mogoče, naj 

zamenjavo vsilijo tehnični sistemi);
– začetno geslo ali geslo po vzpostavitvi je začasno in 

mora biti spremenjeno ob njegovi prvi uporabi;
– začasna gesla je uporabnikom treba pošiljati oziroma 

izročati na varen način;
– če uporabnik geslo pozabi, mu sistemski skrbnik dodeli 

novo začasno geslo, ki ga uporabnik spremeni ob prvi prijavi;
– za interne in zunanje sisteme se ne uporablja istega 

gesla;
– računalnik se po določenem časovnem obdobju neak-

tivnosti avtomatično zaklene.
(4) Poleg pravil iz prejšnjega odstavka veljajo za gesla za 

strežniške sisteme in skrbniška gesla naslednja pravila:
– gesla se menjajo najmanj vsakih 60 dni;
– dolžina gesla je najmanj deset znakov;
– prepovedana je uporaba istega gesla za različne siste-

me ali aplikacije;
– nabor oseb z dostopom do skrbniških gesel mora biti 

omejen;
– ob prekinitvi delovnega razmerja se osebi, ki ima dostop 

do skrbniških gesel, skrbniška gesla takoj zamenjajo.

10. člen
(priloga)

Roki, način vključitve in uporabe storitev eZdravja so v 
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

11. člen
(prehodno obdobje)

(1) Do začetka izvajanja nalog eZdravja na NIJZ mini-
ster, pristojen za zdravje, izda tehnična navodila iz drugega 
odstavka 5. člena tega pravilnika in jih objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za zdravje.

(2) Tehnična navodila iz prejšnjega odstavka minister, 
pristojen za zdravje, izda ob uveljavitvi tega pravilnika.
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12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-57/2015/26
Ljubljana, dne 17. septembra 2015
EVA 2015-2711-0026

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Priloga: Roki, način vključitve in uporabe storitev eZdravja

Informacijska 
storitev 
eZdravja

Obvezni uporabnik Način vključitve in uporabe Rok za vključitev Morebitne 
izjeme

eRecept Lekarne, ki izdajajo 
zdravila na recept

prevzemanje elektronskih 
receptov na vsaj eni delovni 
postaji v poslovni enoti 
lekarne

30. september 2015 /

eRecept Lekarne, ki izdajajo 
zdravila na recept

prevzemanje elektronskih 
receptov na vseh delovnih 
postajah, kjer je omogočeno 
izdajanje zdravil na recept

Izvajalci zdravstvene dejavnosti 
po naslednjih območnih enotah Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

/

OE Murska Sobota 30. september 2015

OE Ravne na Koroškem 4. oktober 2015

OE Celje 6. oktober 2015

OE Krško 7. oktober 2015

OE Koper 9. oktober 2015

OE Nova Gorica 13. oktober 2015

OE Kranj 15. oktober 2015

OE Novo mesto 19. oktober 2015

OE Maribor 21. oktober 2015

OE Ljubljana 24. oktober 2015

eRecept Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti, 
ki izvajajo storitve 
na primarni ravni 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

predpisovanje elektronskih 
receptov vzporedno 
s predpisovanjem 
na papirnatem obrazcu

Izvajalci zdravstvene dejavnosti 
po naslednjih območnih enotah Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

/

OE Murska Sobota 2. oktober 2015

OE Ravne na Koroškem 6. oktober 2015

OE Celje 8. oktober 2015

OE Krško 9. oktober 2015

OE Koper 13. oktober 2015

OE Nova Gorica 15. oktober 2015

OE Kranj 19. oktober 2015

OE Novo mesto 21. oktober 2015

OE Maribor 23. oktober 2015

OE Ljubljana 29. oktober 2015
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eRecept Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti, 
ki izvajajo storitve 
na primarni ravni 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

predpisovanje samo 
elektronskih receptov 

2. november 2015 – za osebno 
rabo  
– za nujne 
recepte

eRecept Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti, 
ki izvajajo storitve 
na sekundarni 
in terciarni ravni 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

predpisovanje samo 
elektronskih receptov 
pri predpisovanju zdravil 
na recept

1. februar 2016 – za osebno 
rabo  
– za nujne 
recepte

eNaročanje Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti, ki 
izvajajo storitve 
na sekundarni 
in terciarni ravni 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe 

– poročanje o čakalnih 
dobah v nacionalni čakalni 
seznam  
– poročanje o prvih prostih 
terminih  
– omogočanje eNaročanja  
– posredovanje fizičnih 
napotnic v elektronski obliki

31. december 2015 /

eNaročanje Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti, 
ki izvajajo storitve 
na primarni ravni 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

– naročanje pacientov  
– izdelava eNapotnic 
za napotitev na sekundarno 
in terciarno raven 
zdravstvene dejavnosti

15. marec 2016 – v primeru 
drugačne želje 
pacienta

eNaročanje Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti, 
ki izvajajo storitve 
na sekundarni 
in terciarni ravni 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

– izdelava eNapotnic 
za napotitev na sekundarno 
in terciarno raven 
zdravstvene dejavnosti 
v okviru zdravstvenega 
stanja, za katerega je bil 
pacient napoten  
– naročanje pacientov 
na zdravstvene storitve, 
na katere so napoteni

15. marec 2016 – v primeru 
drugačne želje 
pacienta

CRPP Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe 

– avtomatizirano pošiljanje 
vseh dokumentov, ki jih 
s pravilnikom predpiše 
minister  
– pregled dostopnih 
dokumentov v CRPP

1. december 2015 /

CRPP – 
povzetek 
podatkov 
o pacientih

Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

objava in pridobivanje 
povzetka podatkov 
o pacientih 

1. april 2016 /

eKomunikacije Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

avtomatizirano pošiljanje 
prijavnega obrazca

z dnem uveljavitve pravilnika /

Evidenca 
teleradioloških 
preiskav

Izvajalci 
zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

posredovanje 
in sprejemanje 
digitaliziranega 
radiološkega gradiva

1. november 2015 /
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2773. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti 
operativnih gasilcev

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja 
ministrica za zdravje v soglasju z ministrico za obrambo

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o ugotavljanju 

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

1. člen
V Pravilniku o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti ope-

rativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08 in 9/11) se v 
4. členu napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da 
se glasi:

»Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene spo-
sobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša 
opravila, za katera je potrebna specialnost nosilec izolirnega 
dihalnega aparata, obsega poleg zdravstvenega pregleda iz 
prejšnjega člena tudi naslednje:«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-41/2015
Ljubljana, dne 3. junija 2015
EVA 2015-2711-0020

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Soglašam!

Andreja Katič l.r.
Ministrica

za obrambo

2774. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o sporočanju podatkov za kemikalije

Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona 
o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 
– ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o sporočanju podatkov za kemikalije

1. člen
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni 

list RS, št. 35/11, 49/13 in 18/15) se v prvem odstavku 3. čle-
na v napovednem stavku besedilo »Uredbo Komisije (EU) 
št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvr-
ščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom 
njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL 
L št. 350 z dne 6. 12. 2014, str. 1)« nadomesti z besedilom 
»Uredbo Komisije (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu 
napredku (UL L št. 197 z dne 25. 7. 2015, str. 10)«.

2. člen
V Prilogi 1 se v 7. točki v tabeli za tarifno oznako 3406 

doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
»– tarifna oznaka 3824 50 10 – beton, pripravljen za vlivanje«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-60/2015
Ljubljana, dne 18. septembra 2015
EVA 2015-2711-0029

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o standardih in normativih 
za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji 
za oblikovanje cen teh storitev

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o urejanju 
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 
100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

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

o standardih in normativih za izvajanje storitev 
za trg dela in metodologiji za oblikovanje 

cen teh storitev

1. člen
V Pravilniku o standardih in normativih za izvajanje sto-

ritev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev 
(Uradni list RS, št. 74/11) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
(področje urejanja)

(1) Ta pravilnik določa standarde in normative za storitvi 
za trg dela iz prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju 
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 
100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem be-
sedilu: zakon) in metodologijo za oblikovanje cen teh storitev.

(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi kadar sta sto-
ritvi za trg dela sofinancirani iz evropskih sredstev, razen če 
je s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji, določeno drugače.«.

2. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Storitev se izvaja v skupini in v obliki individualne-

ga spremljanja upravičencev. Skupinska oblika dela se izvaja 
v različnih tipih skupin, ki se določijo glede na čas trajanja 
posamezne delavnice. Skupina šteje 12 do 15 upravičencev 
(TIP A, B, C in D).«.

3. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorski normativ in oprema glede na število upra-

vičencev:
Število 

upravičencev Ustrezen prostor Oprema

od 1 do 5 od 10 m2 do 16 m2 najmanj en računalnik 
z internetno povezavo

od 6 do 15 od 16 m2 do 50 m2 najmanj trije računalniki 
z internetno povezavo

«.
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4. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Storitev se izvaja v skupini v obliki delavnice. Skupin-

ska oblika dela se izvaja v različnih tipih skupin, ki se določijo 
glede na čas trajanja posamezne delavnice. Skupina šteje 
12 do 15 upravičencev (TIP A, B, C in D).«.

5. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorski normativ in oprema glede na število upra-

vičencev:
Število 

upravičencev Ustrezen prostor Oprema

od 1 do 5 od 10 m2 do 16 m2 najmanj en računalnik 
z internetno povezavo

od 6 do 15 od 16 m2 do 60 m2 najmanj trije računalniki 
z internetno povezavo

«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Prostori se lahko zaradi racionalizacije poslovanja 

ponudnikov glede na časovno dinamiko izvajanja različnih sto-
ritev za trg dela v javnem razpisu določijo v manjšem obsegu, 
kot jih določa normativ iz tega člena.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Za že sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje 

storitev za trg dela in pogodbe o financiranju opravljanja 
storitev za trg dela v letu 2015, vezane na Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela (Uradni 
list RS, št. 100/11), se do njihovega izteka uporablja Pravilnik 
o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in 
metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (Uradni list RS, 
št. 74/11).

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-20/2015
Ljubljana, dne 10. septembra 2015
EVA 2015-2611-0047

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o delih in opremi vozil

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 11. člena in 1. točke 
prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni 
list RS, št. 106/10 in 23/15) izdaja minister za infrastrukturo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih 

in opremi vozil

1. člen
V Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, 

št. 44/13 in 36/14) se za tretjim odstavkom 1. člena doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih 
državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacio-
nalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja 
javnega interesa, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se 
lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z 
Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih 
nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo 
v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES 
(UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).«.

2. člen
V prvem odstavku 4. člena se tretja alineja spremeni tako, 

da se glasi:
»– gasilnik za vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in 

tovorna vozila (za vozila kategorij M1 in N z gasilno sposobno-
stjo najmanj 8A, 55B, za ostala vozila z gasilno sposobnostjo 
najmanj 21A, 113B);«.

3. člen
V Prilogi II se v Delu A v točki 1.1 deveta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– skupina vozil, prirejena posebej za prevoz vozil:
a) na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah 22,00 m
b) na regionalnih in občinskih cestah, če je 
tako urejeno s prometno ureditvijo 22,00 m«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-324/2014
Ljubljana, dne 10. septembra 2015
EVA 2014-2430-0115

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister

za infrastrukturo

2777. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v avgustu 2015

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o na-
činu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon 
kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13 
in 54/14), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu troša-
rine za komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), tretjega 
odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za energente, 
ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list 
RS, št. 16/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zne-
ska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 
43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 
8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 
70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 
2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 
31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 9/14, 19/14, 26/14, 
31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 73/14, 77/14, 93/14, 1/15, 10/15, 
15/15, 18/15, 40/15, 44/15, 58/15 in 63/15) 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 avgustu 2015

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro-
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šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
48/12, 109/12 in 32/14) za obdobje od 1. avgusta 2015 do 
31. avgusta 2015 znaša 416,74 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-646/2015
Ljubljana, dne 17. septembra 2015
EVA 2015-1611-0106

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE
2778. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 

30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti 
odstavek 15.b člena in četrti odstavek 
51.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso 
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-244/14-12
Datum: 10. 9. 2015

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Mestne občine Koper, ki jo zastopa župan Boris 
Popovič, na seji 10. septembra 2015

o d l o č i l o:

Prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) ter četrti 
odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) niso v neskladju 
z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Mestna občina Koper (v nadaljevanju predlagateljica) 

izpodbija prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju 
občin (v nadaljevanju ZFO-1) ter četrti odstavek 15.b člena 
in četrti odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (v 
nadaljevanju ZLS), ker naj bi vsebovali medsebojno neskladno 
in zato nejasno zakonsko ureditev prehoda na samostojno 
financiranje novoustanovljene občine in občine, na ozemlju 
katere je bila ta ustanovljena. Izpodbijana ureditev naj bi bila 
v neskladju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave in naj bi 
ogrožala uresničevanje lokalne samouprave, kot jo zagotavljata 
9. in 140. člen Ustave.

2. Prvi odstavek 30. člena ZFO-1 določa, da se finan-
ciranje nove občine in prejšnje občine začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna prejšnje občine za enake naloge oziroma 
namene kot v letu pred ustanovitvijo nove občine na ločenem 
podračunu proračuna prejšnje občine. Občina Ankaran je bila 
ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-114/11 z 
dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11, in OdlUS XIX, 23) na 
podlagi 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS). To naj bi pomenilo, da ima odločba Ustavnega 
sodišča glede ustanovitve te občine moč zakona. Predlagate-
ljica naj do rednih volitev v občinske organe v letu 2014 eno-
stransko ne bi mogla pripraviti vsega potrebnega za začetek 
delovanja in financiranja Občine Ankaran, kar naj bi izhajalo iz 

citirane odločbe. Glede na obveznosti iz te odločbe in glede 
na prvi odstavek 30. člena ZFO-1 naj tako ne bi bilo mogoče 
ugotoviti, katero leto je šteti kot tisto, po katerem teče začasno 
financiranje nove občine in občine, na ozemlju katere je nova 
občina nastala. Predlagateljica meni, da je bilo leto ustanovitve 
Občine Ankaran 2011, kar naj bi pomenilo, da bi moralo zača-
sno financiranje potekati na podlagi proračuna predlagateljice 
za leto 2010. Te nejasnosti naj ne bi bilo mogoče odpraviti z 
ustaljenimi metodami razlage pravnih norm, zato naj bi bil prvi 
odstavek 30. člena ZFO-1 v neskladju z 2. členom Ustave.

3. Glede drugega odstavka 30. člena ZFO-1 predlagate-
ljica zatrjuje, da vsebuje protiustavno pravno praznino. Ta naj 
bi bila v tem, da ZFO-1 ne določa okvira za delovanje županov 
pri sprejetju skupnega sklepa županov nove in prejšnje občine 
o začasnem financiranju, niti roka za njegovo sprejetje niti or-
gana, ki bi ta sklep lahko nadomestil v primeru, da se župana 
o njem ne bi sporazumela. Ker v času začasnega financiranja 
med novo in dosedanjo občino še ni razdeljeno premoženje po 
51.b členu ZLS, naj ne bi bilo jasno, kako naj bodo v tem sklepu 
opredeljena razmerja in način razpolaganja s proračunskimi 
sredstvi. Ureditev začetka delovanja nove občine tako, da ta 
začne opravljati naloge s prvim dnem proračunskega leta po 
opravljenih volitvah v organe nove občine (četrti odstavek 15.b 
člena ZLS), naj tako ne bi bila usklajena z ureditvijo začasnega 
financiranja po prvem in drugem odstavku 30. člena ZFO-1. 
Nekonsistentnost navedene ureditve glede začetka delovanja 
nove občine naj bi bila takšne narave, da pomeni neskladje z 
2. členom Ustave ter zaradi onemogočanja učinkovitega izvr-
ševanja pravice do lokalne samouprave tudi neskladje z 9. in 
140. členom Ustave.

4. Za začasno financiranje in za prehod na samostojno 
financiranje naj bi bila po mnenju predlagateljice nujna razde-
litev premoženja med prejšnjo in novo občino. Četrti odstavek 
51.b člena ZLS, ki ureja nadomestno sodno razdelitev pre-
moženja občine v primeru, ko se to deli med več občin, naj 
bi predlagateljico v neskladju z drugim odstavkom 14. člena 
Ustave postavljal v neenakopraven položaj. Ta ureditev naj se 
v primeru delitve premoženja med Občino Ankaran in predla-
gateljico ne bi mogla uporabiti. Predlagateljica meni, da gre pri 
delitvi premoženja za enak položaj tako v primeru delitve med 
več občin kot v primeru delitve med dve občini, za razlikovanje 
zakonskega obravnavanja pa naj ne bi bilo videti razumnega 
razloga. Ker meni, da se ureditev iz četrtega odstavka nanjo 
ne nanaša, naj bi bila prikrajšana tudi za pravico do sodnega 
varstva iz 23. člena Ustave.

5. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Vlada je poslala 
mnenje, da so očitki v zahtevi neutemeljeni. Nasprotja med pr-
vim odstavkom 30. člena ZFO-1 in četrtim odstavkom 15. člena 
ZLS naj ne bi bilo. Pri razlagi prvega odstavka 30. člena ZFO-1 
je treba namreč upoštevati, da opravljanje nalog občine, za 
katere je treba priskrbeti financiranje, lahko zagotavljajo le 
izvoljeni občinski organi, ki jih ob ustanovitvi še ni. To dejstvo 
je po mnenju Vlade upoštevalo tudi Ustavno sodišče v citi-
rani odločbi, ko je določilo, da se Občina Ankaran ustanovi, 
volitve v njene organe pa se izvedejo ob prvih rednih lokalnih 
volitvah. Pri razlagi prej navedenih zakonskih določb je treba 
upoštevati konstituiranje Občine Ankaran po izvedenih volitvah 
v njene organe in začetek opravljanja njenih nalog z začetkom 
proračunskega leta, ki temu sledi. Tako naj bi bilo jasno, da je 
za podlago začasnega financiranja treba upoštevati proračun 
predlagateljice, veljaven v letu 2014.

6. Vlada zavrača tudi očitek, da drugi odstavek 30. člena 
ZFO-1 vsebuje protiustavno pravno praznino, ker ne določa 
okvira pooblastil županov v zvezi z začasnim proračunskim 
financiranjem in ne predvideva organa, ki bi odločil v morebi-
tnem sporu med njima. Po ZFO-1 in po Zakonu o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13 – v nadaljevanju ZJF) naj bi bila za za-
časno proračunsko financiranje nalog obeh občin iz proračuna 
prejšnje občine odgovorna oba župana, ki ju zakon v skladu z 
načelom samostojnosti občinskih organov pri razpolaganju s 
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sredstvi občinskega proračuna pooblašča, da sama določita 
razmerja in način izvrševanja proračuna in razpolaganja s 
sredstvi, pri čemer akt obeh županov v skladu z načelom zako-
nitosti ne sme biti v nasprotju z zakoni. Vrsta razmerij, ki naj jih 
določita župana v aktu o začasnem proračunskem financiranju, 
naj bi bila razvidna iz dokumentacije, potrebne za prehod na 
samostojno financiranje, kot jo na podlagi 33. člena ZFO-1 zah-
teva ministrstvo, pristojno za finance, za izdajo dovoljenja za 
začetek poslovanja vsake od obeh občin z lastnim podračunom 
proračuna. Na razmerja in način razpolaganja s sredstvi med 
začasnim financiranjem naj bi vplivala tudi 51.b in 51.c člen 
ZLS glede ureditve premoženjskih in ustanoviteljskih vprašanj. 
Navedene zakonske določbe naj bi zagotavljale ustrezen za-
konski okvir za delovanje županov v zvezi s sprejetjem akta o 
začasnem financiranju. Vlada navaja, da bi morala pristojna 
župana v skladu s četrtim odstavkom 15.b člena ZLS odločitev 
o začasnem financiranju sprejeti pred dnem, določenim za 
začetek opravljanja nalog nove občine, to je prvega dne prora-
čunskega leta 2015.

7. Glede očitka o neenakopravnem obravnavanju pre-
dlagateljice, naslovljenega na četrti odstavek 51.b člena ZLS, 
Vlada navaja, da te določbe matematično sicer ne bi bilo mo-
goče uporabiti, kadar sta pri sporazumni razdelitvi premoženja 
udeleženi le dve občini. Poudarja pa, naj bi se ta ureditev nana-
šala na položaj, ko občinski sveti sporazum o delitvi skupnega 
premoženja sicer sprejmejo, del županov pa ga kljub temu ne 
podpiše. Po mnenju Vlade naj bi bilo logično, da v primeru 
razdelitve premoženja z udeležbo le dveh občin po tej določbi 
izpolni pogoj za vložitev tožbe tista od obeh občin, katere župan 
je upošteval odločitev občinskega sveta in podpisal sporazum. 
Zato meni, da so navedbe predlagateljice neutemeljene.

