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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(ZPSI-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija
2019.
Št. 003-02-7/2019-2
Ljubljana, dne 18. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1B)
1. člen
V Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) se besedilo 27. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Šola si mora k obsegu razpisa za vpis pridobiti soglasje
ministra.
Za vpis v začetni letnik rednega izobraževanja ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol šest mesecev pred
pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani objavi skupen
razpis prostih mest. Število prostih mest mora zagotavljati vpis
za vse, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo.
Za vpis v izredno izobraževanje šola v skladu s soglasjem
ministra iz prvega odstavka tega člena najpozneje en mesec
pred pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani objavi razpis
prostih mest. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, soglasje objavi
na svoji spletni strani.
Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa ter o razpisu učnih mest določi minister.«.

Leto XXIX

2. člen
V 46.a členu se v drugem odstavku v prvem stavku črta
besedilo »oziroma polnoletni dijak«. V drugem stavku se črta
beseda »mladoletnega«.
3. člen
V 56. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V postopku vzgojnega ukrepanja, v katerem sodelujejo
tudi starši, se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne
za odločitev. Če s starši dijaka ni bilo mogoče vzpostaviti stika
ali če so sodelovanje odklonili, se lahko postopek nadaljuje
brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka v postopku sodeluje
strokovni delavec šole ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak
zaupa.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»Dijaku, ki s svojim vedenjem ovira izvajanje pouka, se
lahko prepove prisotnost pri pouku za čas posamezne ure
pouka.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedo »predmetov« doda besedilo »iz sedmega
in devetega odstavka tega člena«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in
dvanajsti odstavek.
4. člen
V 56.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dijaka se lahko izključi iz šole za četrti oziroma za vsak
nadaljnji izrečeni ukor v posameznem šolskem letu.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen
Besedilo 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poklicno in strokovno izobraževanje se izvajata kot redno in kot izredno izobraževanje.
Izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj
16 let in:
– nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno
izobražuje,
– hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in
izrednem izobraževanju.
V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo
enkrat.«.
6. člen
Besedilo 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor se izredno izobražuje, s šolo sklene pogodbo o
izobraževanju, s katero se uredijo medsebojne pravice in

Stran

5684 /

Št.

46 / 19. 7. 2019

obveznosti, ki se nanašajo na potek izobraževanja, načine
in roke za izpolnjevanje obveznosti, ukrepe zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma kršitev ter druge medsebojne
pravice in obveznosti. Osebni izobraževalni načrt je sestavni
del te pogodbe.
Kdor se izredno izobražuje in ni zaposlen ali nima statusa brezposelnega ali se ne izobražuje v skladu s predpisi
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ima
pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter
pravic v skladu s posebnimi predpisi.
Šole in druge izobraževalne organizacije zagotavljajo
sredstva za izredno izobraževanje z zaračunavanjem prispevkov.«.
7. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(ugovor na končno oceno)
Dijak lahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala
oziroma obvestila o uspehu vloži pri ravnatelju šole obrazložen
pisni ugovor na končno oceno oziroma ugotovitev.
Ravnatelj v treh dneh od prejema ugovora ugovor s sklepom zavrže:
– če je vložen prepozno,
– če ga je vložila neupravičena oseba,
– če se ne nanaša na končno oceno oziroma ugotovitev.
Ravnatelj v treh dneh od prejema ugovora ugovor s sklepom zavrne, če lahko na podlagi dokumentacije ugotovi, da je
neutemeljen.
Če ravnatelj ugovora ne zavrže na podlagi drugega odstavka tega člena ali ne zavrne na podlagi tretjega odstavka
tega člena, v treh dneh od prejema ugovora imenuje tričlansko
komisijo, ki v treh dneh od njenega imenovanja:
– potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev,
– ponovno oceni znanje dijaka,
– spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije.
V komisijo mora biti imenovan vsaj en član, ki je zaposlen
na drugi šoli.
V primeru iz druge alineje četrtega odstavka tega člena se
dijaka najpozneje tri dni pred ponovnim ocenjevanjem seznani
z datumom, časom, krajem in načinom ter obsegom ponovnega ocenjevanja.
Odločitev ravnatelja in komisije sta dokončni.«.
8. člen
V 86. členu se v prvem odstavku 11. točka spremeni
tako, da se glasi:
»11. evidenco vpisanih v izredno izobraževanje,«.
V tretjem odstavku se za besedo »dijaka« doda besedilo »in osebe, vpisane v izredno izobraževanje«, za besedilom »enotno matično številko občana,« pa se doda besedilo
»e-naslov, telefonsko številko, davčno številko,«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji v oklepaju za besedilom »telefonska številka« doda vejica in besedilo »e-naslov in
davčna številka«.
9. člen
Za 87. členom se doda nov 87.a člen, ki se glasi:
»87.a člen
(razkrivanje in posredovanje osebnih podatkov staršem
polnoletnih dijakov)
Starši polnoletnega dijaka imajo pravico, da jim šola, na
enak način kot staršem mladoletnega dijaka, razkrije oziroma
posreduje osebne podatke dijaka in druge informacije o:
– vpisu v izobraževalni program in izpisu iz izobraževalnega programa,
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dela,

– ocenah, učnem uspehu in napredovanju,
– prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega

– zaznanih hujših kršitvah šolskega reda in uvedenih
postopkih vzgojnega ukrepanja,
– obravnavi svetovalne službe,
– organizaciji šolskega dela (npr. roditeljski sestanki, govorilne ure).
Šola o razkrivanju oziroma posredovanju osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka seznani dijaka na začetku šolskega
leta, v katerem bo dijak postal polnoleten.
Polnoletni dijak lahko s pisno izjavo kadarkoli zahteva, da
šola njegovih osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena
ne razkrije oziroma posreduje staršem.
Ne glede na pisno izjavo dijaka iz prejšnjega odstavka
šola razkrije oziroma posreduje staršem podatke o odsotnosti dijaka, podatke o zaznanih hujših kršitvah šolskega reda
in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja, ter tiste osebne
podatke iz prvega odstavka tega člena, ki bi lahko imeli za
posledico izgubo statusa dijaka zaradi negativnega učnega
uspeha, izključitve ali izpisa iz šole.«.
10. člen
V 88. členu se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
11. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen
(zbirka podatkov za vpis v srednje šole)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vzpostavi, vodi, vzdržuje
in nadzoruje informatizirano zbirko prijavljenih kandidatov za
vpis v srednje šole, ki vsebuje podatke iz evidence iz 1. točke
prvega odstavka 86. člena tega zakona, ter informatizirano
zbirko prijavljenih in vpisanih dijakov v dijaške domove, ki
vsebuje podatke iz evidence iz 1. in 2. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona.
Za obe zbirki iz prejšnjega odstavka zagotavlja osebne
podatke iz tretjega odstavka 86. člena tega zakona osnovna
šola, ki jo obiskuje kandidat, ki se prijavlja za vpis.
Osnovna šola za zbirko prijavljenih kandidatov za vpis v
srednje šole zagotavlja tudi podatke iz druge do šeste alineje
četrtega odstavka 86. člena tega zakona, razen dosežkov
na nacionalnem preverjanju znanja skladno z merili za vpis
iz šeste alineje četrtega odstavka 86. člena tega zakona, ki
se prenesejo iz evidence učencev, ki opravljajo nacionalno
preverjanje znanja, ki jo vodi Državni izpitni center. Podatke iz
prve in sedme do enajste alineje četrtega odstavka 86. člena
tega zakona za zbirko prijavljenih kandidatov za vpis v srednje
šole zagotavlja srednja šola.
Podatke iz drugega odstavka 86. člena tega zakona za
zbirko prijavljenih in vpisanih dijakov v dijaške domove zagotavljajo dijaški domovi.
Podatki v zbirkah iz prvega odstavka tega člena se obdelujejo za namen izvedbe vpisnega postopka.
Podatki v obeh zbirkah se hranijo trajno.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(izdaja in uskladitev podzakonskih predpisov)
Minister v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi podzakonske predpise iz spremenjenega 56. in 86. člena
zakona ter iz 59. člena zakona.
Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo podzakonski predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
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13. člen
(uporaba določb dosedanjega zakona)
Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 79/06 in 68/17).
14. člen
(začetek uporabe)
Ta zakon se začne uporabljati 1. septembra 2019, razen
27., 62. in 86. člen zakona v delu, ki se nanaša na izredno
izobraževanje, ter 65. člen zakona, ki se začnejo uporabljati
1. septembra 2020.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Številka: 602-13/19-3/14
Ljubljana, dne 10. julija 2019
EPA 637-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gimnazijah (ZGim-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gimnazijah (ZGim-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 10. julija 2019.
Št. 003-02-7/2019-3
Ljubljana, dne 18. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GIMNAZIJAH (ZGim-D)
1. člen
V Zakonu o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1) se v 11. členu za
tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V strokovni del izobraževalnega programa umetniške gimnazije glasbene smeri ali plesne smeri se lahko vpiše učenec,
ki še ni zaključil osnovnošolskega izobraževanja, če je s preizkusom nadarjenosti izkazal izjemno umetniško nadarjenost.«.
2. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola si mora k obsegu razpisa za vpis pridobiti soglasje
ministra.
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Za vpis v začetni letnik rednega izobraževanja in v maturitetni tečaj ministrstvo, pristojno za srednje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na predlog šol šest mesecev pred
pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani objavi skupen
razpis prostih mest.
Za vpis v izredno izobraževanje šola v skladu s soglasjem
ministra iz prvega odstavka tega člena najpozneje en mesec
pred pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani objavi
razpis prostih mest. Ministrstvo soglasje objavi na svoji spletni
strani.«.
3. člen
V 17.a členu se v drugem odstavku v prvem stavku črta
besedilo »oziroma polnoletni dijak«. V drugem stavku se črta
beseda »mladoletnega«.
4. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dijak ima pravico, da se hkrati izobražuje v več šolah
oziroma po več izobraževalnih programih.
Učenec iz četrtega odstavka 11. člena tega zakona ima
pravico do vzporednega izobraževanja v strokovnem delu izobraževalnega programa umetniške gimnazije glasbene smeri
ali plesne smeri.
Učenec iz prejšnjega odstavka ima v času vzporednega
izobraževanja pravico do bivanja v dijaškem domu in subvencioniranega prevoza.