B. – I.
8. Predlagateljica je zahtevo vložila na podlagi 91. člena 

ZLS. Po tej določbi občina lahko vloži zahtevo za oceno ustav-
nosti predpisov države, s katerimi se posega v njen ustavni 
položaj in pravice. Ker se izpodbijane določbe nanašajo na po-
stopek razdruževanja nalog lokalne samouprave in njihovega 
financiranja med prej obstoječimi občinami in novimi občinami, 
ki so nastale na njihovem ozemlju, kar se konkretno nanaša na 
predlagateljico in Občino Ankaran, je procesna predpostavka 
iz 91. člena ZLS izpolnjena glede četrtega odstavka 51.b člena 
ZLS. Glede zatrjevane medsebojne neskladnosti določb ZFO-1 
in ZLS pa Ustavno sodišče procesne predpostavke ni preizku-
šalo zaradi očitne neutemeljenosti predlagateljičinih navedb.

B. – II.
9. Predlagateljica je na izpodbijane zakonske določbe 

ZFO-1 in ZLS naslovila očitke o medsebojni neskladnosti, ki naj 
bi bila tolikšna, da naj bi onemogočala določitev in sprejetje za-
časnega financiranja nove občine in občine, na ozemlju katere 
je nova občina nastala (2. člen Ustave), ter s tem onemogočala 
uresničevanje lokalne samouprave (9. in 140. člen Ustave).

10. Ustavno sodišče po 160. členu Ustave ni pristojno 
presojati medsebojne skladnosti dveh zakonov, razen če bi bila 
zaradi njunega neskladja kršena načela pravne države (2. člen 
Ustave), temveč je pristojno le za presojo skladnosti zakona z 
Ustavo. V primeru morebitnih notranjih ali medsebojnih neskla-
dij zakonov je naloga sodišč in drugih organov, ki odločajo o 
pravicah in obveznostih ter pravnih interesih fizičnih in pravnih 
oseb, da z različnimi pravili razlage, ki so splošno sprejeta v 
pravni teoriji in uporabljana v pravni praksi, ugotovijo, katero 
pravo je treba uporabiti v konkretnem primeru. Vse dokler je 
medsebojna neskladja mogoče odpraviti z uporabo razlagalnih 
pravil, njihov obstoj ne pomeni neskladja z načeli pravne drža-
ve (primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-303/08 z dne 
11. 2. 2010, Uradni list RS, št. 14/10).

11. V Uradnem listu RS, št. 2/15, je bil objavljen Sklep o 
začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran 
v obdobju januar–marec 2015, v Uradnem listu RS, št. 23/15, za 
obdobje april –junij 2015, v Uradnem listu RS, št. 50/15, pa za 

obdobje julij–september 2015 (v nadaljevanju Sklepi). Začasno 
financiranje obeh občin se izvaja na podlagi proračuna MOK 
za leto 2014 in navedenih Sklepov. Sklepi so izdani na podlagi 
32. in 33. člena ZJF in 30. člena ZFO-1. Župan predlagateljice 
je Sklepe izdal oziroma podpisal1 skupaj z županom Občine 
Ankaran. To pomeni, da zatrjevana neusklajenost med prvim 
in drugim odstavkom 30. člena ZFO-1 ter četrtim odstavkom 
15.b člena in 51.b členom ZLS ni take narave, da bi onemo-
gočala izvrševanje izpodbijanih določb. Ker Sklepi veljajo in se 
izvršujejo, je očitno, da zatrjevano neskladje med izpodbijani-
mi zakonskimi določbami glede začasnega financiranja nove 
občine in občine, na ozemlju katere je nova občina nastala, ni 
v neskladju z načeli pravne države. Glede na to prvi in drugi 
odstavek 30. člena ZFO-1 ter četrti odstavek 15.b in četrti od-
stavek 51.b člena ZLS niso v neskladju z 2. členom Ustave.

12. Četrtemu odstavku 51.b člena ZLS predlagateljica 
očita tudi, da naj bi jo v neskladju z drugim odstavkom 14. člena 
Ustave obravnaval neenako glede na druge občine pri delitvi 
skupnega premoženja. Meni namreč, da se ta določba na 
postopek razdružitve skupnega premoženja, v katerem sode-
lujeta le dve občini, ne more nanašati. To naj bi povzročilo še 
prikrajšanost, da bi o pravicah in obveznostih predlagateljice 
pri delitvi skupnega premoženja odločilo sodišče, kar naj bi bilo 
v neskladju s pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 
23. člena Ustave.

13. Predlagateljica očitke protiustavnosti izpodbijane ure-
ditve utemelji le s svojim mnenjem, da se izpodbijana določba 
ne nanaša na njen položaj v postopku delitve skupnega pre-
moženja med njo in Občino Ankaran. Vendar razlaga četrtega 
odstavka 51.b člena ZLS skupaj z razlago prvega odstavka 
51. člena ZLS in namenom zakonske ureditve obeh ne pritr-
juje predlagateljici. Že iz prvega odstavka 51.b člena ZLS je 
razvidno, da so v tem členu določena pravila, ki veljajo tako za 
primere, ko se občina razdeli na dve občini, kot za primere, ko 
se razdeli na več občin, pri čemer je vselej primaren sporazum 
o razdelitvi premoženja med občinama oziroma občinami. Šele 
če tega ni mogoče doseči, pride po četrtem odstavku 51.b člena 
ZLS v poštev sodno varstvo pred Upravnim sodiščem. Namen 
četrtega odstavka 51.b člena ZLS je namreč prav v tem, da 
omogoči razrešitev spora z avtoritativno odločitvijo sodne obla-
sti. Ta pa je potrebna tudi takrat, ko se zgolj dva župana zaradi 
razdelitve občine na dve občini ne strinjata s sporazumom, ki sta 
ga sprejela občinska sveta. Pritrditi je zato treba stališču Vlade, 
da imata predlagateljica in druga udeleženka v postopku razde-
litve skupnega premoženja (Občina Ankaran) prav na podlagi 
te določbe na voljo pravno sredstvo pred Upravnim sodiščem 
za primer, če župan druge strani sporazuma o delitvi skupnega 
premoženja ne podpiše kljub temu, da ga je sprejel občinski 
svet te občine. S svojo razlago kot edinim argumentom tako 
predlagateljica ni uspela utemeljiti zatrjevane protiustavnosti 
izpodbijane določbe. Glede na to je Ustavno sodišče odloči-
lo, da četrti odstavek 51.b člena ZLS ni v neskladju z drugim 
odstavkom 14. člena niti s prvim odstavkom 23. člena Ustave.

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

gi 21. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Jadranka 
Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja 
Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

1 Po 33. členu ZJF odločitev o začasnem financiranju občine 
sprejme župan ter o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor. 
Ta odločitev se objavi v Uradnem listu. Obdobje začasnega finan-
ciranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občin-
skega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom 
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
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2779. Odločba o razveljavitvi Odloka o občinski taksi 
v Predjami

Številka: U-I-210/14-9
Datum: 10. 9. 2015

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in za-
konitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 10. septembra 2015

o d l o č i l o:

Odlok o občinski taksi v Predjami (Uradni list RS, 
št. 109/13) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

1. Vlada zahteva oceno ustavnosti v izreku navedenega 
odloka Občine Postojna (v nadaljevanju Odlok), ker naj bi določal 
občinsko takso v nasprotju s 112. členom Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15 – v nadaljevanju ZVO-1) in 
9. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08 in 36/11 – v nadaljevanju ZFO-1). Odlok naj bi bil v nasprotju 
tudi z 21. in 52. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 
– v nadaljevanju ZLS). Zaradi navedenih nezakonitosti naj bi bil v 
neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave. Vlada predlaga, 
naj Ustavno sodišče izpodbijani odlok razveljavi.

2. Občina Postojna na navedbe v zahtevi ni odgovorila.
3. Občina Postojna je z izpodbijanim Odlokom uvedla 

občinsko takso kot plačilo za obremenjevanje okolja lokalnega 
pomena na območju kulturnega spomenika Predjama – Grad 
Jama. Zavezanci za plačilo občinske takse so obiskovalci turi-
stične destinacije Predjama. Plačana turistična taksa je v višini 
pokritja stroškov pobiranja takse prihodek proračuna Občine 
Postojna, v preostalem delu pa prihodek proračuna Krajevne 
skupnosti Bukovje, namenjen za urejanje komunalne in cestne 
infrastrukture ter infrastrukture na področju turizma. Odlok je 
sprejet na podlagi 21. in 52. člena ZLS ter 9. člena ZFO-1.

4. V okviru urejanja lokalnih zadev ima občina pravico 
izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna razmerja. 
Pri tem ne sme preseči ustavnega okvira in s svojim ureja-
njem poseči v državne pristojnosti. Občinski odlok ima položaj 
podzakonskega predpisa.1 Tretji odstavek 153. člena Ustave 
določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni 
akti v skladu z Ustavo in zakoni. Iz ustaljene ustavnosodne 
presoje izhaja, da načelo zakonitosti na področju normativ-
nega delovanja za občine velja v blažji obliki, kar pomeni, da 
občinski predpisi, ki urejajo izvirne pristojnosti občin, ne smejo 
biti v nasprotju z zakoni. V primeru, da zakonodajalec opredeli 
pooblastilo za normativno urejanje določenega področja, pa ob-
čine tega pooblastila ne smejo preseči. Zato je treba v vsakem 
posameznem primeru ugotoviti, kako široko polje normativnega 
odločanja je zakonodajalec prepustil občini (glej več v odločbi 
Ustavnega sodišča št. U-I-348/96 z dne 27. 2. 1997, Uradni list 
RS, št. 17/97, in OdlUS VI, 25).

5. Občinske takse ureja 9. člen ZFO-1, ki določa, za 
katere namene jih sme občina predpisati.2 Med njimi ni predvi-

1 Glej F. Testen v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike 
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 
Ljubljana 2002, str. 1096 in 1097.

2 Ta člen je bil spremenjen z Zakonom o ukrepih za uravnote-
ženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15 – ZUUJFO) tako, 
da imajo občine razširjene možnosti predpisovanja občinske takse 
tudi za vse dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnjega namena 
rabe stavb in javnih površin v lasti občine in pomenijo dovoljeno 
posebno rabo.

denih občinskih taks zaradi obremenjevanja okolja lokalnega 
pomena. Pač pa tretji odstavek 7. člena ZFO-1 med drugimi 
lastnimi viri občin3 ureja pogoje za pridobitev sredstev iz okolj-
skih dajatev, predpisanih na podlagi zakona, ki ureja varstvo 
okolja, zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami ali 
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Po uveljavitvi Za-
kona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 108/09 – ZVO-1C) občine namreč nimajo 
več pristojnosti predpisovanja okoljskih dajatev, čeprav so v 
skladu z zakonom te lahko prihodek državnega ali občinske-
ga proračuna (112. člena ZVO-1).4 To pomeni, da niti 9. člen 
ZFO-1, niti 7. člen ZFO-1 in niti 112. člen ZVO-1 občinam ne 
določajo podlage za predpisovanje občinskih taks za obreme-
njevanje okolja lokalnega pomena. Takšne podlage prav tako 
ne pomenita 21. in 52. člen ZLS, ki zgolj primeroma določata 
naloge občin oziroma vire financiranja lokalnih zadev javnega 
pomena, ki jih izvajajo občine. Glede na to zakoni občinam ne 
dopuščajo predpisati takse za onesnaževanje ali obremenjeva-
nje okolja lokalnega pomena.

6. Izpodbijani odlok predpisuje prav takšno takso, zato je v 
nasprotju z 9. členom ZFO-1 in 112. členom ZVO-1, kar pomeni, 
da je nezakonit. Odlok je zato v neskladju s tretjim odstavkom 
153. člena Ustave in ga je Ustavno sodišče razveljavilo.

7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tre-
tjega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – 
ZUstS) ter petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 
sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: 
podpredsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. 
Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in 
Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

2780. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega 
sodišča

Številka: Up-741/12-21
Datum: 2. 7. 2015

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Saše Boštjančič in Andreja Boštjančiča, ki ju zastopa Tamara 
Kek, odvetnica v Ljubljani, na seji 2. julija 2015

o d l o č i l o:

Sodba Upravnega sodišča št. I U 493/2010 z dne 12. 5. 
2011 se razveljavi in zadeva se vrne Upravnemu sodišču v 
novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnika sta kot stranska udeleženca v postopku izda-

je gradbenega dovoljenja vložila tožbo zoper izdano gradbeno 

3 Občinske takse po 7. členu ZFO-1 sicer sodijo med druge 
lastne vire občin.

4 Do decembra 2009 so občine imele pristojnost predpiso-
vanja okoljskih dajatev v primerih onesnaževanja okolja lokalnega 
pomena na podlagi prej veljavnega ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 70/08).
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dovoljenje. Upravno sodišče je njuno tožbo zavrnilo z obrazlo-
žitvijo, da je izpodbijano gradbeno dovoljenje sicer nezakonito, 
vendar ne posega v njuno pravico ali pravno korist. Po stališču 
sodišča se tožbene navedbe nanašajo na pogoje za gradnjo, 
katerih izpolnjevanje se ugotavlja v okviru zaščite javne koristi, 
saj ureditev vprašanj o umestitvi gradnje v prostor, njenem 
arhitektonskem oblikovanju, komunalni oskrbi in tudi skladnosti 
s pogoji prostorskega akta ni v ničemer vezana na lastništvo 
nepremičnin v vplivnem območju obravnavane gradnje, temveč 
zgolj na interes širše javnosti. Edina tožbena navedba, ki bi 
utegnila izkazovati njun pravni interes, naj bi se nanašala na 
osenčenost njunega objekta, vendar naj bi bila tako neoprede-
ljena, da je sodišče ne more preizkusiti.

2. Pritožnika uveljavljata zoper sodbo Upravnega sodišča 
kršitev 22., 23., 25., 33. in 72. člena Ustave. Navajata, da je 
njun pravni interes v tem, da dovoljena gradnja ne bo prizadela 
njunih pravic, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – v nadaljevanju 
ZGO-1) in Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev 
za plansko enoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, 
ter Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/2000 in 
102/01 – v nadaljevanju Odlok o PUP). Sodišče naj ne bi 
zaščitilo njunega pravnega interesa, ki ga imata kot lastnika 
nepremičnine, ki neposredno meji na nepremičnino, na ka-
teri naj bi bili zgrajeni sporni objekti na podlagi nezakonitega 
gradbenega dovoljenja. Po njunem mnenju naj bi umestitev 
gradnje v prostor v skladu s pogoji prostorskega akta ne bila 
le v širšem javnem interesu, temveč tudi v interesu posame-
znikov, ki živijo na vplivnem območju načrtovane gradnje. Že 
sam namen dopustitve njunega sodelovanja v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja naj bi izkazoval, da izdaja zakonitega 
gradbenega dovoljenja ni le v javnem interesu, temveč tudi v 
pravnem interesu stranskih udeležencev. Stališče sodišča, da 
vprašanja izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja predpisanih 
pogojev gradnje v ničemer ne vplivajo na pravice in pravne 
koristi lastnikov nepremičnin vplivnega območja, ki te lastnike v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja lahko ščitijo na podlagi 
43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP), naj bi bilo očitno napačno. 
Razlaga 43. člena ZUP, ki stranskim udeležencem odreka prav-
ni interes za uveljavljanje ugovorov glede izpolnjevanja pogojev 
za gradnjo, naj bi bila v neskladju z 22. in 23. členom Ustave.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-741/12 z dne 
18. 3. 2014 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu s 
prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo 
Upravno sodišče. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZU-
stS je bila ustavna pritožba poslana Stanovanjskemu skladu 
Republike Slovenije in Javnemu stanovanjskemu skladu Me-
stne občine Ljubljana (v nadaljevanju nasprotna udeleženca), 
ki sta nanjo odgovorila.

4. Nasprotna udeleženca odgovarjata, da je sodišče pra-
vilno uporabilo 43. člen ZUP. V postopku izdaje gradbenega do-
voljenja naj bi pritožnika ne uspela dokazati, da je neizpolnjeva-
nje posameznih pogojev za gradnjo, določenih v prostorskem 
izvedbenem aktu, vplivalo na njune pravice oziroma pravne 
koristi. Navajata, da v upravnem postopku lahko stranski ude-
leženec varuje svojo osebno korist, ne pa tudi javne oziroma 
sosedove koristi.

5. Odgovor je bil poslan pritožnikoma, ki navajata, da 
daje 43. člen ZUP stranskim udeležencem podlago, da z ugo-
vori, ki se nanašajo na zatrjevano neizpolnjevanje gradnje s 
predpisanimi pogoji, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
varujejo svoje pravice in pravne koristi. Pritožnika menita, da 
veljavni predpisi s področja gradenj predpostavljajo tudi pravico 
posameznikov, da živijo na območju zakonitih gradenj. Nava-
jata, da gre v obravnavanem primeru po prostorskem aktu za 
območje individualnih stanovanjskih objektov, kjer pa so sedaj 

na podlagi izpodbijanega gradbenega dovoljenja zgrajeni več-
stanovanjski objekti.

B.
6. Pritožnika zatrjujeta kršitev 22. in 23. člena Ustave, ker 

jima je Upravno sodišče odreklo pravni interes z utemeljitvijo, 
da se njune navedbe nanašajo le na zaščito javne koristi, ozi-
roma z utemeljitvijo, da trditev glede osenčenosti ni vsebinsko 
opredeljena.

7. V 22. členu zagotavlja Ustava vsakomur enako varstvo 
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki 
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. 
Bistvena vsebina pravice iz 22. člena Ustave je v tem, da ima 
posameznik možnost, da se udeležuje postopka, v katerem pri-
stojni organ odloča o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih 
interesih, in da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomemb-
ne za odločitev, in tako vpliva na vsebino odločitve.1 V okviru 
22. člena Ustave je procesno varovan tudi pravni interes posa-
meznika. Ustavno varstvo je zagotovljeno tistim interesom, ki 
so ovrednoteni kot pravno upoštevni in so kot takšni predmet 
pravnega varstva.2 Kateri so pravno upoštevni interesi posame-
znika, opredeljuje pravna ureditev. Zahteva iz 22. člena Ustave 
je, da se posameznikom v postopkih za varstvo njihovih pravnih 
koristi prizna možnost njihovega učinkovitega uveljavljanja ter 
s tem povezanega poštenega upravnega postopka in ustreznih 
pravnih sredstev.3 Kadar o pravicah ali o pravnih koristih odlo-
čajo upravni organi, je v skladu s tretjim odstavkom 120. člena 
Ustave zoper njihove odločitve dovoljeno sodno varstvo pravic 
in zakonitih interesov. Pravica do sodnega varstva iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave zagotavlja vsebinski4 preizkus tožbe 
pred Upravnim sodiščem.

8. Pravno upošteven je tisti interes, za katerega je v 
konkretnem primeru ugotovljeno, da je oseben, neposreden in 
utemeljen v določeni pravni normi.5 Pravno varovan interes, ki 
ga mora varovati upravni organ (oziroma sodišče v upravnem 
sporu), je podan: (1) če se nanaša na določen, omejen krog su-
bjektov, ki se glede možne prizadetosti z odločitvijo upravnega 
organa razlikujejo od drugih, (2) če bo z odločitvijo upravnega 
organa, izdano v konkretnem postopku, ta interes lahko nepo-
sredno prizadet in (3) če obstaja pravna norma, na katero lahko 
ti subjekti oprejo svoje predloge in zahtevke in ki jo mora pri 
svojem odločanju v konkretni zadevi upravni organ upoštevati. 
Določena pravna norma lahko sočasno varuje več interesov, 
tako javni interes kot tudi več različnih zasebnih interesov. Tako 
je pravni interes posameznika mogoče utemeljiti tudi v okviru 
določene splošne pravne norme, ki zapoveduje določeno rav-
nanje oblastvenega organa (npr. skrb za okolje, zdravje itd.), 
kadar je ta pravna norma spoznavno namenjena tudi varstvu 
zasebnega interesa in če je v okviru te pravne norme mogo-
če ugotoviti upravičenje posameznika, da se njegovi zasebni 
interesi pri odločanju nosilcev oblasti ustrezno upoštevajo.6

9. Namen upravnega spora je v varstvu posameznika 
pred nezakonitimi oziroma nepravilnimi odločitvami državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih poo-
blastil, ki posegajo v njegov pravni položaj. Upravni spor je 
dopusten, če tožnik utemelji, da varuje svojo pravico ali prav-

1 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-17/95 z dne 4. 7. 
1996 (OdlUS V, 182), št. Up-84/94 z dne 11. 7. 1996 (OdlUS V, 184) 
in št. Up-29/98 z dne 26. 11. 1998 (OdlUS VII, 243).

2 M. Pavčnik, Teorija prava, 4. pregledana in dopolnjena 
izdaja, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 157.

3 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-165/09 z dne 3. 3. 
2011 (Uradni list RS, št. 20/11; 17. točka obrazložitve).

4 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-45/07, Up-249/06 z 
dne 17. 5. 2007, Uradni list RS, št. 46/07, in OdlUS XVI, 28.

5 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-165/09 (17. točka 
obrazložitve). 