Če se dijak izobražuje v več šolah, šole z dogovorom določijo, kako dijak izpolnjuje svoje obveznosti na posamezni šoli.
Ne glede na prvi odstavek tega člena ima dijak, ki zaključi
izobraževanje po izobraževalnem programu, pravico dokončati strokovni del izobraževalnega programa, v katerega je
vzporedno vpisan, brez možnosti podaljšanja statusa dijaka iz
17. člena tega zakona.«.
5. člen
V 21. členu se besedilo »20. člena« nadomesti z besedilom »17. člena tega zakona«.
6. člen
V 27. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V postopku vzgojnega ukrepanja, v katerem sodelujejo
tudi starši, se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne
za odločitev. Če s starši dijaka ni bilo mogoče vzpostaviti stika
ali če so sodelovanje odklonili, se lahko postopek nadaljuje
brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka v postopku sodeluje
strokovni delavec šole ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak
zaupa.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»Dijaku, ki s svojim vedenjem ovira izvajanje pouka, se
lahko prepove prisotnost pri pouku za čas posamezne ure
pouka.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedo »predmeta« doda besedilo »iz sedmega
in devetega odstavka tega člena«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in
dvanajsti odstavek.
7. člen
V 27.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dijaka se lahko izključi iz šole za četrti oziroma za vsak
nadaljnji izrečeni ukor v posameznem šolskem letu.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
8. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
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(izredno izobraževanje)

Izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj
18 let in:
– nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno
izobražuje,
– hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in
izrednem izobraževanju.
Izobraževalni program gimnazije se izvaja kot izredno
izobraževanje tako, da se zagotavlja enak standard znanja kot
v rednem izobraževanju, prilagodi pa se organizacija, časovna razporeditev izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje ter
napredovanje.
Šole oziroma izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno izobraževanje, v skladu z navodili ministra prilagajajo
izobraževalne programe vsakemu posamezniku, pri čemer
upoštevajo predhodno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z
javno listino.
Kdor se izredno izobražuje, s šolo sklene pogodbo o
izobraževanju, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na potek izobraževanja, načine in roke
za izpolnjevanje obveznosti, ukrepe zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma kršitev ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Osebni izobraževalni načrt je sestavni del te pogodbe.
Kdor se izredno izobražuje in ni zaposlen ali nima statusa brezposelnega ali se ne izobražuje v skladu s predpisi
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ima
pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter
pravic v skladu s posebnimi predpisi.
Šole in druge izobraževalne organizacije zagotavljajo
sredstva za izredno izobraževanje z zaračunavanjem prispevkov.«.
9. člen
41.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»41.č člen
(ugovor na končno oceno)
Dijak lahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala
oziroma obvestila o uspehu vloži pri ravnatelju šole obrazložen
pisni ugovor na končno oceno oziroma ugotovitev.
Ravnatelj v treh dneh od prejema ugovora ugovor s sklepom zavrže:
– če je vložen prepozno,
– če ga je vložila neupravičena oseba,
– če se ne nanaša na končno oceno oziroma ugotovitev.
Ravnatelj v treh dneh od prejema ugovora ugovor s sklepom zavrne, če lahko na podlagi dokumentacije ugotovi, da je
neutemeljen.
Če ravnatelj ugovora ne zavrže na podlagi drugega odstavka tega člena ali ne zavrne na podlagi tretjega odstavka
tega člena, v treh dneh od prejema ugovora imenuje tričlansko
komisijo, ki v treh dneh od njenega imenovanja:
– potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev,
– ponovno oceni znanje dijaka,
– spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije.
V komisijo mora biti imenovan vsaj en član, ki je zaposlen
na drugi šoli.
V primeru iz druge alineje četrtega odstavka tega člena se
dijaka najpozneje tri dni pred ponovnim ocenjevanjem seznani
z datumom, časom, krajem in načinom ter obsegom ponovnega ocenjevanja.
Odločitev ravnatelja in komisije sta dokončni.«.
10. člen
V 42. členu se v prvem odstavku 11. točka spremeni tako,
da se glasi:
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»11. evidenco vpisanih v izredno izobraževanje,«.
V tretjem odstavku se za besedo »dijaka« doda besedilo »in osebe, vpisane v izredno izobraževanje«, za besedo
»EMŠO,« pa se doda besedilo »e-naslov, telefonsko številko,
davčno številko,«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji v oklepaju za besedilom »telefonska številka« doda vejica in besedilo »e-naslov in
davčna številka«.
11. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(razkrivanje in posredovanje osebnih podatkov staršem
polnoletnih dijakov)
Starši polnoletnega dijaka imajo pravico, da jim šola, na
enak način kot staršem mladoletnega dijaka, razkrije oziroma
posreduje osebne podatke dijaka in druge informacije o:
– vpisu v izobraževalni program in izpisu iz izobraževalnega programa,
– ocenah, učnem uspehu in napredovanju,
– prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega
dela,
– zaznanih hujših kršitvah šolskega reda in uvedenih
postopkih vzgojnega ukrepanja,
– obravnavi svetovalne službe,
– organizaciji šolskega dela (npr. roditeljski sestanki, govorilne ure).
Šola o razkrivanju oziroma posredovanju osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka seznani dijaka na začetku šolskega
leta, v katerem bo dijak postal polnoleten.