6 E. Kerševan, Uprava in sodni nadzor, Pravna fakulteta, 
Ljubljana 2004, str. 82.
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no korist, ki neposredno izhaja iz pravne norme in njenega 
namena varovanja položaja določenega posameznika. Tako 
je treba vsakomur, komur pravo priznava obstoj njegovega 
pravno varovanega interesa, omogočiti, da ta interes zava-
ruje. Tudi (javno)–pravni interes namreč predstavlja pravno 
varovani zasebni interes, ki izhaja iz javnopravne norme in 
ga je mogoče uveljaviti nasproti državi pred organi sodnega 
nadzora.7

10. Po prvem odstavku 3. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 
109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt) je cilj prostorskega načr-
tovanja omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in 
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi 
koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, kul-
turne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. S prostorskim načrto-
vanjem je namreč treba na eni strani omogočiti varstvo javne 
koristi, na drugi strani pa zagotoviti pogoje za gradnjo, ki so 
potrebni za bivanje in opravljanje različnih dejavnosti. Usmer-
janje prostorske ureditve mora izhajati iz uravnoteženosti 
razvojnih potreb, ki omogoča kakovostne življenjske razme-
re. Nasprotujoči si interesi različnih subjektov se uskladijo v 
postopku priprave in sprejetja prostorskega akta, ki je pravna 
podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Šele v upravnem 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja se s pravnim učinkom 
za posamezen primer preverja, ali so prostorski izvedbeni po-
goji, določeni v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
skladni s prostorskim aktom; s pravnimi sredstvi in sodnim 
varstvom zoper izdano gradbeno dovoljenje pa se lahko 
uveljavlja presoja pravilnosti ugotovitve dejanskega stanja 
ter pravilnosti razlage in uporabe predpisa na ugotovljeno 
dejansko stanje. Z gradbenim dovoljenjem se torej preverja 
skladnost nameravane gradnje s prostorskim aktom, zato z 
njim ni mogoče dovoliti ali določiti ničesar, za kar ni podlage 
v prostorskem aktu ali kar bi bilo v neskladju z njegovimi do-
ločbami. Ali je v določeni normi prostorskega akta utemeljen 
pravni interes določene osebe, je torej odvisno od vsebine te 
norme; tako je mogoče, da je z normo varovan zgolj javni in-
teres, da sta varovana tako javni kot zasebni interes oziroma 
da je varovan eden ali več zasebnih interesov. Navedeno je 
lahko izrecno zapisano v posamezni normi ali pa je odvisno 
od njene razlage.

11. Sporno gradnjo je v času izdaje gradbenega do-
voljenja urejal 45.b člen Odloka o PUP.8 Po tej določbi je 
bila za morfološko enoto 2A/16 izjemoma dopuščena gradnja 
večstanovanjskih objektov na območju, na katerem so sicer 
bile načrtovane enodružinske stavbe. Izjema je bila dovoljena 
pod pogoji, da se večstanovanjski objekti po velikosti in obliki 
skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, 
torej s prevladujočim morfološkim vzorcem, in da je gradbena 
parcela dovolj velika, da zagotavlja lokacijske pogoje: število 
parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobnoteh-
nične pogoje in podobno. Investitorju je bilo posebej naloženo, 
naj pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdela urbanistično 
arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi za urbanizem pristojni odde-
lek Mestne občine Ljubljana.

12. Upravno sodišče je ugotovilo, da je izpodbijano grad-
beno dovoljenje za gradnjo 75 stanovanj v štirih večstanovanj-
skih objektih na območju individualnih stanovanjskih objektov 
nezakonito, ker ta gradnja ne izpolnjuje prostorskih izvedbenih 
pogojev, določenih v Odloku o PUP. Hkrati je sprejelo stališče, 
da ta ugotovitev ne zadostuje za ugoditev tožbi, ker se tožbene 
navedbe nanašajo izključno na pogoje za gradnjo, katerih iz-
polnjevanje se zagotavlja v okviru zaščite javne koristi. Pri tem 
se je sklicevalo na ustaljeno sodno prakso Upravnega (sodba 

7 Prav tam, str. 81.
8 Z uveljavitvijo Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
53/12 in 9/13) je Odlok o PUP prenehal veljati.

št. U 2250/2008 z dne 18. 12. 2008)9 in Vrhovnega sodišča 
(sodba št. IV Ips 489/2005 z dne 12. 3. 2009),10 vendar gre v 
citiranih zadevah za drugačno dejansko in pravno stanje (gre 
za vprašanje pravnega interesa društva oziroma pravnega inte-
resa sodelovanja v postopku poskusnega obratovanja objekta). 
V obravnavani zadevi pa je bil pritožnikoma pravni interes za 
sodelovanje v upravnem postopku že priznan, ker sta izkazala, 
da je njuna nepremičnina na vplivnem območju sporne gradnje. 
Ali imata tudi pravno korist, da se gradnja večstanovanjskih 
objektov ne dovoli, pa ni odvisno od ugotovitve, ali sta kot 
stranska udeleženca sodelovala v upravnem postopku, pač pa 
od ugotovitve, ali je posamezna norma namenjena tudi zaščiti 
zasebnega interesa in ga torej kot takega pravo varuje kot 
upravičenje nasproti državi.

13. Na območju, na katerem ustavna pritožnika uživata 
rabo lastninske pravice na stanovanjskem objektu, so bili s 45.b 
členom Odloka o PUP določeni prostorski izvedbeni pogoji, ki 
so na eni strani določali možnost gradnje večstanovanjskega 
objekta, na drugi strani pa so zagotavljali lastnikom nepremič-
nin na tem območju, da je gradnja takega objekta dopustna le 
ob izpolnitvi nekaterih pogojev. Namen določitve prostorskih 
izvedbenih pogojev za večstanovanjski objekt je bil v tem, da 
se zaradi izjemnega posega v prostor ne poslabšajo bivalne 
razmere v že obstoječih enostanovanjskih hišah. S tem so bila 
vzpostavljena tudi določena pravna pričakovanja, da se tako 
določen način uživanja lastninske pravice ne bo spremenil 
(brez ustrezne spremembe prostorskega akta). Res je sicer, 
da je urejanje pogojev iz 45.b člena Odloka o PUP v javnem 
interesu, vendar pa v povezavi z namenom ureditve določene-
ga prostora s prostorskimi izvedbenimi pogoji ni mogoče trditi, 
da navedeni pogoji ne varujejo tudi pravnih interesov oseb, 
katerih uživanje lastninske pravice (33. člen v zvezi s 67. čle-
nom Ustave) bi bilo lahko neutemeljeno prizadeto z gradnjo, 
ki je določena kot izjema in bi posegla v določeno zaključeno 
prostorsko in bivanjsko celoto. Navedeni pogoji so namreč 
podlaga za odločanje upravnega organa, ki je namenjena tudi 
varstvu zasebnih interesov, odločitev o graditvi takega objekta 
pa se nanaša na določen krog oseb, ki se v svojih interesih 
od drugih razlikujejo (investitorja večstanovanjskih objektov in 
prebivalci neposredne soseske enodružinskih hiš). Tožbene 
navedbe pritožnikov v upravnem sporu so se nanašale prav 
na varstvo njunega neposrednega osebnega interesa, saj sta 
trdila, da gradbena parcela, ki meji na njuno nepremičnino, ni 
dovolj velika za tako vrsto gradnje, ker je v celoti pozidana, da 
ni zelenih površin, da ni dovolj parkirnih mest za 75 stanovanj, 
da po sporni parceli poteka javni promet. To pa so okoliščine, ki 
imajo lahko neposreden vpliv na izvrševanje lastninske pravice 
na njuni nepremičnini.

14. Po opredelitvi zakonodajalca so pri prostorskem na-
črtovanju pomembni in morajo biti upoštevani tako javni kot 
zasebni interesi, posege v prostor pa je treba načrtovati tudi 
z namenom ustvarjanja kakovostnih bivalnih razmer, varstva 
okolja in zdravja prebivalstva.11 Odlok o PUP je v 45.b členu 
določal, da je v morfološki enoti 2A/16 izjemoma dopustna 
gradnja večstanovanjskih objektov le, če so za tako vrsto 
gradnje izpolnjeni prostorski izvedbeni pogoji (če se objekti po 
velikosti in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v 
morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim 
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da 
zagotavlja število parkirnih mest, zelene površine, otroška igri-

9 V sodbi št. U 2250/2008 z dne 18. 12. 2008 je Upravno 
sodišče ocenilo, da društvo ne more svojega pravnega interesa za 
udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izpeljevati iz 
konkretnih interesov fizičnih oseb – članov društva, ki jih imajo kot 
lastniki nepremičnin, na katerih bo potekala gradnja in na katere 
sega območje za določitev strank.

10 V sodbi št. IV Ips 489/2005 z dne 12. 3. 2009 je Vrhovno 
sodišče ocenilo, da tožniki v postopku za izdajo dovoljenja za po-
skusno obratovanje nimajo položaja stranke v postopku.

11 Glej Predlog zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), 
Poročevalec DZ, št. 132/06 z dne 24. 11. 2006.
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šča, svetlobnotehnične pogoje). V tem postopku torej ni šlo le 
za izpolnitev nekih splošnih pogojev v javnem interesu, temveč 
za izpolnitev konkretnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi 
morali biti izpolnjeni, da bi omogočali to vrsto gradnje. Namen 
45.b člena Odloka o PUP je bil torej zagotovitev kakovostnih 
bivalnih razmer, sožitja v neposredni soseski in spoštovanja 
načina uživanja lastninske pravice tudi lastnikom stanovanj-
skih objektov na območju načrtovane gradnje. Zato stališče 
Upravnega sodišča, da pritožnika nimata pravnega interesa za 
uveljavljanje ugovorov, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev 
za umestitev gradnje v prostor iz 45.b člena Odloka o PUP, ker 
so ti pogoji namenjeni samo varovanju javne koristi, krši pravici 
iz 22. člena in prvega odstavka 23. člena Ustave.

15. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izpodbijano 
sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo Upravnemu sodišču v novo 
odločanje.

C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. 
Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnik dr. Dunja Jadek Pensa, 
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest 
Petrič, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sodnik dr. Mitja 
Deisinger je bil pri odločanju izločen. Ustavno sodišče je od-
ločbo sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala 
sodnica Jadek Pensa, ki je dala odklonilno ločeno mnenje.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

SODNI SVET
2781. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na mesto predsednika 
okrajnega sodišča v Ajdovščini

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, Trg OF 13, Ljublja-
na, na 58. seji dne 17. 9. 2015 sprejel

S K L E P

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

– predsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini.
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 pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednica
Sodnega sveta RS

dr. Mateja Končina Peternel l.r.
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OBČINE
BLED

2782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Bled za leto 2015 – 
rebalans 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi Zakon 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 
– popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 
RS, št. 67/09 – UPB1, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 
6. redni seji dne 15. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Bled za leto 2015 – 
rebalans 2

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2015 (Uradni 

list RS, št. 95/14) (v nadaljevanju odlok) se 2. točka 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 10.511.878,24
70 DAVČNI PRIHODKI 6.521.022,00

700 Davki na dohodek in dobiček 4.125.022,00
703 Davki na premoženje 1.545.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 851.000,00
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.690.388,44
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 705.400,44
711 Takse in pristojbine 7.500,00
712 Globe in druge denarne kazni  226.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 380.600,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.370.888,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI  770.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 520.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sred. 250.000,00

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 530.467,80
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 530.467,80
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna 
iz sr. proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.674.323,69

40 TEKOČI ODHODKI 4.582.679,42

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 715.688,07

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 126.678,15

402 Izdatki za blago in storitve 3.585.968,44

403 Plačila domačih obresti 48.800,00

409 Rezerve  105.544,76

41 TEKOČI TRANSFERI 2.608.064,04

410 Subvencije 20.000,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.206.685,95

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 395.789,50

413 Drugi tekoči domači transferi 985.588,59

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.392.154,27

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 5.392.154,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 91.425,96

431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso 
proračunski uporabniki 76.425,96

432 Inv. transf. proračunskim 
uporabnikom 15.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.162.445,45

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 5.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih 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.) 5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000,00

500 Domače zadolževanje 1.000.000,00
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 190.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 190.000,00

550 Odplačila domačega dolga 190.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali + 1.347.445,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 810.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III.  2.162.445,45

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2014 1.347.445,45

9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.

Št. 034-3/2015-20
Bled, dne 15. septembra 2015

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

Priloga: Posebni del proračuna in Načrt razvoj-
nih programov – objavljena na spletni strani Občine Bled 
http://www-bled.si.

BRASLOVČE

2783. Sklep  o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja PA 1 – vikend naselje Letuš – 
levi breg (Golob)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) 
je župan Občine Braslovče dne 14. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja PA 1 – 

vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče za-
četek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA 1 – vikend 
naselje Letuš – levi breg (Golob).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 
57/12; v nadaljevanju ZPNačrt) in Odlok o prostorskem redu 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) ter 
podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili 
ZPNačrta.

(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se 
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi 
ZUreP-1.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi Odloka o prostorskem redu Občine Bra-
slovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) je območje, ki je 
predmet prostorskega reda Občine Braslovče predvideno za 
urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi pro-
storsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije 
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) razveljavljeni. S sprejet-
jem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in 
komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski 
občinski podrobni prostorski načrt. Z njim je potrebno vzposta-
viti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno 
opremljenost celotnega naselja.

Hkrati s tem pa je investitor Marko Golob, Šmartno ob 
Paki 84, 3327 Šmartno ob Paki, dal pobudo za izdelavo OPPN 
za parcele št. 470/291, 470/229, in 470/173 k.o. Letuš. Ker ob-
čina oziroma lastniki preostalih zemljišč trenutno v tem naselju 
trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje 
je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN 
samo za navedene parcele.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za 
umestitev dveh enostanovanjskih hiš (sprememba vikenda v 
stanovanjsko hišo) z možnostjo dozidave na zemljišču parc. 
št. 470/291, 470/229, in 470/173 k.o. Letuš v velikosti 2.798 m². 
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parce-
lami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje 
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja 
vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta 
sklep dopolniti.

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti 
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile 
rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in po-
sameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevar-
stvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave 
ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega 
prometa;

– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vo-
dovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in 
ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;

– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje ob-
delave.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi mo-
rebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predho-
dne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki 
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca 
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon 
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o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – 
ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 
podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:

– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– 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
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Do-
nave, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 

vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti 
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v 
postopku.

(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito pre-
sojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, 
ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.

(4) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN iz-
brani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek 
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic 
pošlje nosilcem urejanja prostora.

(5) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo 
pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati 
smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja 
prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upo-
števati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve 
upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne 
zakonodaje.

(6) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja 
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

Aktivnosti Predviden 
čas izvedbe

(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN 
v Uradnem listu RS 

september 
2015

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni

(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 
prostora 30 dni

(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno 
z zahtevami v pridobljenih smernicah 
ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 
s smernicami nosilcev urejanja prostora 
in izdelava gradiva za javno razgrnitev  30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 7 dni

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu 
Občine Braslovče in traja 30 dni od objave 
na spletnih straneh občine in krajevno običajen 
način. Fizične in pravne osebe ter drugi 
zainteresirani lahko podajo svoje predloge 
in pripombe v času trajanja javne razgrnitve 30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči 
iz javne razgrnitve  30 dni

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora na dopolnjen predlog OPPN 30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN  15 dni

(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu  45 dni

(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih 15 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugo-
tovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 
točke 4. dalje ustrezno spremenijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izde-
lavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

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

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Št. 35050-6/2015-3
Braslovče, dne 14. septembra 2015

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

DOBRNA

2784. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu Zavrh

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popravek, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 
in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 
15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je župan Občine Dobr-
na dne 22. 9. 2015 sprejel 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Občine Dobrna določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacij-
skem načrtu Zavrh (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za 
stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, Uradni list RS, št. 39/06, 
99/06, 103/11 – v nadaljevanju: LN Zavrh).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobuda za spremembe in dopolnitve obstoječega 
odloka o LN Zavrh je podana na podlagi pobud nekaterih 
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občanov, ki bivajo na širšem območju LN Zavrh. Namen spre-
membe in dopolnitve ZN je omogočiti že obstoječim legalno 
zgrajenim objektom na stavbnem znotraj širšega območja LN 
možnost dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in gradnje na-
mesto obstoječega objekta ter možnost legalizacije obstoječih 
objektov postavljenih na stavbnem zemljišču znotraj LN Zavrh 
v okviru obstoječega stanja oziroma gabaritih, ki jih predvideva 
LN Zavrh.

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o ZN Za-
vrh ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem 
območju LN. Predvidena je le manjša vsebinska dopolnitev z 
novim 14.a členom odloka o LN Zavrh, s katero se bo določile 
lokacijske in prostorske možnosti obstoječih objektov na stavb-
nem zemljišču znotraj širšega območja LN Zavrh.

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje obravnave, meja veljavnega LN Zavrh, se s 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami LN Zavrh ne spre-
minja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale 
predvideno rabo prostora ni predvidena, saj so predvidene le 
manjše spremembe in dopolnitve samega Odloka o LN Zavrh.

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev LN 
Zavrh bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt). Glede na manjše spremembe 
je predviden skrajšan postopek za sprejem sprememb in dopol-
nitev prostorskega akta.

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave 
spremembe in dopolnitve odloka o LN Zavrh.

Aktivnost Predviden čas izvedbe
Začetek – Sklep o pripravi in objava 
sklepa v Uradnem listu RS 25. 9. 2015
Priprava osnutka 14 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja 
prostora 15 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka  7 dni
Naznanilo javne razgrnitve in javne 
obravnave

 7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava 
z evidentiranjem vseh pisnih pripomb 15 dni
Preučitev pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve  7 dni
Priprava stališč do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve 
in javne obravnave

 7 dni po zaključku 
javne obravnave

Izdelava predloga  7 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja 
prostora 15 dni
Izdelava usklajenega predloga  7 dni
Sprejem in objava odloka 
v Uradnem listu RS

oktober 2015– 
november 2015

6. člen
(začetek priprave sprememb in dopolnitev LN Zavrh)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev LN Zavrh se 

prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem 
listu RS in na svetovnem spletu.

7. člen
(osnutek sprememb in dopolnitev LN Zavrh)

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah LN Za-
vrh izdela služba za urejanje prostora Občine Dobrna.

(2) Občina Dobrna pošlje osnutek sprememb in dopolni-
tev LN Zavrh nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v 
roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.

(3) Nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podajo smer-
nice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. 
Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice Občini Dobrna. Če 
nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne po-
dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripra-
vljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

8. člen
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN Zavrh)

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora Obči-
na Dobrna dopolni osnutek sprememb in dopolnitev LN Zavrh.

9. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) Občina Dobrna mora v postopku priprave sprememb 
in dopolnitev LN Zavrh omogočiti javnosti seznanitev z njego-
vim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja 
najmanj 15 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno 
obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.

(2) LN Zavrh obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN 
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in do-
polnitev LN Zavrh.

(4) Občina Dobrna prouči pripombe in predloge javnosti 
na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN Zavrh ter do 
njih zavzame stališče.

10. člen
(predlog sprememb in dopolnitev LN Zavrh)

(1) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
LN Zavrh na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in 
ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 15 dneh podajo 
mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev LN Zavrh upošteva 
njihove smernice.

(2) Občina Dobrna predloži županu usklajen predlog spre-
memb in dopolnitev LN Zavrh. Župan ga predlaga Občinskemu 
svetu Občine Dobrna v sprejem, če je iz mnenj nosilcev ureja-
nja prostora razvidno, da so v predlogu sprememb in dopolnitev 
ZN smernice upoštevane.

11. člen
(sprejem sprememb in dopolnitev LN Zavrh)

Spremembe in dopolnitve LN Zavrh sprejme občinski svet 
z odlokom in ga objavi v Uradnem listu RS ter na svetovnem 
spletu.

12. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice In mnenja)

Glede na manjše spremembe in dopolnitve tekstualnega 
dela LN Zavrh ni predvideno pridobivanje smernic in mnenj 
nosilcev urejanja prostora.

13. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb 

in dopolnitev LN Zavrh)
Izdelavo sprememb in dopolnitev LN Zavrh bo financirala 

Občina Dobrna.
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14. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Št. 350-0002/2015-1(1)
Dobrna, dne 22. septembra 2015

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

KRANJ

2785. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja  
EUP BI 42 – Zgornje Bitnje

1. člen
(predmet in vsebina sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP z oznako 
BI 42 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za del območja EUP z oznako BI 42 
obsega:

– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– pravno podlago za pripravo OPPN,
– opis območja OPPN in program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Mestna občina Kranj je v septembru 2014 sprejela nov 
Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj – OPN MOK, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/14 z dne 17. 10. 
2014. Za območje z oznako BI 42 je v OPN MOK predpisana 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). 
Območje EUP BI 42 je razdeljeno na troje manjših območij – 
podenote BI 42/1, BI 42/2 in BI 42/3. Podenoti BI 42/1 in BI 42/2 
sta v OPN MOK opredeljeni kot stavbno zemljišče, podenota BI 
42/3 (parc. št. 532, k.o. Bitnje) pa je namenjena kmetijski rabi 
(ohranjanje kmetijskih zemljišč).

Za območje še ni izdelan prostorski akt (OPPN), ki bi 
omogočal pridobivanje gradbenih dovoljenj za gradnjo objek-
tov. Z namenom gradnje na območju stavbnih zemljišč so 
lastniki zemljišč / investitorji pristopili k izdelavi OPPN.