Polnoletni dijak lahko s pisno izjavo kadarkoli zahteva, da
šola njegovih osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena
ne razkrije oziroma posreduje staršem.
Ne glede na pisno izjavo dijaka iz prejšnjega odstavka
šola razkrije oziroma posreduje staršem podatke o odsotnosti dijaka, podatke o zaznanih hujših kršitvah šolskega reda
in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja ter tiste osebne
podatke iz prvega odstavka tega člena, ki bi lahko imeli za
posledico izgubo statusa dijaka zaradi negativnega učnega
uspeha, izključitve ali izpisa iz šole.«.
12. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(zbirka podatkov za vpis v srednje šole)
Ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje informatizirano zbirko prijavljenih kandidatov za vpis v srednje šole,
ki vsebuje podatke iz evidence iz 1. točke prvega odstavka
42. člena tega zakona, ter informatizirano zbirko prijavljenih in
vpisanih dijakov v dijaške domove, ki vsebuje podatke iz evidence iz 1. in 2. točke prvega odstavka 42. člena tega zakona.
Za obe zbirki iz prejšnjega odstavka zagotavlja osebne
podatke iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona osnovna
šola, ki jo obiskuje kandidat, ki se prijavlja za vpis.
Osnovna šola za zbirko prijavljenih kandidatov za vpis v
srednje šole zagotavlja tudi podatke iz druge do šeste alineje
četrtega odstavka 42. člena tega zakona, razen dosežkov
na nacionalnem preverjanju znanja skladno z merili za vpis
iz šeste alineje četrtega odstavka 42. člena tega zakona, ki
se prenesejo iz evidence učencev, ki opravljajo nacionalno
preverjanje znanja, ki jo vodi Državni izpitni center. Podatke iz
prve in sedme do enajste alineje četrtega odstavka 42. člena
tega zakona za zbirko prijavljenih kandidatov za vpis v srednje
šole zagotavlja srednja šola.
Podatke iz drugega odstavka 42. člena tega zakona za
zbirko prijavljenih in vpisanih dijakov v dijaške domove zagotavljajo dijaški domovi.
Podatki v zbirkah iz prvega odstavka tega člena se obdelujejo za namen izvedbe vpisnega postopka.
Podatki v obeh zbirkah se hranijo trajno.«.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(izdaja in uskladitev podzakonskih predpisov)
Minister v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi podzakonske predpise iz spremenjenega 27. in 42. člena
zakona ter iz 29. člena zakona.
Minister v enem letu od uveljavitve tega zakona izda podzakonski predpis iz spremenjenega 30. člena zakona.
Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo podzakonski predpisi, ki so veljali
do uveljavitve tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
14. člen
(uporaba določb dosedanjega zakona)
Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe
Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1).
15. člen
(začetek uporabe)
Ta zakon se začne uporabljati 1. septembra 2019, razen 13. in 42. člen zakona v delu, ki se nanaša na izredno
izobraževanje, in 30. člen zakona, ki se začnejo uporabljati
1. septembra 2020.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-03/19-4/15
Ljubljana, dne 10. julija 2019
EPA 638-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2181.

Akt o odreditvi parlamentarne preiskave
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi
in izvedbi političnega in kazenskega
pregona zoper nekdanjega župana Mestne
občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja
in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih
zoper nekdanjega župana Mestne občine
Maribor in člana Državnega sveta Republike
Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje
kršene in nedopustno zlorabljene določbe
Evropske konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, Ustave
Republike Slovenije, Zakona o kazenskem
postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona
o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega
nezakonitega upravljanja in vodenja določenih
evidenc Policije

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji
12. julija 2019
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ODREDIL:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij,
ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi
političnega in kazenskega pregona zoper
nekdanjega župana Mestne občine Maribor
in člana Državnega sveta Republike Slovenije
Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma,
da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana
Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih
huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe
Evropske konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike
Slovenije, Zakona o kazenskem postopku,
Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem
svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega
upravljanja in vodenja določenih
evidenc Policije,
tako, da se:
1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih
funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in
kazenskega pregona zoper Franca Kanglerja in drugih, zaradi
suma zlorabe uradnega položaja oziroma javne funkcije;
2. ugotovi, kolikšna je morebitna politična odgovornost
nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike
Slovenije, na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ter nosilcev
uradnega položaja v drugih državnih organih oziroma organih
v sestavi (policija, inšpekcijske službe, itd.);
3. ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naročil
pregon Franca Kanglerja in drugih, saj tedanja državna tožilka