Osnovni namen priprave OPPN je, da se na podlagi 
usmeritev iz OPN MOK določijo urbanistične in krajinske reši-
tve, lokacijski in tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in 
gradnjo objektov ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo 
prostorskih ureditev.

EUP z oznako BI 42 predstavlja eno izmed večjih razvoj-
nih območij na območju Zgornjih Bitenj. Naselje Bitnje že ima 
zagotovljeno vso osnovno podporno infrastrukturo – »projekt 
GORKI«.

3. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN)

Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– 57. člen ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US)

– točka 3.3. 48. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14).

4. člen
(opis območja OPPN in program)

Območje OPPN bo, glede na izkazan investicijski interes, 
v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki 
in načinu priprave OPPN, izdelano za manjše območje znotraj 
EUP BI 42 (zmanjšano na južnem delu za zemljišče parc. 
št. 529, k.o. Bitnje, v osrednjem delu za zemljišče parc. št. 532 
k.o. Bitnje in na severnem delu za zemljišči parc. št. 534/5 
in 534/6, k.o. Bitnje). Obravnavano območje predstavlja del 
predmestnega naselja in spada k območju mesta Kranj, ki 
predstavlja središče Gorenjske statistične regije. Predmestno 
naselje Bitnje se nahaja na ravninskem delu, ki na zahodu meji 
na gozdne površine Škofjeloškega hribovja, na severu in jugu 
meji na obstoječo poselitev, na vhodu pa meji na kmetijska 
zemljišča.

Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 536/1, 
536/7, 2723-del, 534/4-del, 531/1-del, 530/1-del in 2724-del, 
vse v katastrski občini Bitnje. Površina območja znaša okvirno 
1,4 ha zemljišč.

Za priključevanje območja na obstoječo gospodarsko jav-
no infrastrukturo se dovoljujejo tudi posegi izven zgoraj naštetih 
zemljiških parcel.

Podenoti BI 42/1 in BI 42/2 sta v OPN MOK namenjeni 
eno- in dvostanovanjskim stavbam, ki so namenjene bivanju 
brez spremljajočih dejavnosti (namenska raba SSe).

Pri izdelavi OPPN je potrebno smiselno upoštevati usme-
ritve za pripravo OPPN, ki so določene v OPN MOK.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve OPPN temeljijo na prikazu stanja pro-
stora, OPN, izdelanih strokovnih podlagah za OPN in investi-
cijskih namerah investitorjev v območju urejanja.

Za območje OPPN, za potrebe načrtovanja, so lastniki 
zemljišč/investitorji pridobili geodetski načrt obstoječega stanja 
v ustreznem merilu v skladu z veljavno zakonodajo.

Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smer-
nic nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom pripra-
ve OPPN, pridobijo jih lastniki zemljišča/investitorji.

6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem 

planu:
– izdelava osnutka OPPN v 20-ih delovnih dneh po spre-

jemu sklepa o začetku priprave
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odloč-

be o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 30 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in priprava gra-

diva za javno razgrnitev v 20-ih delovnih dneh po pridobitvi 
smernic

– objava ter javna razgrnitev in javna obravnava dopolnje-
nega osnutka OPPN 38 dni

– prva obravnava na Svetu MOK v času javne razgrnitve



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 25. 9. 2015 / Stran 7843 

– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na 
dopolnjeni osnutek OPPN 14 delovnih dni

– izdelava predloga OPPN 14 delovnih dni po sprejemu 
stališč

– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni
– priprava usklajenega predloga OPPN v 10-ih delovnih 

dneh po pridobitvi mnenj
– druga obravnava na Svetu MOK
– priprava končnega dokumenta v 14-ih dneh po spreje-

mu dokumenta na Svetu MOK.
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje 

vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno z izdelavo 
OPPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno 
prilagodili.

7. člen
(seznam nosilcev urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN 
predložijo smernice za načrtovanje glede načrtovanih prostor-
skih ureditev iz svoje pristojnosti in k predlogu OPPN mnenje 
glede upoštevanja smernic so:

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

2. Agencija RS za okolje, Sektor za porečje reke Save, 
Oddelek za območje zgornje Save, Kranj

3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ-
na enota Kranj; Kranj

4. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe, Kranj

5. Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, 
Kranj

6. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje 
oskrbe z vodo, Kranj

7. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje 
odvajanja odpadnih voda, Kranj

8. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje 
ravnanja z odpadki, Kranj

9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Kranj

10. Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrež-
ja Ljubljana – Kranj, Kranj

11. Domplan d.d. Kranj, Kranj.
Drugi udeleženci v postopku priprave:
12. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje, Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

8. člen
(obveznosti financiranja)

Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in 
izdelavo prostorskega akta (OPPN) nosijo pobudniki oziroma 
lastniki zemljišč v območju. Postopek sprejema vodi občinska 
uprava Mestne občine Kranj.

9. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem 
glasilu.

Št. 350-5/2015
Kranj, dne 25. avgusta 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

2786. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta območja 
D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka 
območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski 

center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – 
Kranj Zlato Polje KR Z1)

1. člen
(predmet in vsebina sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev zazidalnega načrta za del območja EUP z oznako 
KR Z1, konkretno funkcionalna celota FC P1 in del FC I, ki se 
nanaša na priključevanje prometne ureditve območja na Koro-
ško cesto in notranjo zbirno cesto.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev za del 
območja EUP z oznako KR Z1 obsega:

– oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in do-
polnitev,

– pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev,
– opis dela območja, ki je predmet sprememb in dopolni-

tev ter program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev ter njegovih 

posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Mestna občina Kranj je v juniju leta 2012 sprejela Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS, 
št. 59/12), ki povsem na novo definira programske rešitve celot-
nega območja upoštevajoč dolgoročne razvojne možnosti tega 
dela mesta. Kompleksnost načrtovanih programov je zahtevala 
sočasno urejanje večjih funkcionalnih celot zato se je doseda-
nja realizacija omejila le na nekaj posegov šolskih dejavnosti, 
športno-rekreativnih in trgovskih dejavnosti. Nanje je vezana 
tudi potreba po modifikaciji prometnih navezav območja na 
Koroško cesto, zato se s temi spremembami in dopolnitvami 
ureja zahodni del celotnega območja s pripadajočo prometno 
ureditvijo.

Razlog za pripravo teh sprememb in dopolnitev je v želji 
po dokončnem urejanju prometnega priključevanja območja 
na Koroško cesto ter s tem povezanimi konkretizacijami pro-
storskih posegov, ki so se v vmesnem obdobju od sprejetja 
prostorskega akta pa do danes pokazale pri potencialnih inve-
stitorjih. Skladno zahtevi pristojnega nosilca urejanja prostora 
s področja prometnih ureditev državnega pomena, Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za 
upravljanje cest, ki je vnesena v določbe 10. člena veljavnega 
odloka, je bilo potrebno za realizacijo vseh nadaljnjih gradenj 
izdelati prometno študijo priključevanja na Koroško cesto. Nje-
ne ugotovitve so že vnesene v strokovne podlage in bodo 
vključene tudi v spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. 
S takšno rešitvijo bo omogočeno korektno priključevanje glav-
nine območja zazidalnega načrta, le za najzahodnejši del se 
predlaga še dodatni razbremenilni priključek desno – desno 
na Koroško cesto.
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Spremembe in dopolnitve poleg zgornjih prometnih ure-
ditev prinašajo tudi variantne prostorske rešitve stavbnih kom-
pleksov v funkcionalni celoti FC P1 ob Koroški cesti, in sicer 
možnost etapnih gradenj s poudarjeno funkcijo poslovno (trgo-
vskih) programov, družbenih ali stanovanjskih stavb. Konkre-
tneje se določajo maksimalni gabariti pritličnih programov ter 
možnih (kasnejših) nadgradenj.

3. člen
(pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je:
– 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 

Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
(109/12) in 76/14 – odl. US),

– Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 74/14),

– 10. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje 
(Uradni list RS, št. 59/12).

4. člen
(opis območja OPPN in program)

Obravnavani segment območja, konkretno funkcionalna 
celota FC P1 in relevantni del FC I (priključevanje na Koroško 
cesto ter notranja zbirna cesta ob FC P1) predstavlja zahodni 
del širšega, pomembnega kompleksa razvoja mesta.

Celotno območje Zlatega Polja leži na, za razvoj me-
sta Kranj, izjemno pomembni lokaciji stičišča severne mestne 
obvoznice in severozahodnega vstopa v mesto z Gorenjske 
avtoceste. Predstavlja enega izmed dveh vstopnih fokusov 
mesta (drugi je stičišče vzhodne mestne obvoznice in vzho-
dnega vstopa v mesto z gorenjske avtoceste) in ima zato 
tudi pomembno programsko funkcijo. Celotno območje obsega 
19,4 ha obstoječih stavbnih zemljišč, ki so programsko ločena 
po nekaj sklopih. Celotno osrednje območje kompleksa Zla-
to Polje je bilo do sedaj namenjeno razvoju univerzitetnega 
in srednješolskega središča širšega gravitacijskega območja 
Gorenjske. Poleg tega je, glede na obstoječe stanje, dopusten 
tudi razvoj obstoječe energetske infrastrukture ter pripadajočih, 
oziroma kompatibilnih športnih in rekreativnih dejavnosti. Na 
vzhodnem, predvsem pa zahodnem delu območja, ki je kon-
kretno predmet sprememb in dopolnitev ter predstavlja stik z 
mestno vpadnico (ključna, primarna zahodna, Koroška cesta), 
se poleg možne družbene dejavnosti določa tudi poslovno- 
trgovsko dejavnost in stanovanja ob hkratnem zagotavljanju 
zadovoljivega koridorja cestnega in zelenega obcestnega pro-
stora. S temi spremembami in dopolnitvami se obravnava 
tako primarno enoto urejanja FC P1 kot tudi robna območja 
prometne infrastrukture, na katerih je izkazan interes urejanja 
oziroma jih je zaradi smiselnega priključevanja gospodarske 
javne infrastrukture potrebno modificirati.

Območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišča z 
naslednjimi parcelnimi številkami: 454/3, 467/2, del 820/1, del 
821, del 822/1, del 822/2, del 823/1, 823/5, 830/4, del 830/5, 
del 877/4, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, del 879/34, del 879/43, 
del 879/44, del 1012/4, del 1025, del 1026/2, del 1286/3 in del 
1286/4, vse k.o. Kranj.

Za priključevanje območja na obstoječo ali načrtovano 
gospodarsko javno infrastrukturo se dovoljujejo tudi posegi 
izven zgoraj naštetih zemljiških parcel.

Segment območja opredeljen z oznako FC P1 je razdeljen 
na štiri stavbne sklope, znotraj katerih so predvidene možnosti 
večih variant gradnje. Stavbni sklopi so opredeljeni z maksi-
malnimi tlorisnimi gabariti pritličij in eventualno kleti, oboje pa 
je možno pod določenimi pogoji združevati. Nad pritličji je v 
vsakem sklopu dopuščena možnost gradnje več-etažnih stavb 
z etažnostjo in dejavnostjo, kot jo določa že obstoječi prostorski 
akt; dejavnosti celote so lahko poslovno-trgovske, storitvene, 
servisne, pa tudi družbene in v etažah stanovanjske.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve sprememb in dopolnitev temeljijo na 
prikazu stanja prostora, OPN, veljavnih spremembah in do-
polnitvah ZN, izdelanih strokovnih podlagah in investicijskih 
namerah investitorjev v območju urejanja.

Za območje sprememb in dopolnitev je, za potrebe na-
črtovanja, že izdelan geodetski načrt obstoječega stanja v 
ustreznem merilu v skladu z veljavno zakonodajo.

Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smer-
nic nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom pri-
prave sprememb in dopolnitev, pridobijo jih lastniki zemljišč 
oziroma zainteresirani investitorji.

6. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ter njegovih 

posameznih faz)
Spremembe in dopolnitve se izdela po naslednjem okvir-

nem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev v 30-ih delov-

nih dneh po sprejemu sklepa o začetku priprave
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odloč-

be o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 30 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 

ter priprava gradiva za javno razgrnitev v 20-ih delovnih dneh 
po pridobitvi smernic

– objava ter javna razgrnitev in javna obravnava dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev 45 dni

– prva obravnava na Svetu MOK v času javne razgrnitve
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na 

dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev 30 delovnih dni
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev v 30 delovnih 

dni po sprejemu stališč
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni
– priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 

v 45-ih delovnih dneh po pridobitvi mnenj
– druga obravnava na Svetu MOK
– priprava končnega dokumenta v 30-ih dneh po spreje-

mu dokumenta na Svetu MOK.
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vpli-

vov na okolje ali kompleksnejša izdelava dodatnih študij, bodo 
le-te potekale sočasno z izdelavo sprememb in dopolnitev, 
zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.

7. člen
(seznam nosilcev urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev predložijo smernice za načrtovanje gle-
de načrtovanih prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti in k 
predlogu sprememb in dopolnitev mnenje glede upoštevanja 
smernic so:

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat 
za logistiko, Ljubljana

3. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat 
za kulturno dediščino, Ljubljana

4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Di-
rektorat za infrastrukturo, Sektor za investicije, Ljubljana

5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Di-
rekcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, OE Kranj

6. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Direktorat za informacijsko družbo, Ljubljana

7. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, 
Kranj

8. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje 
oskrbe z vodo, Kranj

9. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje 
odvajanja odpadnih voda, Kranj
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10. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje 
ravnanja z odpadki, Kranj

11. Domplan d.d., PE energetika, Kranj
12. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d., Kranj
13. Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrež-

ja Ljubljana – Kranj, Kranj
Drugi udeleženci v postopku priprave:
14. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje, Ljubljana.

V postopek je možno vključiti tudi druge nosilce urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

8. člen
(obveznosti financiranja)

Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag 
in izdelavo sprememb in dopolnitev nosijo pobudniki, za-
interesirani investitorji oziroma lastniki zemljišč v območju 
obravnave. Postopek sprejema vodi občinska uprava Mestne 
občine Kranj.

9. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem 
glasilu.

Št. 350-8/2015
Kranj, dne 10. septembra 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

2787. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
KR SA 2 Kranj Sava

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje KR SA 2 

Kranj Sava

1. člen
(predmet in vsebina sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje KR SA 2 Kranj 
Sava (v nadaljnem besedilu OPPN). Sklep o začetku priprave 
OPPN obsega:

– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– pravno podlago za pripravo OPPN,
– opis dela območja, ki je predmet OPPN in program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Mestna občina Kranj je s sprejemom Odloka o izvedbe-
nem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj v septembru 
leta 2014 (Uradni list RS, št. 74/14) določila tudi izhodišča in 
prostorske usmeritve za vrsto območij kompleksnejše gradnje 
in prenove. Še posebej za slednje določa usmeritve tudi za 
dopustne vrste gradenj saj želi, da se funkcijsko, programsko 
in prostorsko degradirani segmenti mesta sukcesivno pretvorijo 
v načrtovalsko usklajene komplekse mestotvornih dejavnosti. 
Posebna pozornost je namenjena degradiranim območjem 
nekdanjih industrijskih kompleksov ob reki Savi, med katere 
spada tudi obravnavano območje. Stagnacija nekoč uspešnih 
dejavnosti v območju ter s tem povezano propadanje stavbne-
ga fonda ter degradacija okolja so, skupaj z razvojnimi ambici-
jami novih lastnikov tudi razlog za pripravo OPPN. S postopno 
prenovo območja, ob sočasnem urejanju prometne in ostale 
gospodarske infrastrukture bo omogočen skladen razvoj tega 
dela mesta.

3. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN)

Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– 57. člen ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US) in

– točka 3.30 48. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14).

4. člen
(opis območja OPPN in program)

Območje urejanja z oznako KR SA 2 leži med reko Savo 
na vzhodu in potekom železnice na zahodu, v neposredni bli-
žini Savskega otoka in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih 
številk: 1117/1, 1117/2, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1121, 1122, 
1123/1, 1137/4, 1138/2, 1139/1, 1139/10, 1139/11, 1139/12, 
1139/13, 1139/14, 1139/15, 1139/16, 1139/17, 1139/18, 1139/19, 
1139/2, 1139/20, 1139/21, 1139/22, 1139/23, 1139/24, 1139/25, 
1139/26, 1139/27, 1139/28, 1139/29, 1139/3, 1139/30, 1139/31, 
1139/32, 1139/33, 1139/34, 1139/35, 1139/36, 1139/37, 1139/4, 
1139/5, 1139/6, 1139/7, 1139/8, 1139/9, 1143/1, 1143/3, 1143/6, 
1143/7, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1145/2, 1148/10, 1148/12, 
1180, 1181/1, 1181/10, 1181/11, 1181/12, 1181/13, 1181/14, 
1181/2, 1181/3, 1181/4, 1181/5, 1181/6, 1181/7, 1181/9, 1182/1, 
1183/2, 1192/2, 1192/4, 1248/17, 1248/18, 1248/19, 1248/20, 
1248/21, 1248/25, 1248/26, 1248/27, 1248/28, vse k.o. Kranj.

Večnamensko, deloma degradirano območje med me-
androm reke Save ter infrastrukturnim koridorjem železnice 
je namenjeno postopnemu preoblikovanju v območje prepleta 
poslovno trgovskih, oskrbnih, storitvenih, bivalnih in kultur-
nih ter podobnih dejavnosti z močnim poudarkom na obvezi 
kvalitetnega pristopa h krepitvi zelenega obvodnega prostora, 
ki se z vklinjanjem zelenih vložkov širi tudi v notranjost pre-
pleta drugih dejavnosti. Koncept urejanja območja temelji na 
združevanju in prepletu kompatibilnih programov, pri čemer 
je območje programsko deljeno tako v vzdolžni kot prečni 
smeri od reke proti železnici. Širši mestni koncept ohranjanja 
obvodnih zelenih potez narekuje, da se v širšem pasu ob reki 
določi preplet avtohtone vegetacije in urejenih zelenih parkov-
nih površin. Mednje se pahljačasto vklinjajo stavbni sklopi, ki 
se v predelu ob železnici v podzemnem delu in nižjih etažah 
medsebojno povezujejo v programih poslovno logističnih, tr-
govsko oskrbnih, servisnih in storitvenih ter garažnih sklopov. 
V južnem delu, kjer je določen tudi osrednji vstop v območje, 
se po možni postopni eliminaciji obstoječih stavbnih struktur 
lahko uredi parkovni vstop v območje z možnostjo oblikova-
nja prostorsko obsežnejše večfunkcionalne stavbne strukture 
namenjene kulturnim, poslovnim, turističnim ali zabaviščnim 
programom z obsežnimi površinami namenjenimi večetažnemu 
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parkiranju. Med večtirnim železniškim kompleksom in stavbno 
kompozicijo se lahko določi pas intenzivnejše linijske drevesne 
vegetacije. Višinski gabariti stavb ne smejo bistveno presegati 
višin najvišjih objektov v območju, maksimalni FI je 1,2. Obmo-
čje se prenavlja postopno, pri čemur je možna v vmesnih fazah 
izvedba tudi takšnih posegov, ki so sicer usklajeni z generalnim 
konceptom (programom) območja, a bodo lahko v kasnejših 
ali končnih fazah tudi odstranjeni, tako, da bo ob zaključku 
urejanja omogočeno zagotoviti prostorsko skladen koncept.

Območje urejanja vključuje površine opredeljene v začet-
ku tega člena vendar se za potrebe priključevanja območja na 
obstoječo ali načrtovano prometno in ostalo gospodarsko javno 
infrastrukturo ter obvodne ureditve dovoljujejo posegi tudi izven 
zgoraj naštetih zemljiških parcel.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve OPPN temeljijo na prikazu stanja pro-
stora, določilih OPPN, izdelanih geodetskih in ostalih strokov-
nih podlagah in investicijskih namerah investitorjev v območju 
urejanja. Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz 
smernic nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom 
priprave OPPN, pridobijo jih lastniki zemljišč oziroma zaintere-
sirani investitorji.

6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem 

planu:
– izdelava osnutka OPPN v 60-ih dneh po sprejemu skle-

pa o začetku priprave,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odloč-

be o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in priprava gra-

diva za javno razgrnitev v 30-ih dneh po pridobitvi smernic,
– objava ter javna razgrnitev in javna obravnava dopolnje-

nega osnutka OPPN 45 dni,
– prva obravnava na Svetu MOK v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na 

dopolnjeni osnutek OPPN 30 delovnih dni,
– izdelava predloga OPPN 60 delovnih dni po sprejemu 

stališč,
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni,
– priprava usklajenega predloga OPPN v 60-ih delovnih 

dneh po pridobitvi mnenj,
– druga obravnava na svetu MOK in
– priprava končnega dokumenta v 30-ih dneh po spreje-

mu dokumenta na Svetu MOK.
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vpli-

vov na okolje ali kompleksnejša izdelava dodatnih študij, bodo 
le-te potekale sočasno z izdelavo OPPN, zgoraj navedeni roki 
izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.

7. člen
(seznam nosilcev urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN 
predložijo smernice za načrtovanje glede načrtovanih prostor-
skih ureditev iz svoje pristojnosti in k predlogu OPPN mnenje 
glede upoštevanja smernic so:

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat 
za kulturno dediščino

3. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Di-
rektorat za infrastrukturo, Sektor za železnice

4. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
ARSO, Oddelek območja Zg. Save

5. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
6. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS

7. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje oskr-
be z vodo

8. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odva-
janja odpadnih voda

9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje rav-
nanja z odpadki

10. Domplan d.d., PE energetika
11. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d.
12. Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrež-

ja Ljubljana–Kranj.
Drugi udeleženci v postopku priprave:
13. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje.

V postopek je možno vključiti tudi druge nosilce urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

8. člen
(obveznosti financiranja)

Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag 
in izdelavo OPPN nosijo pobudniki, zainteresirani investitorji 
oziroma lastniki zemljišč v območju obravnave. Postopek spre-
jema vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.

9. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem 
glasilu.

Št. 350-7/2015-01-48/01
Kranj, dne 25. avgusta 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

PIRAN

2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave Občine Piran

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list 
RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni 
seji dne 14. julija 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave Občine Piran

1. člen
9. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občin-

ske uprave Občine Piran (Uradni list RS, št. 107/13 – uradno 
prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se po novem glasi:

»9. člen
Za izvajanje nalog Občinske uprave se ustanovi:
1. Urad za splošne zadeve
2. Urad za finance
3. Urad za družbene dejavnosti
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4. Urad za premoženjskopravne zadeve
5. Urad za okolje in prostor
6. Urad za gospodarstvo in turizem
7. Samostojna investicijska služba.
Vse določbe tega odloka, ki se nanašajo na urad, veljajo 

neposredno tudi za Samostojno investicijsko službo.
Župan ima kabinet, ki ga neposredno vodi.
Za izvajanje nalog Občinske uprave na področju občinske 

inšpekcije in občinskega redarstva se ustanovi organ skupne 
občinske uprave 'Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine 
Piran in Občine Ankaran'.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Do začetka delovanja organa skupne Občinske uprave 

'Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine 
Ankaran' izvaja naloge Občinske uprave na področju občinske 
inšpekcije in občinskega redarstva Urad za občinsko inšpekcijo 
in redarstvo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01500-1/03-2015
Piran, dne 14. julija 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Ai sensi dell'art. 49 della Legge sulle autonomie locali 
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e dell'art. 
17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 5/14 – testo unico-2) il Consiglio comunale del Comune 
di Pirano nella 7a seduta ordinaria del 14 luglio 2015 ha appro-
vato il seguente

D E C R E T O
sulla modifica e integrazione del 

Decreto sull'organizzazione e sui settori 
di attività dell'Amministrazione comunale 

del Comune di Pirano

Art. 1
Si modifica l'art. 9 del Decreto sull'organizzazione e sui 

settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune 
di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 107/13 – testo unico) 
che adesso recita quanto segue:

»Art. 9
Per realizzare i compiti dell'Amministrazione comunale 

si istituiscono:
1. Ufficio affari generali
2. Ufficio finanze
3. Ufficio attività sociali
4. Ufficio affari legali patrimoniali
5. Ufficio ambiente e territorio
6. Ufficio economia e turismo
7. Servizio autonomo investimenti.
Tutte le disposizioni del presente decreto che si riferis-

cono all'ufficio sono direttamente valide anche per il Servizio 
autonomo investimenti.

Il Gabinetto del Sindaco è guidato direttamente dal Sin-
daco stesso.

Per la realizzazione dei compiti dell'Amministrazione 
comunale nel settore dell'ispezione comunale e servizio di 
vigilanza si istituisce un organo di amministrazione comunale 
congiunta 'Ispettorato e Servizio di Vigilanza Intercomunale del 
Comune di Pirano e del Comune di Ancarano'.«

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2
Fino all'inizio del entrata in funzione dell'organo congiunto 

dell'Amministrazione comunale 'Ispettorato e Servizio di Vigi-
lanza Intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di 
Ancarano' la funzione dell'Amministrazione comunale nel set-
tore dell'ispezione comunale e servizio di vigilanza viene svolta 
dall'Ufficio per l'ispezione comunale e servizio di vigilanza.

Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 01500-1/03-2015
Pirano, 14 luglio 2015

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2789. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 109/12, 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in na podlagi 17. člena Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet 
Občine Piran na 7. redni seji dne 14. julija 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega 

načrta Obrtna cona v Luciji

1. člen
(Predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji (Uradne objave Pri-
morskih novic, št. 34/80, 25/88, 42/98 in 13/05), v nadaljevanju 
ZN.

2. člen
(Sestavni deli ZN)

Dokumentacija o spremembah in dopolnitvah ZN obsega 
besedilni in grafični del.

Besedilni del dokumentacije obsega:
– odlok, ki obsega naslednja poglavja:

– splošne določbe
– prehodne in končne določbe

– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev odloka.
Grafični del dokumentacije obsega:
– prikaz meje območja
– prikaz prometne ureditve kareja 2 s predlogom parce-

lacije.
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DOLOČBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

3. člen
(Dopolnitev s področja državnih cest)

Besedilo Odloka o Zazidalnem načrtu Obrtna cona v 
Luciji (Uradne objave Primorskih novic, št 34/80, 25/88, 42/98 
in 13/05) se dopolni tako, da se za 20. členom doda novi, 
20.a člen, ki se glasi:

»(Državna cestna infrastruktura)
Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence 

v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za 
varno odvijanje prometa,

– načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike 
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve,

– da s predlaganim posegom v varovalni pas državne 
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in 
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja pro-
meta ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno 
vzdrževanje državne ceste.

Cestni priključki do objektov in zemljišč morajo biti pravilo-
ma navezani na občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se upo-
rablja za javni cestni promet in preko njih na državno cesto.«

4. člen
(Dopolnitev s področja vodooskrbe)

(1) Po drugem odstavku se k 21. členu doda deset novih 
odstavkov, ki se glasijo:

»Trase vodovodnih objektov in naprav morajo potekati v 
javnih površinah.

Dimenzioniranje razdelilnega vodovodnega omrežja zno-
traj obravnavanega območja se izvede z zankanjem ob upo-
števanju podatkov predvidene konične porabe vode in zahtev 
požarne varnosti objektov.

Prepovedana je izvedba nadzemnih hidrantov na javnem 
vodovodnem omrežju kot slepih krakov.

Projektant si mora pridobiti in upoštevati vse razpoložlji-
ve podatke o obstoječem vodovodnem omrežju ter določbe 
Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper (Uradni 
list RS, št. 16/13).

Detajlno morajo biti obdelana vsa križanja in zaščito vo-
dovoda z drugimi komunalnimi napravami.

Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru ško-
dljivo vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave. 
Znotraj varovanega koridorja jih ni dovoljeno zasaditi.

Pri načrtovanju vseh posegov v prostor na celotnem ob-
močju urejanja je potrebno upoštevati tako obstoječe kot pred-
videne vodovodne naprave.

S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji 
glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstve-
ne neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih 
objektov.

Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslab-
šati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za že obstoječe 
uporabnike.

Križanja vodovoda komunalnimi priključki ter odmiki od 
drugih objektov morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih 
predpisov in normativov ter skladno z določili TP Rižanskega 
vodovoda Koper.«

(2) Doda se 21.a člen, ki glasi:

»(Priključevanje objektov na javno vodovodno omrežje)
Vodna oskrba in požarno varnost območja ZN se zago-

tavlja iz vodohrana RZ Vinjole 2000 m3 na koti 69,15 m n.m.
Dimenzioniranje priključka se določi na podlagi predvide-

nih zahtev vodooskrbe in notranje požarne varnosti predvidenih 
objektov.

Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden 
tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sis-
tem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti 
obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, 
skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo za-
gotovljena tudi izmenjava vode.

Priključevanje novih objektov oziroma samostojnih po-
slovnih enot znotraj objekta je možno ob upoštevanju zahtev 
dobavitelja in zakona o varstvu potrošnikov ter Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo preko samostojnih odjemnih mest.

Tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča 
priključitev objekta na javno vodovodno omrežje, bo Rižanski 
vodovod potrdil pri izdaji Soglasja k projektnim rešitvam.«

5. člen
(Sprememba elektroenergetske oskrbe)

Spremeni se 23. člen, ki se glasi:
»Območje se oskrbuje iz obstoječih elektroenergetskih 

naprav. V primeru kasnejšega predvidevanja po povečavi po-
treb po električni energiji bo potrebno skladno s projektnimi 
rešitvami predvideti nove lokacije transformatorskih postaj in 
pripadajoča nizkonapetostna omrežja.

Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podze-
mno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se naha-
ja na obravnavanem območju oziroma na trasi za predvideno 
napajanje obravnavanega območja.

Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektro-
energetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila 
za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih 
elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z 
veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.

Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrežje 
mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno 
dokumentacijo pa soglasje Elektro Primorske, DE Koper. Vsi 
stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpra-
vljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v 
času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja.

Kabelska transformatorska postaja (TP) mora biti zgraje-
na za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim 
dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 201. Če bo TP 
zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pri-
tličju, po možnosti na vogalu zgradbe in neposredno dostopna 
od zunaj.

20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožil-
nimi 20 kv kablovodi, položeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC 
cevi po celotni trasi.

Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih 
področjih zgrajeno kot kabelsko omrežje, položeno v PVC 
kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem 
prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim 
udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih 
vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektroma-
gnetnega sevanja in hrupa«.

6. člen
(Dopolnitev s področja plinifikacije)

Doda se tretji odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Priporoča se oskrba objektov iz plinovodnega omrežja, 

kar se pred izgradnjo plinovoda lahko rešuje tudi lokalno, s 
postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte. Pri 
vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati predpisane 
odmike od trase plinskega omrežja po zahtevanih in veljavnih 
tehničnih predpisih in normativih«.

7. člen
(Dopolnitev glede hitre ceste (HC))

Doda se novi, 26.a člen, ki se glasi:
»Na območju vplivov HC Jagodje-Lucija je potrebno po-

sege v prostor načrtovati tako, da bodo vplivi HC na objekte 
zmanjšani, zlasti zaradi hrupa.
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Ob načrtovani HC je potrebno načrtovati takšne dejavno-
sti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto«.

8. člen
(Dopolnitev s področja varstva pred požarom in nesrečami)

Spremeni se šesti odstavek 27. člena, ki se glasi:
»Pri načrtovanju in izvajanju ureditev je treba upoštevati 

predpise s področja požarne varnosti«.
Na koncu 27. člena se doda nov, deveti odstavek, ki se 

glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 

za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu 
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa 
v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.«.

Doda se novi, 27.a člen, ki se glasi:

»(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve (ero-

zivnost ter plazljivost terena) ter cono potresne ogroženosti in 
v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične 
rešitve gradnje.

Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo na ureditvenih ob-
močjih mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci. Na teh 
območjih morajo investitorji graditi zaklonišča osnovne zaščite 
v objektih, namenjenih za:

– javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami,
– vzgojno-varstvene ustanove za več kot 50 otrok,
– redno izobraževanje za več kot 100 udeležencev izo-

braževalnega programa,
– javne telekomunikacijske in poštne centre,
– nacionalno televizijo in radio,
– javni potniški železniški, avtobusni, pomorski in zračni 

promet,
– pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se 

bodo v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena 
za obrambo in zaščito,

– delo državnih organov.
Območje leži v VII. coni potresne nevarnosti, skladno z 

EC 8 se tla na območju uvrščajo v TIP »E«, – pospešek tal 
je: 0,1 G, kot to izhaja iz karte projektnega pospeška tal za 
povratno dobo 475 let.

V primeru gradnje objektov (npr. bencinski servis), kjer je 
povečana možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno v pro-
jektni dokumentaciji tehnično obdelati ukrepe, ki preprečujejo 
razlitje nevarnih snovi, in ukrepe, ki zmanjšujejo negativne 
posledice v primeru razlitja nevarnih snovi.

Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencij-
skim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za 
umik ljudi in premoženja.

Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne po-
vršine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z 
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med 
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, 
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja 
ob požaru.

Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potreb-
no urediti v skladu s standardom DIN 14090«.

9. člen
(Dopolnitev v zvezi z varstvom voda)

Doda se novi, 27.b člen, ki se glasi:
»Na poplavnih območjih so na podlagi zakona, ki ureja 

področje voda, prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v 
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost ob-
močja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda.

Na erozijskem območju je na podlagi zakona prepove-
dano:

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in 
oblikovanje hudournikov,

– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje 

zemljišč, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo 
nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,

– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po 

erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje 

erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi za-

gotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno 

prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi 
na stanje voda in vodni režim.

Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče vodo-
toka, je priobalno zemljišče celinskih voda. Priobalna zemljišča 
so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Zunanja meja 
priobalnih zemljišč sega 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati 
v prostor, razen za izjeme, ki imajo podlago v zakonu.

Pri načrtovanju poteka tras javne infrastrukture je treba 
v največji možni meri omejiti prečkanja vodotoka in potek tras 
po priobalnih zemljiščih. Ob vodotoku je treba zagotoviti prost 
in neoviran prehod.

Čiščenje in obdelava odpadnih voda mora biti skladna s 
predpisi.

Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vo-
dnem in priobalnem zemljišču, je možna rekonstrukcija, spre-
memba namembnosti ali nadomestna gradnja pod naslednjimi 
pogoji:

– da se s tem ne povečuje poplavna, ali erozijska nevar-
nost, ali ogroženost,

– da se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– da je omogočeno izvajanje javnih služb,
– da se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– da to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
– da se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddalje-

nost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
Na območju predvidene gradnje je treba evidentirati mo-

rebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je 

treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali 
koncesije v skladu z določbami ZV-1.

Za vse posege na vodna zemljišča v lasti RS bo treba 
pridobiti ustrezno pravico.

V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, 
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 
pred možnostjo izliva v naravno okolje.

Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gra-
dnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. 
Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno 
stanje oziroma jih ustrezno urediti.

Za območje OPPN je bila izdelana hidrološko-hidravlična 
analiza OPPN za območje Obrtne cone Lucija – študija po-
plavne ogroženosti, izdelovalec Isan 12, d.o.o., št. 42/2014, 
november 2014.

Območje obrtne cone je poplavno ogroženo. Zaradi ne-
urejenih strug Liminjanskega in Lucanskega potoka gorvodno 
od cone in neustrezne odvodnje zalednih voda se pri obilnejših 



Stran 7850 / Št. 69 / 25. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

padavinah vode stekajo na območje obrtne cone. Praviloma so 
skoraj vsi objekti grajeni nižje od dostopnih cest, zaradi česar 
se voda steka do objektov.

S študijo je predvidena izvedba omilitvenih vodnogospo-
darskih ukrepov, ki bodo izboljšali obstoječo poplavno varnost 
območja.

– Vzdrževanje: Z namenom zagotavljanja projektnih pre-
tokov je potrebno izvedena kanaliziranja in odprte struge redno 
pregledovati ter izvajati košnjo in čiščenje nanosov. Na črno 
izvedene prepuste je potrebno odstraniti.

– Višinska umestitev novih stavb: Nove stavbe se višin-
sko umeščajo s koto praga in koto zunanje ureditve iznad kote 
obstoječe oziroma predvidene cestne ureditve.

– Strugo Liminjanskega potoka nizvodno od kanaliziranja 
je potrebno regulirati na Q100.

– Zaščito objektov, ki se nahajajo pod južnim pobočjem, 
se zagotovi z izvedbo zalednih jarkov. Ti so namenjeni pre-
strezanju vode, ki se steka s pobočja, in odvajanju vode v 
Liminjanski potok.

– Zaščito objektov, ki se nahajajo pod severovzhodnim 
pobočjem, se zagotovi z izvedbo novega cevovoda premera 
Φ800 mm in ustreznim vtokom v kanaliziranje.

– Zaščito obstoječih in novih objektov na severu in seve-
rovzhodu se zagotovi z izvedbo levega prestreznega kanala. 
Traso kanala se prilagodi predvideni pozidavi. Izvede se re-
gulacijo potoka Lucan od navezave na obstoječe prekritje v 
obrtni coni do severne meje OPPN, v dolžini približno 240 m. 
Regulacija se izvede v obliki odprtega zemeljskega jarka skla-
dno s projektom HC Jagodje-Lucija. Na območju navezave na 
obstoječe kanaliziranje v OC Lucija se izvede rekonstrukcija 
obstoječega cevovoda (Φ1000) z novim cevovodom (Φ1200) 
v dolžini 15 m ter vpadni jašek.

– Zaščito objektov, ki se nahajajo pod severozahodnim 
pobočjem, se zagotovi z izvedbo regulacije desnega pritoka 
Lucana skladno s projektom HC Jagodje-Lucija. Na odseku 
znotraj OPPN se izvede novo regulacijo s prestrezanjem zale-
dnih voda. Strugo se izvede v čim večji meri z odprtim kanalom. 
Na odsekih, kjer izvedba odprte struge ni mogoča, se izvede 
kanaliziranje. Sočasno z izvedbo regulacije se izvede razbre-
menilni cevovod (Φ600) s srednjega pritoka Lucana. Objekte 
na skrajnem zahodu je mogoče predhodno varovati z izvedbo 
manjšega prestreznega kanala.

Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov se rešuje odvo-
dnjavanje vodotokov in zalednih voda, ki gravitirajo na območje 
obrtne cone. Z ukrepi se ne povečuje prevodne sposobnosti 
kanalizacijskega sistema.

Omilitveni ukrepi se izvedejo fazno, kar bo vodilo v po-
stopno izboljšanje poplavne varnosti. Pred predvidenim po-
segom v prostor je treba preveriti dovoljenost gradnje glede 
na obstoječe razrede poplavne nevarnosti in pred posegom 
v prostor zagotoviti izvedbo potrebnih omilitvenih ukrepov. Če 
pa je možno, se lahko zagotovi poplavno varnost posameznih 
objektov tudi na alternativen način z uporabo drugačnih omili-
tvenih ukrepov od tistih, predvidenih v študiji, vendar skladnih 
z veljavno zakonodajo.

Za obravnavano območje je bilo izdelano Geološko ge-
omehansko poročilo o pogojih izvedbe objektov Obrtne cone 
Lucija, št. 25/14, v Ljubljani, dne 9. 12. 2014, ki jo je potrebno 
upoštevati pri projektiranju in izvajanju gradnje na območju 
veljave predmetnega odloka.

V samem poročilu so predvideni naslednji protierozijski 
ukrepi:

– Okrog objektov je potrebno za odvodnjavanje izvesti 
drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontroli-
rano odvesti, da ne bi prišlo do erozijskih poškodb temeljnih tal.

– Iztoke drenaž je potrebno s projektom kontrolirano od-
vesti v urejeno kanalizacijsko omrežje.

– Prav tako je potrebno vode iz drenažnega sistema 
izpod izkopnih brežin ter izza morebitnih podpornih konstrukcij 
ustrezno speljati v zbirne jaške in od tam v urejen sistem od-
vodnjavanja.«

10. člen
(Dopolnitev v zvezi s tolerancami)

Doda se novi, 29.a člen, ki se glasi:
»Kadar se pri projektiranju uporablja določbe tega člena, 

ni potrebno upoštevati ne grafičnega dela tega odloka kot tudi 
ne določb o oblikovanju objektov, velikosti gradbenih parcel in 
o pozidanosti le-teh.

Po določbah tega člena se lahko projektira le v prime-
ru načrtovanja drugih upravnih in pisarniških stavb, trgovskih 
stavb, stavb za druge storitvene dejavnosti, garažnih stavb, 
industrijskih stavb, rezervoarjev, silosov in skladišč ter stavb 
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (skladno z 
enotno klasifikacijo objektov – CC-SI). Po določbah tega člena 
se iz podrazreda rezervoarji, silosi in skladišča ne more pro-
jektirati rezervoarjev za nafto, žitnih silosov, silosov za cement 
in druge suhe snovi.

Pri vseh predvidenih objektih so dovoljena odstopanja od 
tlorisnih gabaritov glede zmanjševanja in povečanja gabaritov, 
določenih s tem odlokom, pri čemer je potrebno upoštevati 
pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od 
parcelne meje). Objekte je dovoljeno tudi oblikovati drugače, 
kot je predvideno v tem odloku.

Ne glede na določbe tega odloka so zaradi zagotavljanja 
boljše funkcionalnosti objektov, znotraj parcele v lasti posame-
znega investitorja, dovoljena tudi drugačna lega posameznih 
objektov, pri čemer je v tem primeru potrebno upoštevati pogoje 
iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od parcelne 
meje).

Ne glede na določbe tega odloka je dovoljeno namesto 
posameznega objekta zgraditi več objektov, pri čemer je po-
trebno upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega 
odloka (odmiki od parcelne meje).

Ne glede na določbe tega odloka je dovoljeno predvideti 
tudi objekte drugačnih etažnosti (večjih ali manjših) od tistih, 
ki so predvideni v tem odloku. Višino posamezne etaže je do-
voljeno prilagoditi potrebam dejavnosti, ki bodo predvidene v 
posameznem objektu. Višina objektov ne sme presegati 16 m, 
merjeno od kote praga do kote venca.