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru Elizabeta Györkös leta 2010 po tem, ko je od Sektorja kriminalistične policije
Policijske uprave Maribor v skladu s 153. členom Zakona o
kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZKP) zahtevala
poročilo o uporabi ukrepov po 150. členu ZKP, ni zahtevala
kazenske ovadbe zoper Franca Kanglerja;
4. ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naročil
takratnemu vodji Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
Dragu Šketi, da na podlagi arhiviranih prikritih preiskovalnih
ukrepov na krajevno in stvarno pristojnem sodišču sproži postopke (predhodno je tedanja vodja Okrožnega državnega
tožilstva v Mariboru Elizabeta Györkös od Policijske uprave
Maribor dne 23. 7. 2010 prejela Poročilo o uporabi ukrepov v
zadevi Franc Kangler in ga dne 26. 7. 2010 predala preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Mariboru dr. Janezu
Žirovniku, v preizkus. Od tistega trenutka dalje je bilo v skladu
s prvim odstavkom 154. člena ZKP mariborsko sodišče edino
pristojno, da hrani izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov. Takratni vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Drago
Šketa je 2011 zoper Franca Kanglerja in druge na podlagi arhiviranih prikritih preiskovalnih ukrepov na sodišču, nezakonito
sprožil postopke);
5. ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naročil Policijski upravi Maribor, da v nasprotju s 150. členom
ZKP izdela več kopij izsledkov, ki so bili v nasprotju s prvim odstavkom 153. člena ZKP in internim navodilom policije
št. 2340-108/2010/3 z dne 16. 9. 2010 poslani na različne
naslove;
6. ugotovi, kdo je koordiniral dogovarjanje glede postopka zoper Franca Kanglerja med takratnim državnim tožilcem
Borisom Marčičem in sodnikom dr. Boštjanom Polegekom,
glede na to, da so se na družbenih omrežjih teden dni pred
odločitvami sodnika dr. Boštjana Polegeka pojavljali različni
pozivi na spremljanje sojenja ter že vnaprej znane odločitve, ki
jih je očitno sodnik dr. Boštjan Polegek predhodno usklajeval
s tožilstvom;
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7. ugotovi, kako ravnajo s prikritimi preiskovalnimi ukrepi
na Policiji in Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru ter kdo
in na kakšen način je znotraj sistema odgovoren za zakonitost
postopkov ter hrambo prikritih preiskovalni ukrepov;
8. preveri zagotavljanje varnosti osebnih podatkov, zakonitost obdelave in upoštevanje rokov hrambe v evidencah
Policije, ki jih ta na podlagi določb 123. člena Zakona o nalogah
in pooblastilih policije (v nadaljevanju: ZNPPol) vodi in vzdržuje
v zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil (v nadaljevanju: evidence Policije);
9. ugotovi učinkovitost, ažurnost in zakonitost dela pristojnih oseb v Policiji ter dolžnega nadzorstva njim nadrejenih
predstojnikov v Policiji in v okviru pristojnih služb ter vodstva
Ministrstva za notranje zadeve glede upravljanja s podatki ter
njihovega arhiviranja v evidencah Policije, ko nastopijo zakonsko določeni pogoji za prenehanje njihove hrambe in posledično zakonsko določeno blokado teh podatkov;
10. ugotovi morebitne razloge domnevnih množičnih kršitev veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje
varovanja osebnih podatkov, s strani Policije;
11. ugotovi, ali so mehanizmi nadzora nad upravljanjem in
vodenjem evidenc Policije učinkoviti in se pretehta morebitna
potreba po večjemu in bolj učinkovitem nadzoru nad obdelavo
osebnih podatkov v okviru evidenc Policije;
12. ugotovi, ali so postopki notranjega nadzora v Policiji
ter dolžnega nadzorstva v okviru pristojnih služb ter vodstva
Ministrstva za notranje zadeve v primeru nastanka kršitev
temeljiti in učinkoviti;
13. ugotovi, koliko predkazenskih in kazenskih postopkov,
v katerih so bili storilci identificirani s pomočjo profilov DNK brez
ustrezne dokumentacije, je zaradi nezakonite hrambe padlo
na sodiščih;
14. ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja upravljanje z osebnimi podatki v evidencah, ki jih vodi Policija, kar
bi narekovalo morebitno spremembo področne zakonodaje;
15. ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja nadzor nad delovanjem Policije v zvezi z protipravnimi vpogledi v
evidence Policije in razpolaganjem z osebnimi podatki posameznikov ter sankcioniranjem prekrškov ter
16. ugotovi morebitno politično odgovornost nekdanjih in
sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki so odgovorni za nadzor nad
izvajanjem nalog in pooblastil Policije.
Namen parlamentarne preiskave:
1. Republika Slovenija se je po poročilu Evropskega sodišča za človekove pravice znašla na vrhu lestvice kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na število prebivalcev, kar je
za državo predvsem pa za njene državljanke in državljane zelo
zaskrbljujoče. V zadnjem času smo bili v Republiki Sloveniji
priča, da so bili predvsem na udaru nekateri slovenski politiki,
ki so opozarjali na hujše kršitve človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Ob tem ne moremo zaobiti primera nekdanjega
župana Mestne občine Maribor in nekdanjega člana Državnega
sveta Franca Kanglerja, ki je bil leta 2014 krivično obsojen na
Okrajnem sodišču v Mariboru, ker je v okviru opravljanja svoje
funkcije in dolžnosti zgolj podpisal predlog. Obsojen je bil na
sedem mesecev zapora, kar je imelo za posledico, da je leta
2014 izgubil mandat državnega svetnika.