Ne glede na predvidene absolutne kote pritličij objektov, ki 
so določene v arhitektonski zazidalni situaciji in na predvidena 
dopustna odstopanja od le-teh, pa so lahko zaradi zagotavlja-
nja poplavne varnosti, oziroma zaradi zahtev pristojnih sogla-
sodajalcev, ali zaradi prilagajanja kotam infrastrukture in stanja 
na terenu odstopanja pri absolutnih višinskih kotah objektov 
tudi večja od 0,5 m.

Ne glede določbe tega odloka, ki določajo kakšne objekte 
(glede na dejavnost), je mogoče v posameznih karejih graditi, 
je dovoljeno namesto predvidenih objektov, v vseh karejih 
graditi nestanovanjske objekte, določene v drugem odstavku 
tega člena.

Kadar se pri projektiranju uporablja določbe tega člena, je 
potrebno upoštevati pogoje iz tretje alineje zadnjega odstavka 
9. člena tega odloka (Parkirna mesta za osebna vozila pri obr-
tnih halah). Te določbe veljajo pri projektiranju vseh objektov, 
določenih v drugem odstavku tega člena.

Določbe tega člena veljajo tako za gradnjo novih objektov 
kot tudi za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo in spremem-
bo namembnosti objektov določenih v drugem odstavku tega 
člena«.

Doda se novi, 29.b člen, ki se glasi:
»Po določbah tega člena se lahko projektira le v primeru 

načrtovanja objektov v kareju 6.
V kareju 6 je dovoljeno graditi le objekte, ki so določeni v 

11. členu tega odloka.
Pri vseh predvidenih objektih v kareju 6 so dovoljena od-

stopanja od tlorisnih gabaritov glede zmanjševanja gabaritov, 
določenih s tem odlokom, pri čemer je potrebno upoštevati 
pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od 
parcelne meje). Objekte je dovoljeno tudi oblikovati drugače, 
kot je predvideno v tem odloku.



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 25. 9. 2015 / Stran 7851 

Ne glede na določbe tega odloka je zaradi zagotavljanja 
boljše funkcionalnosti objektov v kareju 6, znotraj parcele v 
lasti posameznega investitorja, dovoljena tudi drugačna lega 
posameznih objektov, pri čemer je v tem primeru potrebno 
upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka 
(odmiki od parcelne meje).

Ne glede na predvidene absolutne kote pritličij objektov, ki 
so določene v arhitektonski zazidalni situaciji in na predvidena 
dopustna odstopanja od le-teh, pa so lahko – zaradi zago-
tavljanja poplavne varnosti, oziroma zaradi zahtev pristojnih 
soglasodajalcev, ali zaradi prilagajanja kotam infrastrukture 
in stanja na terenu – odstopanja pri absolutnih višinskih kotah 
objektov v kareju 6 tudi večja od 0,5 m.

Lega in velikost predvidenega otroškega igrišča v kareju 6 
se lahko spremenita oziroma se lahko nahaja v drugem kareju«.

Doda se novi, 29.c člen, ki se glasi:
»V kareju 2 je potrebno zgraditi glavno dovozno cesto 

med halami, predvideno v grafičnem delu tega odloka.
Potek ceste iz prejšnjega odstavka je razviden iz grafične-

ga dela odloka: Prikaz prometne ureditve kareja 2 s predlogom 
parcelacije. Predlog parcelacije iz prikaza ni zavezujoč.

Ne glede na določbo prvega odstavka 29.a člena odloka 
je potrebno pri projektiranju objektov v kareju 2 vedno upošte-
vati risbo iz grafičnega dela odloka: Prikaz prometne ureditve 
kareja 2 s predlogom parcelacije.

V vseh karejih so dopustni odmiki tras komunalnih naprav 
in prometnih ureditev od prikazanih, če gre za prilagajanje 
stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji 
podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernej-
še z oblikovalskega, prometnotehničnega, ozelenitvenega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ure-
ditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja 
in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opre-
mljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja 
in naprave«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(Dokončanje postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja)

Upravni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so 
bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej 
veljavnih odlokih.

12. člen
(Načrtovalec)

Načrtovalec pri odloku je PIA STUDIO, d.o.o., Portorož, 
Obala 26, 6320 Portorož.

13. člen
(Pričetek veljavnosti)

Ta odlok prične veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-11/2013
Piran, dne 14. julija 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l'art. 61, comma 5, della Legge sulla pianificazio-
ne del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 corr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) e 109/12, l'art. 29 del-
la Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) 

e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Uffici-
ale della RS, n. 5/14 – testo unico-2) il Consiglio comunale del 
Comune di Pirano nella 7a seduta ordinaria del 14 luglio 2015 
ha approvato il seguente

D E C R E T O
di modifica e integrazione al Piano 

di edificazione per la zona artigianale di Lucia

Art. 1
(Oggetto del decreto)

Con il presente decreto si approvano le modifiche e le 
integrazioni al Piano di edificazione per la zona artigianale 
di Lucia (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 34/80, 
25/88, 42/98 e 13/05), nel prosieguo PE.

Art. 2
(Parti integranti del PE)

La documentazione sulle modifiche e integrazioni al PE 
comprende la parte testuale e la parte grafica.

La parte testuale contiene:
– il decreto che include i seguenti capitoli:

– disposizioni generali
– disposizioni transitorie e conclusive

– le indicazioni e i pareri dei responsabili della pianifica-
zione territoriale

– spiegazione del decreto.
La parte grafica contiene:
– rappresentazione dei limiti del comprensorio
– rappresentazione della regolamentazione del traffico del 

carré 2 con la proposta di frazionamento.

DISPOSIZIONI SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 3
(Integrazione nel settore delle strade statali)

Il testo del Decreto sul Piano di edificazione della Zona 
artigianale di Lucia (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, 
n 34/80, 25/88, 42/98 e 13/05) dopo l'art. 20 viene integrato con 
l'aggiunta dell'art. 20 a che recita:

»(Infrastruttura stradale statale)
Il riassetto territoriale pianificato deve garantire:
– uno svolgimento sicuro del traffico e di tutti gli utenti 

del traffico,
– di avere in dotazione la segnaletica stradale con la qua-

le gli utenti vengono avvisati in tempo utile dei cambiamenti per 
uno svolgimento sicuro del traffico,

– una pianificazione in sintonia con le più moderne tec-
nologie di progettazione e costruzione di strade nonché con i 
criteri e principi economici per valutare se è giustificata la sua 
costruzione,

– che con l'intervento proposto nella fascia di rispetto 
della strada statale non verranno lesi gli interessi di tutela della 
strada statale e del traffico su di essa, del suo allargamento a 
causa del prossimo sviluppo del traffico nonché della tutela 
della sua immagine ovvero non verrà disturbata la regolare 
manutenzione della strada statale.

Normalmente i collegamenti stradali fino alle costruzioni e 
ai terreni devono essere allacciati alla strada comunale o senza 
categoria che viene utilizzata per il traffico stradale pubblico e 
attraverso di essi alla strada statale.«

Art. 4
(Integrazione nel settore dell'approvvigionamento idrico)

(1) Dopo il secondo capoverso dell'art. 21 si aggiungono 
dieci nuovi capoversi che recitano:
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»I tracciati degli impianti e strutture dell'acquedotto devo-
no passare nelle aree pubbliche.

Il dimensionamento della distribuzione idrica all'interno 
del comprensorio trattato viene realizzato con delle sezioni 
considerando i dati di picco del consumo di acqua previsto e 
in base alle norme richieste dalla sicurezza antincendio degli 
edifici.

È vietata la realizzazione di idranti soprasuolo sulla rete 
idrica pubblica come pure tratti terminali ciechi.

Il progettista si deve procurare e rispettare tutti i dati 
disponibili della situazione attuale della rete idrica nonché le 
norme del Regolamento tecnico del Rižanski vodovod Koper 
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 16/13).

Tutte le intersecazioni e la protezione dell'acquedotto 
con gli altri impianti comunali devono essere dettagliatamente 
elaborati.

L'assetto dell'orticoltura non deve in nessun caso influire 
dannosamente sugli attuali e previsti impianti idrici. Non è per-
messo la coltivazione all'interno del corridoio protetto.

Nella pianificazione di tutti gli interventi d'assetto 
nell'ambiente per l'intero comprensorio è necessario conside-
rare sia gli impianti idrici attuali che quelli previsti.

Con gli interventi previsti non si devono peggiorare le 
condizioni riguardanti la sicurezza del lavoro, la regolare ma-
nutenzione, l'acqua potabile sanitariamente non contaminata 
nonché la durata degli impianti idrici.

A causa degli interventi previsti non si devono peggiorare 
le condizioni di approvvigionamento idrico e la sicurezza antin-
cendio degli attuali utenti.

Gli incroci dell'acquedotto con gli allacciamenti comunali 
nonché gli scostamenti dagli altri edifici devono essere realiz-
zati secondo le richieste delle disposizioni e normative tecniche 
nonché in conformità con le norme del RT del Rižanski vodovod 
Koper.«

(2) Si aggiunge l'art. 21 che recita:

»(Allacciamento degli edifici alla rete idrica pubblica)
L'approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio 

del comprensorio del PE viene garantito dal serbatoio RZ Vi-
gnole di 2000 m3 a quota 69,15 s.l.m.

Il dimensionamento dell'allacciamento viene definito in 
base alle richieste di approvvigionamento idrico e sicurezza 
antincendio interna degli edifici previsti.

Il sistema di rete idrica interna deve essere realizzato in 
modo tale da non permettere influssi di ritorno dell'acqua nel 
sistema idrico pubblico. Lo stesso vale per il sistema di sicurez-
za antincendio interno che deve essere elaborato nell'ambito 
della documentazione di progetto degli edifici previsti in 
conformità allo studio e alle prescrizioni sulla sicurezza antin-
cendio in modo tale da garantire anche lo scambio dell'acqua.

È possibile l'allacciamento di nuovi edifici ovvero di unità 
commerciali autonome all'interno dell'edificio rispettando le 
richieste del fornitore e della Legge sulla tutela dei consumatori 
nonché del Regolamento sulla fornitura dell'acqua potabile 
attraverso punti di fornitura autonoma.

L'Acquedotto del Risano con il rilascio del Consenso 
alle soluzioni di progetto confermerà le condizioni necessarie 
che devono essere soddisfatte per permettere l'allacciamento 
dell'edificio alla rete idrica pubblica.«

Art. 5
(Modifica dell'approvvigionamento elettroenergetico)
Si modifica l'art. 23 che recita:
»L'approvvigionamento del comprensorio avviene dagli 

attuali impianti elettroenergetici. Nel caso che successivamente 
si preveda un aumento del fabbisogno di energia elettrica in 
conformità alle soluzioni di progetto sarà necessario prevedere 
nuove posizioni delle stazioni di trasformazione elettrica e le 
corrispettive reti a bassa tensione.

Prima dell'inizio della costruzione è necessario picchetta-
re tutta l'infrastruttura di distribuzione elettroenergetica sotter-

ranea che si trova sul comprensorio trattato ossia sul tracciato 
previsto per l'alimentazione dello stesso comprensorio.

Nell'esecuzione dei lavori di terra nelle immediate vicinan-
ze degli impianti elettroenergetici è necessario considerare le 
regole di sicurezza per il lavoro in prossimità di impianti sotto 
tensione. Gli scostamenti dagli attuali impianti elettroenergetici 
devono essere progettati in conformità con i regolamenti, le 
norme, gli standard e la tipizzazione in vigore.

L'investitore per gli interventi previsti nella rete di distri-
buzione elettrica deve ottenere le condizioni di progetto, men-
tre per la documentazione di progetto realizzata, il consenso 
dell'Elektro Primorska, UD di Capodistria. Tutte le spese di 
progettazione, di eventuali spostamenti, di protezione o la 
riparazione di danni alla rete di distribuzione elettrica attuale 
durante il periodo di costruzione in questione sono a carico 
dell'investitore.

La stazione di trasformazione a cavo (ST) deve esssere 
costruita per una tensione di 20/0,4 kV e una idonea potenza 
nominale ed un assestato accesso per autocarro con gru di 
massa complessiva fino a 20 t. Se la ST verrà costruita in 
un edificio con altre finalità dovrà essere ubicata al pianoter-
ra possibilmente all'angolo dell'edificio con accesso diretto 
dall'esterno.

IL condotto di cavi da 20 kV deve essere costruito con 
cavi a filo unico da 20 kV posati nei canali in PVC lungo tutto 
il tracciato.

Nelle zone urbane la rete di cavi a bassa tensione deve 
essere costruita quale rete di cavi posata nella canalizzazione 
di cavi in PVC a distribuzione radiale con la connessione degli 
armadi di distribuzione elettrica autoportanti. La protezione 
contro i sovraccarichi deve essere con il disinserimento auto-
matico dell'alimentazione.

Nella costruzione dei fabbricati nella fascia di rispetto 
degli elettrodotti e impianti è necessario soddisfare le richieste 
riguardanti le radiazioni elettromagnetiche e di rumore«.

Art. 6
(Integrazione nel settore dell'erogazione di gas)

Si aggiunge il terzo capoverso all'art. 25 che recita:
»Si propone la fornitura degli edifici dalla rete di distribuzi-

one del gas, in quanto si può risolvere prima della costruzione 
del gasdotto anche localmente con la collocazione di serba-
toi di gas provvisori per i singoli edifici. In tutti gli interventi 
nell'ambiente è necessario rispettare le norme di scostamento 
dal tracciato della rete di distribuzione del gas in conformità 
alle prescrizioni tecniche e normative richieste ed in vigore.«.

Art. 7
(Integrazione riguardante la strada a scorrimento veloce 

(SSV))
Si aggiunge il nuovo art. 26 che recita:
»È necessario pianificare gli interventi nell'ambiente nel 

comprensorio d'impatto della SSV Jagodje-Lucia in modo tale 
da diminuire l'impatto della SSV sugli edifici soprattutto dal 
punto di vista del rumore.

Accanto alla SSV in piano è necessario pianificare attività 
tali da non influire negativamente sulla strada«.

Art. 8
(Integrazione nel settore della tutela dagli incendi e disastri)

Si modifica il sesto capoverso dell'art. 27 che recita:
»Nella pianificazione e realizzazione degli interventi di 

assetto è necessario considerare le norme del settore della 
sicurezza antincendio«.

Al termine dell'art. 27 si aggiunge un nuovo e nono capo-
verso che recita:

»Nell'elaborato del progetto di sicurezza antincendio si 
dimostra di soddisfare le richieste essenziali di sicurezza antin-
cendio per gli edifici meno impegnativi mentre l'elaborato dello 
studio di sicurezza antincendio soddisfa le richieste essenziali 
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per gli edifici più impegnativi in caso di incendio. La classifica-
zione degli edifici meno impegnativi e quelli più impegnativi è 
definita nella prescrizione sul progetto e lo studio sulla sicurez-
za antincendio«.

Si aggiunge il nuovo art. 27 che recita:

»(Tutela da disastri naturali e altri)
Nella costruzione è necessario considerare i limiti naturali 

(erosione e frane del terreno) nonché la zona a rischio sismico 
e adeguare le soluzioni tecniche di costruzione nella documen-
tazione di progetto.

Nelle zone di pianificazione delle città e altri centri abitati 
con più di 5000 abitanti si costruiscono i rifugi di protezione 
fondamentale. In queste zone gli investitori devono costruire i 
rifugi di protezione fondamentale negli edifici destinati a:

– servizio sanitario pubblico con più di 50 letti,
– istituzioni educative-assistenziali per più di 50 bambini,
– istruzione regolare per più di 100 partecipanti al pro-

gramma istruttivo,
– centri postali e di telecomunicazione pubblici,
– televisione e radio nazionale,
– traffico pubblico passeggeri ferroviario, autobus, marit-

timo e aereo,
– attività energetica e industriale importante dove si svol-

geranno in caso di guerra attività di particolare significato per 
la protezione e la difesa,

– lavoro degli organi statali.
Il comprensorio si estende nella 7a zona di pericolo sismi-

co in conformità con l'EC 8, il terreno nel comprensorio si 
classifica nel TIPO »E«,- l'accelerazione del terreno è di:0,1 G 
come risulta per l'accelerazione di progetto per un periodo di 
ritorno di 475 anni.

Nel caso di costruzione di edifici (es. distributore di ben-
zina) dove la possibilità di versamento di sostanze pericolose 
è maggiore, nella documentazione di progetto è necessario 
elaborare tecnicamente i provvedimenti che impediscono il 
versamento di sostanze pericolose e i provvedimenti che di-
minuiscono le conseguenze negative in caso di versamento di 
sostanze pericolose.

La rete stradale pubblica servirà tra l'altro anche come 
vie di intervento. Le vie di intervento verranno utilizzate allo 
stesso tempo anche per l'allontanamento delle persone e del 
patrimonio.

La costruzione prevista deve garantire le condizioni per 
un allontanamento sicuro delle persone e del patrimonio, aree 
di lavoro e di traffico sufficienti per i veicoli di pronto intervento 
nonché fonti sufficienti per la fornitura di acqua per l'estinzione. 
Si devono garantire gli scostamenti necessari tra gli edifici e 
i limiti delle particelle ossia una adeguata separazione degli 
edifici con la quale si garantiscono le condizioni per limitare 
l'espansione del fuoco in caso di incendio.

L'assetto degli accessi, passaggi e aree di lavoro si deve 
regolare in conformità allo standard DIN 14090«.

Art. 9
(Integrazione riguardante la tutela delle acque)

Si aggiunge il nuovo art. 27b che recita:
»In base alla legge che regola il settore delle acque nelle 

zone di inondazione sono proibite tutte le attività e tutti gli inter-
venti nell'ambiente che possono in caso di inondazione influire 
negativamente sulle acque, sui terreni di acqua e i suoi argini 
oppure aumentano il pericolo di inondazione della zona eccet-
to gli interventi che sono destinati alla protezione dall'azione 
nociva delle acque.

In base alla legge nella zona di erosione è proibito:
– intervenire nell'ambiente in modo tale da accelerare 

l'erosione e la formazione di torrenti,
– denudare le superfici,
– disboscare quelle parti di bosco che impediscono lo 

smottamento del terreno, che regolano le condizioni di deflus-

so o che in qualche altro modo proteggono le aree sottostanti 
dall'influsso dannoso dell'erosione,

– interrare le sorgenti,
– l'accumulo incontrollato o lo smaltimento delle acque 

accumulate lungo i terreni soggetti a erosioni o a smottamenti,
– limitare il flusso delle acque torrenziali, accelerare la for-

za di erosione delle acque e indebolire le relazioni di equlibrio,
– deporre o accumulare legname o altri materiali,
– interrare con materiale da scavo o di scarto,
– prelievo dei materiali detritici dal fondo e dalle sponde 

eccetto per garantire le capacità di flusso del letto del torrente,
– trascinare legname.
Nella documentazione di progetto devono essere elabo-

rati e adeguatamente illustrati tutti i provvedimenti con i quali 
verranno bloccati tutti gli influssi dannosi alla situazione delle 
acque e del regime idrico.

Il terreno che confina direttamente con il terreno di acqua 
del corso d'acqua è terreno costiero delle acque di terraferma. 
Sono considerati terreni costieri anche tutti i terreni fra i ter-
rapieni di acqua alta. Il margine esterno dei terreni costieri si 
estende a 5 metri dal margine del terreno di acqua.

Sul terreno di acqua e quello costiero non è permesso 
intervenire nell'ambiente, soltanto per le eccezioni previste 
dalla legge.

Nella pianificazione dei percorsi dei tracciati delle infra-
strutture pubbliche bisogna nella maggior misura possibile 
limitare il passaggio del corso d'acqua e il percorso dei tracciati 
sui terreni costieri. Lungo il corso d'acqua bisogna garantire il 
libero passaggio e senza ostacoli.

La pulizia ed il trattamento delle acque reflue devono 
essere in conformità con le leggi.

Per gli edifici e impianti situati sui terreni d'acqua e costieri 
la ristrutturazione, la destinazione d'uso o la ricostruzione è 
possibile alle seguenti condizioni:

– non aumenta il pericolo di inondazione o erosione 
oppure di insidia,

– non si danneggia la situazione delle acque,
– è possibile svolgere i servizi pubblici,
– di non compromettere l'attuale uso particolare delle 

acque,
– di non essere in contrasto con gli obiettivi di gestione 

delle acque,
– che con la ristrutturazione o ricostruzione non diminui-

sce la distanza fino al margine del terreno d'acqua.
Nell'area di edificazione prevista è necessario contras-

segnare le eventuali fonti di acqua, mantenerle e sistemarle 
opportunamente.

Per ogni uso dell'acqua che supera i limiti di uso generale 
è necessario ottenere il diritto di uso dell'acqua in base al per-
messo di uso dell'acqua o della concessione in conformità alle 
disposizioni della LA-1.

Per tutti gli interventi sui terreni d'acqua di proprietà della 
RS sarà necessario ottenere il corrispondente diritto.

Nel periodo di costruzione è necessario garantire tutte 
le misure di sicurezza ed una tale organizzazione del cantiere 
da impedire l'inquinamento dell'ambiente e delle acque che 
potrebbe verificarsi con il trasporto, l'immagazzinamento e 
l'uso di combustibili liquidi e altre sostanze pericolose ossia di 
garantire l'immediato intervento dei lavoratori abilitati nel caso 
di infortuni.