Dne 17. 7. 2014 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije
sodbo Višjega sodišča v Mariboru razveljavilo ter ugotovilo, da
je bil Franc Kangler krivično obsojen za dejanje, ki ni kaznivo
dejanje. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako je mogoče, da je
sodni senat v tričlanski sestavi: Aleksander Karakaš, predsednik, Leonida Jerman, poročevalka, Breda Cerjak Firbas, članica, potrdil prvostopenjsko sodbo Okrajnega sodnika v Mariboru
dr. Boštjana Polegeka. Tedanji zagovornik Franca Kanglerja
in novi sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice,
dr. Marko Bošnjak, je zoper omenjeno sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru vložil pritožbo, ki je bila utemeljena, vendar
sodni senat Višjega sodišča v Mariboru ni sledil argumentaciji
v njej v niti eni točki ter potrdil zaporno kazen. In to kljub temu,
da je bilo v času postopka ugotovljenih več hujših procesnih
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kršitev, kar pa sodni senat Višjega sodišča v Mariboru ne more
oziroma ne bi mogel spregledati. Tudi vsebina in utemeljitev
omenjene pritožbe izkazuje, da obstaja sum, da je nekdo vplival na odločitev senata treh sodnikov.
2. Po pravnomočni obsodbi leta 2014 je Franc Kangler
dobil poziv za prestajanje zaporne kazni in sicer bi moral
nastopiti s prestajanjem dne 9. 5. 2014. Vložil je zaprosilo za
alternativno prestajanje zaporne kazni, saj do tistega trenutka
še nikoli ni bil kaznovan. Narava očitanega kaznivega dejanja
pa je bila takšna, da bi lahko kazen sedmih mesecev zapora
prestajal alternativno.
Dne 7. 7. 2014 je na Okrajnem sodišču v Mariboru, pri
tedanjem sodniku dr. Boštjanu Polegeku potekal narok v zadevi alternativnega prestajanja zaporne kazni, katerega se je
udeležil zagovornik Franca Kanglerja, dr. Marko Bošnjak. Sodnik dr. Boštjan Polegek je prošnjo za alternativno prestajanje
zaporne kazni obravnaval in jo zavrnil, pri čemer je obrazložil
svojo odločitev z naslednjimi besedami, katere so tudi povzeli
nekateri mediji: »Že, že, da Kangler dela na kmetiji, ampak
predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje
– mora v zapor« in dodal: »Šele pravnomočna obsodba ga je
odvrnila od političnega življenja«.
Iz omenjene obrazložitve odločitve tedanjega sodnika
dr. Boštjana Polegeka je razviden sum, da ni odločal skladno
z določbami in naravo ter namenom Evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, zakona o kazenskem postopku in Kazenskega
zakonika, temveč po osebnem političnem prepričanju.
3. V postopku zoper Franca Kanglerja v zadevi Ježovita je njegov zagovornik dr. Marko Bošnjak večkrat izpostavil
odločitve sodnika dr. Janeza Žirovnika. Pri tem je priložil notarsko overjeno izjavo Rudolfa Mogeta in Jožefa Jerovška,
ki sta nedvomno vplivala na dr. Janeza Žirovnika, sodnika, ki
je zoper Franca Kanglerja podpisal osem odredb. Pri tem je
sedem odredb podpisal v obdobju februar 2009 – november
2009 za prikrite preiskovalne ukrepe in eno odredbo za zaseg
dokumentov.
Iz zgoraj omenjene notarsko overjene izjave je razvidno,
da je bil Franc Kangler član parlamentarne komisije za nadzor
nad obveščevalno-varnostnimi službami od leta 1996 do leta
2007. V okviru opravljanja funkcije v parlamentarni komisiji
za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami je večkrat
opravljal nadzor v Slovenski obveščevalno varnostni službi,
kjer je bil dr. Janez Žirovnik nekdaj tudi zaposlen. In sicer v
tistem obdobju najprej kot svetovalec direktorja Slovensko
obveščevalno varnostne službe, na koncu pa kot namestnik
direktorja Slovensko obveščevalno varnostne službe. V zgoraj
omenjeni notarsko overjeni izjavi nekdanja poslanca Rudolf
Moge in Jožef Jerovšek potrjujeta, da je Franc Kangler večkrat
na sejah parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnovarnostnimi službami prihajal v konflikt s sedanjim sodnikom
dr. Janezom Žirovnikom, saj je Franc Kangler funkcijo člana
parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami opravljal dosledno. Ob tem tudi ni mogoče zaobiti tega, da je bil Franc Kangler tudi soavtor in sopredlagatelj
krovnega zakona za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi
službami, katerega je v Državnem zboru večkrat usklajeval z
dr. Janezom Žirovnikom, kot predstavnikom Vlade Republike
Slovenije.
Nedopustno in nepošteno je, da se Janez Žirovnik kot sodnik ni izločil iz postopka odločanja, saj je bil večkrat v konfliktu
s Francem Kanglerjem. Prav tako je tudi nenavadno čudno naključje, da je bil za podaljševanje izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov zoper Franca Kanglerja dežuren sodnik dr. Janez
Žirovnik in to kar sedemkrat. Tako je zmeraj odločal o ukrepih
ravno omenjeni sodnik, ki bi se bil moral izločiti iz postopka odločanja v postopku zoper Franca Kanglerja. Dr. Janez Žirovnik
je bil pred letom 1991 zaposlen v SDV v nekdanji SFRJ ter po
nekaterih izjavah poslancev v Državnem zboru tudi posredno
vpleten v atentat na Nikolo Štedula leta 1988 na Škotskem.