Al termine della costruzione è necessario rimuovere tutte 
le strutture temporanee utilizzate per il periodo di costruzione 
e rimuovere tutti i resti di depositi. È necessario riportare allo 
stato primitivo ovvero sistemare adeguatamente tutte le super-
fici danneggiate durante la costruzione.

Per il comprensorio del PRPC è stata realizzata l'analisi 
idrologica e idraulica del PRPC per il comprensorio della zona 
artigianale di Lucia – studio sul rischio di inondazione, realiz-
zatore Isan 12, srl, n. 42/2014, novembre 2014.

Il comprensorio della zona artigianale è a rischio di inon-
dazioni. A monte della zona gli alvei dei torrenti Limignano 
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e Luzzano sono trascurati e a causa anche dell'inadeguato 
deflusso delle acque dell'entroterra con le precipitazioni ab-
bondanti le acque convergono nel comprensorio della zona 
artigianale. Quasi tutti gli edifici sono normalmente costruiti 
ad un livello inferiore delle strade di accesso e perciò l'acqua 
confluisce fino agli edifici.

Con lo studio è prevista la realizzazione di misure di 
attenuazione dell'economia idrica che miglioreranno l'attuale 
sicurezza del comprensorio per le inondazioni.

– Manutenzione: Al fine di garantire i flussi di progetto è 
necessario controllare regolarmente le canalizzazioni realiz-
zate e gli alvei aperti nonchè effettuare la falciatura e la pulizia 
degli accumuli. I canali realizzati illegalmente devono essere 
rimossi.

– Altezza di collocazione dei nuovi edifici: I nuovi edifici 
si collocano in altezza con la quota della soglia e la quota 
dell'assetto esterno sopra la quota della strada esistente o 
prevista.

– A valle dalla canalizzazione è necessario sistemare 
l'alveo del torrente Limignano a Q100.

– La protezione degli edifici situati sotto il versante meridi-
onale viene garantita con la realizzazione di fossati retrostanti. 
Questi hanno la funzione di arrestare l'acqua che scorre dal 
versante e di smaltire le acque nel torrente Limignano.

– La protezione degli edifici situati sotto il versante nord-
-orientale viene garantita con la realizzazione di una nuova 
conduttura di diametro Φ800 mm e con un adeguato allaccia-
mento alla canalizzazione.

– La protezione degli edifici esistenti e quelli nuovi a nord 
e a nord-est viene garantita con la realizzazione a sinistra 
di un canale di raccolta. Il tracciato del canale viene adegu-
ato alla costruzione prevista. Si realizza la sistemazione del 
torrente Luzzano dall'allacciamento all'attuale copertura nella 
zona artigianale fino al limite settentrionale del PRPC per una 
lunghezza di circa 240 m. La sistemazione viene realizzata in 
forma di canale di terra aperto in conformità con il progetto della 
SSV Jagodje-Lucia.

– Nella zona di allacciamento all'attuale canalizzazio-
ne nella ZA di Lucia si realizza la ristrutturazione dell'attuale 
conduttura (Φ1000) con una nuova conduttura (Φ1200) di 
lunghezza 15 m nonchè il pozzo di ingresso.

– La protezione degli edifici situati sotto il versante no-
rd-occidentale viene garantita realizzando la sistemazione 
dell'affluente destro del Luzzano in conformità con il proget-
to SSV Jagodje-Lucia. Nel settore all'interno del PRPC si 
esegue una nuova sistemazione con l'arresto delle acque 
dell'entroterra. L'alveo viene realizzato della massima misura 
possibile con un canale aperto. Nei settori dove la realizzazione 
dell'alveo aperto non è possibile si realizza la canalizzazione. 
Contemporaneamente all'esecuzione della sistemazione viene 
realizzata la conduttura di scarico (Φ600) dall'affluente medio 
del Luzzano. Con la realizzazione di un canale di arresto mino-
re è possibile anticipatamente proteggere gli edifici all'estremo 
occidente.

Con la realizzazione delle misure di attenuazione previ-
ste viene risolta la riduzione delle acque nei corsi d'acqua e 
dall'entroterra che circolano nel comprensorio della zona arti-
gianale. Adottando queste misure non aumentano le capacità 
di conduzione del sistema di canalizzazione.

Le misure di attenuazione vengono realizzate per fasi 
in modo da migliorare gradualmente la sicurezza dalle inon-
dazioni. Prima dell'intervento nell'ambiente previsto è neces-
sario verificare la possibilità di costruzione considerando le 
attuali classi di rischio di inondazione e prima di intervenire 
nell'ambiente garantire la realizzazione delle misure di atte-
nuazione necessarie. Se possibile si può anche garantire la 
sicurezza da inondazioni per i singoli edifici in modo alternativo 
con l'utilizzo di altre misure di attenuazione da quelle previste 
dagli studi comunque conformi alla legge vigente.

Per il comprensorio trattato è stata realizzata la Relazione 
geologica geomeccanica sulle condizioni di realizzazione degli 

edifici della Zona artigianale di Lucia, n. 25/14, a Lubiana, il 
giorno 9 dicembre 2014, la quale deve essere presa in consi-
derazione nella progettazione e nell'esecuzione di costruzioni 
sul territorio dove è in vigore il decreto in oggetto.

Nella relazione sono previste le seguenti misure antie-
rosione:

– Attorno agli edifici per lo smaltimento dell'acqua è ne-
cessario realizzare drenaggi e scarichi delle acque di superfi-
cie. Lo smaltimento di tutta l'acqua deve essere controllato per 
evitare danni da erosione al suolo di base.

– Con il progetto è necessario condurre gli scoli di drena-
ggio in modo controllato nella rete di canalizzazione regolare.

– Allo stesso modo è necessario condurre adeguata-
mente le acque del sistema di drenaggio sotto gli argini di 
scavo nonché dietro ad eventuali costruzioni di supporto negli 
scarichi di raccolta e poi nei sistemi regolari di smaltimento 
delle acque.«

Art. 10
(Integrazione riguardante le tolleranze)

Si aggiunge il nuovo art. 29 che recita:
»Nella progettazione quando si utilizzano le disposizioni 

del presente articolo non è necessario considerare né la parte 
grafica del presente decreto nè le disposizioni sulle creazioni 
degli edifici, le dimensioni delle particelle edificabili e la loro 
edificazione.

In base alle disposizioni del presente articolo si può pro-
gettare solo in caso di pianificazione di altri edifici con uffici e 
di amministrazione, edifici commerciali, edifici per altre attività 
di servizi, edifici garage, edifici industriali, serbatoi, silos e 
magazzini nonché edifici per l'istruzione e il lavoro scientifico 
di ricerca (in conformità con la classificazione unitaria degli 
edifici – CC-SI). Dalla sottocategoria serbatoi, silos e magazzini 
in base alle disposizioni del presente articolo non si possono 
progettare serbatoi di petrolio, silos di cereali, silos di cemento 
e altre sostanze secche.

Per tutti gli edifici previsti sono ammesse delle tolleran-
ze, definite dal presente decreto, a riguardo della diminuzione 
o aumento delle dimensioni in pianta tenendo in considerazi-
one le condizioni del terzo capoverso dell'art. 10 del presente 
decreto (scostamenti dai limiti della particella). È ammesso 
cambiare la forma degli edifici come previsto dal presente 
decreto.

All'interno delle particelle di proprietà del singolo investi-
tore per garantire una migliore funzionalità degli edifici, a pre-
scindere dalle disposizioni del presente decreto, è ammessa 
anche una differente ubicazione degli edifici, rispettando però 
le condizioni del terzo capoverso dell'art. 10 del presente dec-
reto (scostamenti dai limiti della particella).

A prescindere dalle disposizioni del presente decreto è 
ammesso anche costruire più edifici in sostituzione al singolo 
edificio, rispettando però le condizioni del terzo capoverso 
dell'art. 10 del presente decreto (scostamenti dai limiti della 
particella).

A prescindere dalle disposizioni del presente decreto è 
ammesso anche prevedere edifici con piani differenti (maggiori 
o minori) da quelli previsti nel presente decreto. È ammeso 
adeguare l'altezza del singolo piano in base alle necessità 
dell'attività previste nel singolo edificio. L'altezza degli edifici 
non deve superare i 16 m prendendo come misura la quota 
della soglia fino alla quota del cornicione.

A prescindere dalle quote assolute previste per i pianoter-
ra degli edifici che sono definite nella situazione architettonica 
di costruzione ed alle tolleranze ammesse e previste per le 
stesse, gli scostamenti delle quote d'altezza assolute degli 
edifici per garantire la sicurezza da inondazioni ossia a causa 
delle richieste degli organi competenti che rilasciano i consensi 
oppure a causa dell'adeguamento alle quote dell'infrastruttura 
e della situazione sul terreno, possono essere anche maggiori 
di 0,5 m.
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A prescindere dalle disposizioni del presente decreto, che 
definiscono quale tipo di edifici (in base all'attività) si possono 
costruire nei singoli carré, è ammesso costruire in tutti i carré 
edifici ad uso non abitativo al posto degli edifici previsti come 
definito nel secondo capoverso del presente articolo.

Nella progettazione quando si adottano le disposizioni 
del presente articolo è necessario rispettare le condizioni 
della terza allinea dell'ultimo capoverso dell'art. 9 del pre-
sente decreto (Posti parcheggio per autovetture presso i 
capannoni artigianali). Queste disposizioni sono valide nella 
progettazione di tutti gli edifici definiti dal secondo capoverso 
del presente articolo.

Le disposizioni sono valide sia per la costruzione di nuovi 
edifici che per la ristrutturazione, per l'ampliamento laterale, 
per alzare l'edificio e per la modifica di destinazione d'uso degli 
edifici definiti dal secondo capoverso del presente articolo«.

Si aggiunge il nuovo art. 29b che recita:
»In base alle disposizioni del presente articolo si può 

progettare solo nel caso di pianificazione di edifici nel carré 6.
Nel carré 6 è ammesso costruire soltanto edifici definiti 

dall'art. 11 del presente decreto.
Per tutti gli edifici previsti nel carré 6 sono ammesse 

delle tolleranze dalle dimensioni di pianta a riguardo della 
diminuzione delle dimensioni definite con il presente decreto 
considerando le condizioni dal terzo capoverso dell'art. 10 
del presente decreto (scostamenti dai limiti della particella). È 
ammesso anche cambiare la forma degli edifici come previsto 
nel presente decreto.

All'interno delle particelle di proprietà del singolo investito-
re per garantire una migliore funzionalità degli edifici nel carré 
6, a prescindere dalle disposizioni del presente decreto, è am-
messa anche una differente ubicazione degli edifici, rispettando 
però le condizioni del terzo capoverso dell'art. 10 del presente 
decreto (scostamenti dai limiti della particella).

A prescindere dalle quote assolute previste per i pianoter-
ra degli edifici che sono definite nella situazione architettonica 
di costruzione ed alle tolleranze ammesse e previste per le 
stesse, gli scostamenti delle quote d'altezza assolute degli 
edifici nel carré 6 per garantire la sicurezza da inondazioni 
ossia a causa delle richieste degli organi competenti che rila-
sciano i consensi oppure a causa dell'adeguamento alle quote 
dell'infrastruttura e della situazione sul terreno, possono essere 
anche maggiori di 0,5 m.

La posizione e l'ampiezza del parco giochi per bambini 
previsto nel carré 6 possono anche variare ossia il parco giochi 
si può collocare in un altro carré«.

Si aggiunge il nuovo art. 29c che recita:
»Nel carré 2 è necessario costruire la strada principale di 

accesso tra i capannoni come previsto nella parte grafica del 
presente decreto.

Il percorso della strada come dal capoverso precedente 
risulta evidente nella parte grafica del decreto: Presentazione 
dell'assetto del traffico nel carré 2 con la proposta di fraziona-
mento. La proposta di frazionamento della presentazione non 
è vincolante.

Nella progettazione degli edifici nel carré 2 a prescindere 
dalla disposizione del primo capoverso dell'art. 29a del decreto 
è necessario sempre considerare il disegno nella parte grafica 
del decreto: Presentazione dell'assetto del traffico nel carré 2 
con la proposta di frazionamento.

In tutti i carré sono consentiti gli scostamenti dei tracciati 
degli impianti comunali e dell'assetto del traffico da quelli pre-
sentati se si tratta dell'adeguamento alla situazione sul terreno, 
l'adeguamento all'impostazione degli edifici e alla costruzione 
di piani sotterranei, al miglioramento delle soluzioni tecniche 
più opportune dal punto di vista creativo, di tecnica nel traffico, 
di rinverdimento o ambientalistico, senza però peggiorare le 
condizioni territoriali e ambientali o pregiudicare e ostacolare 
i futuri assetti e rispettando le norme vigenti per tali reti ed 
impianti«.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11
(Conclusione dei procedimenti per il rilascio del permesso 

di costruire)
I procedimenti amministrativi per il rilascio del permesso 

di costruire che sono stati iniziati prima dell'applicazione del 
presente decreto si concludono in base ai decreti fino allora 
in vigore.

Art. 12
(Pianificatore)

La pianificazione del presente decreto è affidata a PIA 
STUDIO, srl, Portorose, Lungomare 26, 6320 Portorose.

Art. 13
(Inizio di validità)

Il presente decreto entra in vigore il 15° (quindicesimo) 
giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3505-11/2013 
Pirano, 14 luglio 2015

Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

POSTOJNA

2790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Postojna za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP) 
in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 
in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 2. izredni seji 
dne 22. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Postojna za leto 2015

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2015 

(Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni drugi odstavek 2. člena 
in se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
KONTO OPIS PRD: REB 

2015/2 [1] 
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 19.503.181
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.230.863

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 10.595.254
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700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.387.346
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.901.655
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 306.243
706 DRUGI DAVKI 10

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.635.609
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.915.886
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 375.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 178.223
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 160.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 268.770
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 195.011
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 73.759

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 200
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 200
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 5.003.348
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.881.545
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 3.121.803

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787) 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.075.462
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 5.176.681
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.246.161
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 191.106
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.605.378
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 113.736
409 REZERVE 20.300

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.286.186
410 SUBVENCIJE 113.432
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 3.171.518
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 899.267
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.101.969
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 8.158.216
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 8.158.216

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 454.379
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 454.379
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 427.719

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 26.000
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 26.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –26.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 400.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 400.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) 
= (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 1.719

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –400.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –427.719

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 595.868
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 0

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-128/2015
Postojna, dne 22. septembra 2015

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

ROGAŠKA SLATINA

2791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 
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Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US, 55/09 Skl. US, 58/09 (64/09 
popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl. US, 47/10 Odl. US, 20/11, 34/11 
Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12), 16. člena Statuta 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10), 17. člena 
Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), 16. člena 
Statuta Občine Rogatec – UPB1 (Uradni list RS, št. 67/14), 
15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 25/13), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 7. redni 
seji, dne 29. 4. 2015, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah, 
na 5. redni seji, dne 20. 5. 2015, Občinski svet Občine Pod-
četrtek na 6. redni seji, dne 23. 6. 2015, Občinski svet Občine 
Rogatec na 6. redni seji, dne 7. 7. 2015, Občinski svet Občine 
Bistrica ob Sotli na 6. redni seji, dne 24. 4. 2015 in Občinski 
svet Občine Kozje na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 sprejeli

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o usta-

novitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna 
šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/97, 22/00, 41/08, 
116/08, 49/10).

2. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se v celoti nadomesti 

z besedilom, ki glasi:
»Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slo-
venije, na obodu pa izpisano VIZ III. Osnovna šola Rogaška 
Slatina, Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina«.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0003/2015
Rogaška Slatina, dne 7. julija 2015

Župan Župan
Občine Bistrica ob Sotli Občine Rogaška Slatina

Franjo Debelak l.r. mag. Branko Kidrič l.r.

Župan Župan
Občine Rogatec Občine Podčetrtek
Martin Mikolič 

po pooblastilu št. 030-0002/2015 
z dne 2. 7. 2015 

Anton Roškar l.r.
Podžupan

Peter Misja l.r.

Župan Županja
Občine Šmarje pri Jelšah Občine Kozje

Stanko Šket l.r. Milenca Krajnc l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

2792. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah 
Poslovnika o delu Nadzornega odbora 
Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 

U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 
79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: 
U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 54. člena 
Statuta Občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) Poslov-
nika o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica je 
Nadzorni odbor Občine Slovenska Bistrica na 4. redni seji dne 
15. 9. 2015 sprejel

P O S L O V N I K
o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu 
Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica

1. člen
V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Sloven-

ske Bistrica (Uradni list RS, št. 36/15) se v četrtem odstavku 
24. člena črta beseda »samo«, tako da se ta odstavek na novo 
glasi:

»Na dopisni seji ni mogoče odločati o:
– kadrovskih zadevah (imenovanje predsednika in name-

stnika predsednika nadzornega odbora),
– obravnavi in sprejemu poročila nadzornega odbora,
– letnem programu dela.«

2. člen
V prvem odstavku 36. člena se namesto besede »spre-

jema« uporabi beseda »objave«, tako da se odstavek na novo 
glasi:

»Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 
odbor z večino glasov vseh članov in prične veljati z dnem 
objave.«

3. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-13/2015
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 2015

Ivan Pristovnik l.r.
Predsednik 

Nadzornega odbora
Občine Slovenska Bistrica

ŠEMPETER - VRTOJBA

2793. Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta 
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Ob-
činski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 
2015 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna 

Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni tako, da se na 
novo glasi:
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1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 
2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

v eurih
Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.234.414,81

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.581.785,81
70 DAVČNI PRIHODKI 3.945.194,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2.876.674,00
703 Davki na premoženje 807.720,00
704 Domači davki na blago in storitve 260.800,00
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.636.591,81
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.532.250,00
711 Takse in pristojbine 2.000,00
712 Denarne kazni 8.010,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 1.094.331,81

72 KAPITALSKI PRIHODKI 351.631,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 71.367,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 280.264,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.300.998,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.330.133,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 6.970.865,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.326.361,61
40 TEKOČI ODHODKI 2.705.220,50

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 581.723,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 92.526,84
402 Izdatki za blago in storitve 1.940.970,40
403 Plačila domačih obresti 70.000,00
409 Rezerve 20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.390.256,62
410 Subvencije 277.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 352.200,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 244.932,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.516.124,62
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.112.980,49
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.112.980,49

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 117.904,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. 
uporabniki 30.963,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 86.941,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  –91.946,80

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.750,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(750+751+752) 1.750,00
750 Prejeta vračila danih posojil 1.750,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 82.516,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 82.516,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 82.516,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) –80.766,00

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 100.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 100.000,00

500 Domače zadolževanje 100.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 399.900,00
55 ODPLAČILA DOLGA 399.900,00

550 Odplačila domačega dolga 399.900,00
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –472.612,80
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –299.900,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) 91.946,80
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRET. LETA 1.123.054,42

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konto.
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Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto 
za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče pred-
videti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza 
ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na 
novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte pro-
računske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski 
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavno-
sti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki 
od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaga-
nja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega 
oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz 
naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za 
lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek ter 
transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za 
sofinanciranje posameznih projektov.

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 pro-
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe 
in med konti iste proračunske postavke odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan. O izvršenih prerazporeditvah 
poroča župan občinskemu svetu v zaključnem računu proraču-
na in s polletno realizacijo proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni rea-
lizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 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 
storitev 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)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

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 poračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
0 evrov.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.

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 leta 2015 lahko zadolži do 
višine 100.000,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednjo 
investicijo: 041111 Odkup stavbe v centru Vrtojba.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2015 
ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.

11. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - 
Vrtojba v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 01101-16/2015-16
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

2794. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe 
socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba 
(Uradni list RS, št. 45/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 
53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
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– ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12) ter ob upoštevanju 
6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
6/12) in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 
114/06 – ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10 
– ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13) je Občinski svet Občine 
Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o organiziranju in izvajanju javne službe 

socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu na območju Občine Šempeter - Vrtojba

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja organiziranost izvajanja javne službe so-

cialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne 
oskrbe na domu (v nadaljnjem besedilu: pomoč na domu), 
obliko izvajanja javne službe pomoč na domu, upravičence do 
pomoči na domu, obseg in vrste storitev, način uveljavljanja 
pravice do pomoči na domu, določitev cene storitev pomoči na 
domu ter oprostitve plačil storitev pomoči na domu.

Javna služba pomoč na domu se izvaja skladno z dolo-
čili tega odloka ter veljavnimi predpisi s področja socialnega 
varstva.

2. člen
Pomoč na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca 

v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko soci-
alna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.

II. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

3. člen
Pomoč na domu se na območju Občine Šempeter - Vrtoj-

ba (v nadaljevanju: občina) zagotavlja v okviru javne službe, ki 
je organizirana kot redna dejavnost. Občina na svojem obmo-
čju zagotavlja mrežo javne službe pomoči na domu praviloma 
s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim soci-
alnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje 
službe pomoči na domu.

Namero o sklenitvi pogodbe se najmanj petnajst dni pred 
nameravano sklenitvijo objavi na spletni strani občine. V nameri 
se objavi pogoje za prijavo, čas, za katerega se namerava 
skleniti pogodba, rok, do katerega se sprejema prijave ter 
osnovna pogodbena določila. Če je interesentov za sklenitev 
pogodbe več, se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje opravi izbira 
na način, da se jim posreduje najmanj kriterije izbora ter rok 
za predložitev ponudbe. Odpiranje ponudb je javno. O izbiri 
odloči občinska uprava. Zoper odločitev ni pritožbe, možen pa 
je upravni spor, ki ne zadrži izvršitve.

4. člen
V primeru, da izvajanja pomoči na domu ni mogoče or-

ganizirati po prvem odstavku prejšnjega člena, se za izvajanje 
javne službe podeli eno koncesijo.

Koncesijo za opravljanje javne službe pomoči na domu 
podeli na podlagi mnenja socialne zbornice občinski organ, 
pristojen za socialno varstvo. Koncesijo se podeli v skladu z 
določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o koncesijah 
na področju socialnega varstva pravni oziroma fizični osebi, 
ki izpolnjuje z zakonom in v javnem razpisu določene pogoje.

5. člen
Z izbranim izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoči 

na domu občina sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne 
službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in obvezno-
sti. Izvajalec pomoči na domu je dolžan izvajati javno službo 
strokovno in racionalno ter v skladu z veljavnimi predpisi ter 
veljavnimi standardi in normativi za to področje.

III. UPRAVIČENCI DO POMOČI NA DOMU

6. člen
Upravičenci do pomoči na domu (v nadaljevanju: upravi-

čenci) so osebe s stalnim prebivališčem na območju občine, 
ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z 
občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem 
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno 
institucionalno varstvu v zavodu, drugi družini ali drugi organi-
zirani obliki.

Upravičenci so:
– osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno 
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem var-
stvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne 
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdrav-
ja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pri-
stojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 
organizirane oblike varstva.

IV. VRSTE STORITEV

7. člen
Pomoč na domu se prilagodi posameznemu upravičencu 

in obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri obla-

čenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih orto-
pedskih pripomočkov,

– gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomi-
vanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrže-
vanje spalnega prostora,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spre-
mljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, infor-
miranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potre-
buje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz 
prejšnjega odstavka.

V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE

8. člen
Socialnovarstvena storitev pomoč na domu je strokovno 

voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri ka-
teri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni 
izvajalec pomoči na domu, upravičenec ter ključni ali odgovorni 
družinski člani.
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Storitev pomoč na domu se začne na zahtevo upravičen-
ca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

V prvem delu se ugotavlja upravičenost do storitve, pri-
pravi in sklene se pisni dogovor o medsebojnih obveznostih, 
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitev. Organizira se 
ključne člane okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomo-
či ter izvede uvodna srečanja med izvajalcem in upraviče-
nem ali družino. Drugi del storitve pa zajema vodenje storitve, 
koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z 
upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenj-
skih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve 
pomoči na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v 
dogovorjenem obsegu.

Storitev se izvaja po predpisih, ki določajo standarde in 
normative socialnovarstvenih storitev.

VI. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITEV 
PLAČILA

9. člen
Ceno storitve pomoči na domu določi organ upravljanja 

izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodo-
logiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi 
predpisanih obrazcev.

Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne 
službe pridobiti soglasje občinskega sveta.

10. člen
Osnova za plačila je cena pomoči na domu. Storitev se 

računa po dejansko opravljenih efektivnih urah pri upravičencu.

11. člen
Sredstva za izvajanje javne službe zagotavlja občina v 

vsakoletnem proračunu.

12. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stro-

ške izvajanja pomoči na domu v višini veljavne cene storitve, 
zmanjšane za subvencijo občine.

Oprostitev plačila storitve pomoč na domu se določa v 
skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev.

13. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja 

oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu le, če v odločbi 
o oprostitvi plačila dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnin v korist občine. Ta določba velja za 
nepremičnine, na katerih upravičenec storitve nima prijavljene-
ga stalnega prebivališča.

V primeru oprostitve plačila socialnovarstvene storitve 
pomoči na domu bo občina uveljavljala terjatev do zapuščine 
v skladu določili Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in 
Zakona o dedovanju.

14. člen
Upravičenci plačujejo storitve pomoči na domu izvajal-

cu javne službe na podlagi mesečnega obračuna opravljenih 
storitev.

Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve 
plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve 
na podlagi mesečnih zahtevkov.

15. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga 

za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali 
zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu storitve 
oziroma v primeru oprostitve plačila pristojnemu centru za 
socialno delo.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne 
oprostitve plačila storitve pomoči na domu na podlagi lažnih 
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan vrniti 
vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi 
obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neu-
pravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
V primeru, da bi se veljavni predpisi s področja socialnega 

varstva spremenili tako, da bi bile posamezne določbe tega 
odloka z njimi v nasprotju, se neposredno uporabljajo veljavna 
določila navedenih predpisov.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-16/2015-8
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

ŠENTRUPERT

2795. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert 
na 7. redni seji dne 9. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
na območju Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert, ki ga je 
pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Treb-
nje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov: 0,1566 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpad-

kov: 0,0039 EUR/kg
– cena zbiranja bioloških odpadkov: 0,1691 EUR/kg
– cena obdelave komunalnih odpadkov: 0,0273 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov: 0,0556 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpad-

kov: 0,0388 EUR/kg.
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3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 10. 2015.

Št. 354-0048/2015-7
Šentrupert, dne 10. septembra 2015

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2796. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert 
na 7. redni seji dne 9. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Šentrupert, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, 
javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode, in sicer:

– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
iz javnih površin 0,2232 EUR/m3;

– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
DN 20: 0,6270 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se 
poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporab-

nikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12).

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 10. 2015.

Št. 354-0048/2015-6
Šentrupert, dne 10. septembra 2015

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2797. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert 
na 7. redni seji dne 9. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert, ki ga 
je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala 
Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,7353 EUR/m3

– cena omrežnine DN 20: 4,4882 EUR/mesec (za ostale 
velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 10. 2015.

Št. 354-0048/2015-5
Šentrupert, dne 10. septembra 2015

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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ŠKOFJA LOKA

2798. Sklep o pristopu Občine Škofja Loka 
k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov

Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa 
odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju 
ZPIUOD)  in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list 
RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka 
na 8. redni seji dne 10. septembra 2015 sprejel

S K L E P
o pristopu Občine Škofja Loka k sporazumu 

o izvedbi odpusta dolgov

1. člen
Občina Škofja Loka s podpisom Sporazuma o izvedbi 

odpusta dolgov pristopi k projektu Republike Slovenije Odpis 
dolgov.

2. člen
Ob izpolnjevanju pogojev določenih v ZPIUOD, se od-

piše dolg iz naslova neplačanih obveznosti plačila vrtca, ki 
za posamezno fizično osebo ne presega 200 eurov ali plačila 
prehrane v osnovnih šolah, ki za posamezno fizično osebo ne 
presega 50 eurov.

3. člen
Skupni obseg sredstev odpisa dolga vrtca in osnovnih 

šol, katerih ustanoviteljica je Občina Škofja Loka, znaša največ 
5.000 eurov.

4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 477-0001/2015
Škofja Loka, dne 10. septembra 2015

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2799. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Šmartno jug – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) je župan Občine 
Šmartno pri Litiji sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Šmartno jug – del

1. člen
(splošno)

Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje 
Šmartno jug – del, zemljišča s parc. št. 955/2, 955/3, 955/4, 
955/5, 954/1, 954/2, 954/3 k.o. Šmartno, začne postopek pri-
prave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega pro-
storskega načrta.

S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa 
način priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN) za 
območje Šmartno jug – del.

Pravna podlaga za pripravo SD OPPN so naslednji pred-
pisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 14/15 – ZUUJFO; 
v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu pri-
prave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list 
RS, št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostor-
skega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmartno 
pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občin-
skim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno gradnji 
na stanovanjskih površinah. Za zemljišča je bil že sprejet Odlok 
o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del 
(Uradni list RS, št. 23/07 in 89/08 – tehnični popravek), vendar 
gospodarska javna infrastruktura ne omogoča priključevanja na 
obstoječe vode kot je bilo predvideno. SD OPPN načrtuje pred-
vsem spremembe v poteku gospodarske javne infrastrukture, 
prav tako se spreminjajo pogoji glede oblikovanja objektov.

Ureditveno območje se nahaja v južnem delu naselja 
Šmartno, ob javni poti z oznako JP710831 (Na Roje). Območje 
SD OPPN obsega površino 3.682 m2.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

Načrtovalec SD OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, 
to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki 
in dva izvoda v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, 
le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga 
uporablja pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec 
na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti 
izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

Kolikor bo za predvidene SD OPPN treba izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnem ministrstvu.

Osnutek se posreduje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektor za Strateško presojo vplivov na 
okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze Roki

Objava Sklepa o začetku priprave akta september 2015
Izdelava osnutka z usklajevanji oktober 2015
Pridobitev smernic v roku 30 dni november 2015
Dopolnitev osnutka akta v skladu 
z zahtevami iz podanih smernic november 2015
I. obravnava na seji občinskega sveta januar 2016
Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava februar 2016
Stališča do podanih pripomb marec 2016
Priprava predloga SD OPPN april 2016
Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta 
v roku 30 dni maj 2016
II. obravnava in sprejem akta z odlokom 
na seji občinskega sveta junij 2016
Objava odloka v Uradnem listu RS julij 2016
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:

1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za 
prostor, graditev in stanovanja – Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Agen-
cija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

3. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana

4. ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 
Ljubljana

5. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 
in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana

6. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko 
– Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

7. KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA – 
Ponoviška c. 15, 1270 Litija

8. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI – Tomazinova 2. 15, 
1275 Šmartno pri Litiji.

V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmet-
nem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih 
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora 
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načr-
tovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja pro-
stora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci ure-
janja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, 
da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPPN za območje 

Šmartno jug – del zagotovijo zasebni investitor.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si  
ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 352-3/2005-102
Šmartno pri Litiji, dne 11. septembra 2015

Župan
Občine Šmartno pri Litiji 

Rajko Meserko l.r.

ŽELEZNIKI

2800. Odlok o spremembah Odloka o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije 
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Železniki

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 

38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Obči-
ne Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet 
Občine Železniki na 7. seji dne 17. 9. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o predmetu in pogojih 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Železniki

1. člen
V Odloku o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravna-
nja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, 
št. 36/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb:

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov

(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Železniki (v 
nadaljevanju: občina).

2. člen
3. člen, ki opredeljuje storitve, ki so predmet javne službe, 

se spremeni tako, da se glasi:
»Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki pre-
puščajo izvajalcu javne službe, in sicer:

– storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih odpad-
kov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih;

– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov do 
prevzemnika;

– storitve predpisane obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov;

– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpad-
kov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, 
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz 
prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke;

– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.«

3. člen
V 9. členu se črta prvi odstavek, ki določa enega konce-

sionarja.
Drugi odstavek postane prvi odstavek.

4. člen
11. člen, ki določa trajanje koncesije, se spremeni tako, 

da se glasi:
»Koncesija za zbiranje določenih vrst komunalnih od-

padkov se podeli za obdobje 10 let, koncesija za obdelavo 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se podeli 
za obdobje 15 let.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-5/2015-011
Železniki, dne 17. septembra 2015

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.
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KOZJE

2801. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči 
z identifikacijsko številko sheme pomoči

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) podajamo

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 

informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na pode-
želju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Služba za državne pomoči in razvoj dne 7. 9. 2015 posre-
dovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne 
pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je Občini Kozje dne 17. 9. 2015 po-
trdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z 
informacijo o identifikacijski številki pomoči.

Shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva v Občini Kozje za leta 2015–2020«, se vodi pod 
identifikacijsko številko: SA.43036(2015/XA).

Št. 331-0002/2015
Kozje, dne 21. septembra 2015

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

KRANJ

2802. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega 
programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 1005/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 
Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – 
ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO in 57/15), Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 25. 
člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 18. člena Statuta Mestne ob-
čine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj 
na 9. seji dne 23. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa 

v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček

1. člen
Cena vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 

Vila Mezinček znaša mesečno na otroka:

Program Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 487,13 EUR

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-

na znaša 2,50 EUR (zajtrk 0,73 EUR, malica 0,64 EUR, ko-
silo 1,13 EUR). Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj 
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša 
dnevni strošek živil 2,01 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno 
odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stro-
ške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. 
Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti 
do 7.30 ure.

3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po ve-

ljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec 
vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da 
plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 6,023% 
nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po ve-
ljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec 
vključenih hkrati več otrok, se dodatno zniža plačilo tako, da 
plačajo starši za otroka, za katerega se plačilo sofinancira iz 
državnega proračuna v programu prvega starostnega obdo-
bja, za 5,577% nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem 
razredu.

4. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko:

– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Re-
zervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezer-
vacijo v višini 40% mesečnega prispevka staršev za program, 
v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini 
plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;

– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih ra-
zlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. 
Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka 
nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši 
plačajo 50% mesečnega prispevka staršev za program, v ka-
terega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek nepo-
rabljenih živil že odštet.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka 
zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne 
sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz držav-
nega proračuna.

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Me-
stna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plač-
nico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

5. člen
Pravica do znižanega plačila staršev za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo 
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najka-
sneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica 
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

6. člen
V vrtec se lahko vključi v starostno homogeni oddelek 

prvega starostnega obdobja največ 14 otrok.

7. člen
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljav-

nih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, 
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zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili 
staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh 
dodatnih znižanj po tem sklepu.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem 
vrtcu s koncesijo Mezinček št. 602-75/2012-5-(47/09) (Uradni 
list RS, št. 102/12).

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.

Št. 602-24/2015-49-(47/09)
Kranj, dne 23. septembra 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar

zanj
Podžupan

Boris Vehovec l.r.

LJUBLJANA

2803. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih 
in postopkih zadolževanja javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Na podlagi določil Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11), Akta o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZA-
CIJA d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 1648/15 z dne 
25. 8. 2015 – prečiščeno besedilo), Akta o ustanovitvi družbe 
z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 116/14 z 
dne 17. 1. 2014 – prečiščeno besedilo), Akta o ustanovitvi 
družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje 
d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 596/12 z dne 22. 3. 2012 
– prečiščeno besedilo), Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI 
PROMET, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 25/15 z dne 

8. 1. 2015 – prečiščeno besedilo), 10.g člena Zakona o 
financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 
– Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 
– ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D 
in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 
55/15 – ZFisP), in Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju 
in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in 
občin (Uradni list RS, št. 3/13) je Svet ustanoviteljev javnih 
podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 
6. redni seji dne 23. septembra 2015 soglasno sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih in postopkih 

zadolževanja javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopkih zadolževanja jav-

nih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 20/14; v nadaljevanju: pravilnik) se v 
4. členu besedi »po kriterijih« nadomestita z besedama 
»po deležih«.

2. člen
V 6. členu pravilnika se besedilo »pred pričetkom postop-

ka za zadolžitev« nadomesti z besedilom »pred zadolžitvijo«.

3. člen
V prvem odstavku 9. člena pravilnika se črta besedilo 

», po pridobitvi soglasja Sveta ustanoviteljev«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 52-SU/2015
Ljubljana, dne 23. septembra 2015

Predsednik
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, 

povezanih
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Zoran Janković l.r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 25. 9. 2015 / Stran 7867 

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2754. Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gen-

sko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR) 7805
2755. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

sodišča v Celju 7808
2756. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

sodišča v Kopru 7809
2757. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v 
delovnih sporih 7810

2758. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v 
socialnih sporih 7813

2759. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega 
sodišča v Mariboru 7816

2760. Sklep o izjemnem napredovanju v naziv vrhovni 
sodnik 7818

2761. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 7818
2762. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne 

sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 7818
2763. Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sve-

ta Banke Slovenije 7818
2764. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 

in imenovanju predsednika, podpredsednika, čla-
nov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev jav-
nih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne 
Šoštanj 7819

2765. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in ime-
novanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter 
ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo 
sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji 7819

VLADA
2766. Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma 

lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno pre-
povedano izvajanje gospodarskega ribolova 7820

2767. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
odpadkih 7823

2768. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Calgaryju, v Kanadi 7824

2769. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Calgaryju, v Kanadi 7824

2770. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike 
Slovenije v Monoštru 7824

2771. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 
2,5 odstotka bruto domačega proizvoda 7824

MINISTRSTVA
2772. Pravilnik o pogojih, rokih, načinu vključitve in upo-

rabe eZdravja za obvezne uporabnike 7825
2773. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju 

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 7829
2774. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 

sporočanju podatkov za kemikalije 7829
2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

standardih in normativih za izvajanje storitev za trg 
dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev 7829

2776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
delih in opremi vozil 7830

2777. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v avgustu 2015 7830

USTAVNO SODIŠČE
2778. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 

30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti 
odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena 
Zakona o lokalni samoupravi niso v neskladju z 
Ustavo 7831

2779. Odločba o razveljavitvi Odloka o občinski taksi v 
Predjami 7833

2780. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča 7833

SODNI SVET
2781. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na mesto predsednika okrajnega sodi-
šča v Ajdovščini 7836

OBČINE
BLED

2782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 2 7838

BRASLOVČE
2783. Sklep  o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja PA 1 – vikend 
naselje Letuš – levi breg (Golob) 7839

DOBRNA
2784. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh 7840

KOZJE
2801. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu pov-

zetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči 7865

KRANJ
2785. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja EUP BI 42 – 
Zgornje Bitnje 7842

2786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center 
Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato 
Polje KR Z1) 7843

2787. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje KR SA 2 Kranj 
Sava 7845

2802. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega pro-
grama v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček 7865

LJUBLJANA
2803. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in 

postopkih zadolževanja javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 7866

PIRAN
2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
Občine Piran 7846

2789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega 
načrta Obrtna cona v Luciji 7847

POSTOJNA
2790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Postojna za leto 2015 7855

ROGAŠKA SLATINA
2791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina 7856



Stran 7868 / Št. 69 / 25. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

SLOVENSKA BISTRICA
2792. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovni-

ka o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska 
Bistrica 7857

ŠEMPETER - VRTOJBA
2793. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Šempeter - Vrtojba za leto 2015 7857
2794. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 
na območju Občine Šempeter - Vrtojba 7859

ŠENTRUPERT
2795. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-

spodarske javne službe ravnanja z odpadki na 
območju Občine Šentrupert 7861

2796. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine 
Šentrupert 7862

2797. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Šentrupert 7862

ŠKOFJA LOKA
2798. Sklep o pristopu Občine Škofja Loka k sporazumu 

o izvedbi odpusta dolgov 7863

ŠMARTNO PRI LITIJI
2799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za območje Šmartno jug – del 7863

ŽELEZNIKI
2800. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogo-

jih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s ko-
munalnimi odpadki v Občini Železniki 7864

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 69/15 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 1711
Javne dražbe 1724
Razpisi delovnih mest 1729
Druge objave 1731
Evidence sindikatov 1733
Objave po Zakonu o medijih 1734
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 1735
Objave sodišč 1736
Izvršbe 1736
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1736
Oklici dedičem 1737
Oklici pogrešanih 1738
Preklici 1740
Zavarovalne police preklicujejo 1740
Spričevala preklicujejo 1740
Drugo preklicujejo 1740


	DRŽAVNI ZBOR
	2754.	Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR)
	2755.	Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
	2756.	Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
	2757.	Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih
	2758.	Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
	2759.	Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru
	2760.	Sklep o izjemnem napredovanju v naziv vrhovni sodnik
	2761.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
	2762.	Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
	2763.	Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sveta Banke Slovenije
	2764.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
	2765.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančne

	VLADA
	2766.	Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova
	2767.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih
	2768.	Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi
	2769.	Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi
	2770.	Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
	2771.	Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda

	MINISTRSTVA
	2772.	Pravilnik o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike
	2773.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
	2774.	Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
	2775.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
	2776.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih in opremi vozil
	2777.	Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2015

	USTAVNO SODIŠČE
	2778.	Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso v neskladju z Ustavo
	2779.	Odločba o razveljavitvi Odloka o občinski taksi v Predjami
	2780.	Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča

	SODNI SVET
	2781.	Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika okrajnega sodišča v Ajdovščini

	OBČINE
	BLED
	2782.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 2

	BRASLOVČE
	2783.	Sklep  o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)

	DOBRNA
	2784.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh

	KOZJE
	2801.	Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

	KRANJ
	2785.	Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje
	2786.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)
	2787.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KR SA 2 Kranj Sava
	2802.	Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček

	LJUBLJANA
	2803.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in postopkih zadolževanja javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

	PIRAN
	2788.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran
	2789.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji

	POSTOJNA
	2790.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2015

	ROGAŠKA SLATINA
	2791.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

	SLOVENSKA BISTRICA
	2792.	Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica

	ŠEMPETER - VRTOJBA
	2793.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
	2794.	Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šempeter - Vrtojba

	ŠENTRUPERT
	2795.	Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert
	2796.	Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert
	2797.	Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert

	ŠKOFJA LOKA
	2798.	Sklep o pristopu Občine Škofja Loka k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov

	ŠMARTNO PRI LITIJI
	2799.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno jug – del

	ŽELEZNIKI
	2800.	Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki



		2015-09-25T12:37:34+0200
	Matjaz Peterka
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