4. Znano je, da je Odbor 2015, ki spremlja nekatere
postopke zoper Franca Kanglerja na slovenskih sodiščih, v
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zaključeni zadevi Ježovita ugotovil več kot triindvajset (23)
hujših kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Obstaja
utemeljen sum, da so te povzročili tako na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Sektorju kriminalistične policije
Policijske uprave Maribor. Ni mogoče spregledati dejstva, da
Franc Kangler dne 4. 5. 2011 na hišni preiskavi v Zimici 74
ni smel imeti svojih prič. Priče je pripeljala policija, pri čemer
pa je potrebno poudariti, da jim je Franc Kangler nasprotoval.
Kasneje se je izkazalo, da je ena izmed prič Jana Dolenc (tajna
sodelavka policije). Prav tako se je ugotovilo, da je sodni izvedenec, grafolog Srečko Pušnik, potrdil sum, da je uslužbenec
na Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Maribor, da
bi pridobil odredbo za prikrite preiskovalne ukrepe, sam sebi
pisal anonimko. Informacijska pooblaščenka je ugotovila, da
je v samem postopku policija prišla do citata pogovora Franca
Kanglerja in dotične osebe na podlagi neimenovane osebe.
Ugotovljeno je tudi bilo, da je tedanji predstojnik Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Marjan Fank
dne 15. 3. 2009 k drugi zahtevi za prisluhe priložil prepise pogovorov, čeprav ni imel odredbe preiskovalnega sodnika. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb
je v svojem letnem poročilu za obdobje 2013 ugotovila, da je v
zadevi Franc Kangler prišlo do hujših kršitev človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Predvsem pa do hujših kršitev zakonodaje na področju ravnanja s prikritimi preiskovalnimi ukrepi,
katere so povzročili tako na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru kot tudi na Sektorju kriminalistične policije Policijske
uprave Maribor. Tako je pooblaščena komisija parlamentarne
komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb dne 11. 11.
2013 na PU Maribor opravila izredni nadzor, kjer je ugotovila,
da je imela policija nepooblaščeno, nezakonito in v nasprotju z
določbami ZKP izvirnike nekaterih izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov, čeprav le teh, ne bi smela več imeti od dne 23. 7.
2010, ko je podala poročilo takratni pristojni državni tožilki.
5. Iz kršitve, s katero je javnost seznanil Odbor 2015
nedvomno izhaja, da je v zadevi Franc Kangler tedanji državni
tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu Boris Marčič zlorabil
svoj položaj, saj je dne 10. 5. 2011 prevzel od neznanega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru (obstaja
verjetnost, da gre za dr. Janeza Žirovnika), vse prikrite preiskovalne ukrepe ter le te dne 3. 10. 2011 vrnil. ZKP v prvem
odstavku 154. člena določa, da spis s prikritimi preiskovalnimi
ukrepi hrani samo sodišče. Obstaja velika verjetnost, da je
nekdo spis dopolnjeval, spreminjal, kar ima za posledico, da ni
več identičen, kot je bil v izvirniku.
6. Namen parlamentarne preiskave je pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine primerov domnevnega nezakonitega
ravnanja Policije, tako glede upravljanja z evidencami, katerih
vodenje in vzdrževanje je na podlagi 123. člena ZNPPol v njeni
pristojnosti, kot tudi glede domnevnih nezakonitih vpogledov v
te evidence ter domnevno nepooblaščeno obdelavo osebnih
podatkov v tej zvezi;
7. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti stanje in
ustreznost usposobljenosti pristojnih oseb Policiji za vodenje
evidenc Policije – preveriti je treba, ali notranji akti Policije
v zadostni meri urejajo postopke in ukrepe za zavarovanje
osebnih podatkov ter ali Policija dejansko zagotavlja ustrezne
organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki v evidencah Policije
in se preprečuje nepooblaščeno obdelavo v teh evidencah
zajetih podatkov.
8. Namen parlamentarne preiskave je preveriti ustreznost
notranjega nadzora v Policiji v morebitnih primerih zlorab osebnih podatkov iz evidenc Policije za zasebne namene in za neupravičeno uporabo osebnih podatkov, do katerih bi morebitni kršitelji pridobili dostop izključno zaradi opravljanja svojega dela.
9. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti ustreznost
področne zakonodaje na področju evidenc Policije, in sicer
tako, da se oceni dejansko stanje pravnih predpisov na tem
področju in njihova ustreznost, ter predlagati morebitne spremembe te zakonodaje.
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10. Namen parlamentarne preiskave je preveriti ustreznost obdelave in roke hramb osebnih podatkov v evidencah
Policije, predvsem v evidenci kaznivih dejanj, evidenci preiskav
DNK, evidenci oseb, zoper katere so bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz ZKP, evidenci varnostno preverjenih oseb ter
evidenci daktiloskopiranih oseb.
11. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, ali je
sistem pridobivanja podatkov s strani državnega tožilstva in
sodišč dovolj ažuren oziroma zakaj prihaja do zamud pri pridobivanju informacij, ki so podlaga za izbris določenih podatkov
in njihovo hrambo.
12. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, ali so
mehanizmi kontrole nad delovanjem Policije pri upravljanju in
vodenju evidenc Policije ustrezni.
13. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti vzroke,
zaradi katerih prihaja do zlorab in administrativnih napak pri
upravljanju s evidencami Policije.
14. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, kdo
od posameznih nosilcev javnih funkcij je domnevno dopustil
nezakonito ravnanje Policije in ni ukrepal skladno s svojimi
pooblastili oziroma v skladu z njegovo politično odgovornostjo.
Obseg preiskave:
1. Preiskava naj zajema zaključen sodni postopek zoper
Franca Kanglerja v zadevi Ježovita, kjer je bil Franc Kangler na
podlagi hujših kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin
predvsem pa zaradi kršitev kazensko procesnega in materialnega prava krivično obsojen na sedem mesecev zapora. Na
podlagi omenjene pravnomočne sodbe je leta 2014 izgubil
mandat člana Državnega sveta.
Skozi naveden postopek se je ugotovilo, da je tako Sektor
kriminalistične policije Policijske uprave Maribor, ki ga je tedaj
vodil Marjan Fank skupaj s kriminalisti Zlatkom Krajncem, Aleksandrom Geršovnikom, Janezom Lovrecem, Robertom Mundo, kršil zakonodajo, predvsem pa določbe takrat veljavnega
Zakona o policiji in nekatere določbe Zakona o kazenskem
postopku. Nedopustno je, da do danes nihče znotraj slovenske policije za navedene kršitelje ni sprožil postopkov oziroma
sprejel nekaterih ukrepov, ki bi preprečili nadaljnje kršitve. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb
je v svojem poročilu za obdobje 2013 v primeru Franc Kangler
in drugi, ugotovila hujše kršitve zakonodaje, ki so jih kršili
navedeni kriminalisti in drugi. Iz samega postopka na sodišču
je bilo ugotovljeno, da je tedanji državni tožilec na Okrožnem
državnem tožilstvu Boris Marčič, katerega je vodil Drago Šketa,
kršil več določb ZKP in pravnih aktov, ki mu dajejo temeljno
podlago za delovanje znotraj državnega tožilstva. Nedvomno
je, da tedanja vodja Okrožnega državnega tožilstva Elizabeta
Györkös ni želela sprožiti pregona zoper Franca Kanglerja in
druge, temveč je zahtevala poročilo s strani Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor. Iz pregleda spisa v
zaključeni zadevi Ježovita izhaja, da je v eni zadevi osemkrat
podpisal odredbo sodnik dr. Janez Žirovnik, čeprav se je zavedal, da s tem krši sodniški kodeks in obstoječo zakonodajo,
saj bi se moral iz postopka izločiti. S strani Odbora 2015 in
njegovega predsednika Željka Vogrina je bilo ugotovljeno, da
je imel Franc Kangler težave in konflikte z navedenim sodnikom
tudi takrat, ko je bil župan, saj se je dr. Janez Žirovnik leta 2007
prijavil za mesto načelnika Upravne enote Maribor (bil je favorit
dr. Gregorja Viranta, tedanjega aktualnega ministra za področje
javne uprave). Dokazano je bilo tudi, da je žena aktualnega
sodnika dr. Janeza Žirovnika, Cvetka Žirovnik, kasneje postala
članica politične stranke DL in predsednica regijskega odbora
v Mariboru. Omenjena je tudi kandidirala na listi politične stranke dr. Gregorja Viranta DL v sedmi volilni enoti za poslanko
Državnega zbora Republike Slovenije. Iz vsega navedenega
nedvomno izhaja, da gre za politična ozadja ter da so podani
utemeljeni sumi, da gre za vdor politike v pravosodni sistem. Iz
spisa in nekaterih drugih dokumentov je tudi razvidno, da je policija v predkazenskem postopku skupaj s pristojnim Okrožnim
državnim tožilstvom v Mariboru ravnala nezakonito, neodgovorno in v nasprotju z določbami ZKP, na kar je tekom postopka
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večkrat opozarjal tedanji zagovornik Franca Kanglerja oziroma
sedaj aktualni sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice
v Strasbourgu, dr. Marko Bošnjak.
2. V okviru parlamentarne preiskave naj se ugotovijo nekatera ozadja in povezave med sodnikom Okrožnega sodišča
v Mariboru dr. Boštjanom Polegekom in takratnim državnim
tožilcem Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Borisom
Marčičem ter njegovim takratnim vodjo Dragom Šketo. Prav
tako je potrebno ugotoviti nekatere odločitve in preučiti novinarske nastope tedanje ministrice za notranje zadeve Katarine
Kresal, ki naj bi na dan hišnih preiskav 4. 5. 2011 pri Francu
Kanglerju in drugih neposredno komunicirala z nekaterimi operativci in celo usmerjala policijo.
Ugotoviti obstoj povezave med člani sodnega senata Višjega sodišča v Mariboru, ki so Francu Kanglerju potrdili kazen
ter sodnikom Okrožnega sodišča v Mariboru dr. Janezom Žirovnikom. Nedopustno je, da Okrajno sodišče v Mariboru in Višje
sodišče v Mariboru v omenjeni zadevi ter tudi v drugih zadevah,
ki se nanašajo na Franca Kanglerja, ne dovolijo zaslišati niti
ene priče, ki jo je predlagala obramba Franca Kanglerja. Gre
za priče Rudolfa Mogeta, Jožefa Jerovška, Franca Pukšiča,
uslužbenko policije, ki je bila na kraju hišne preiskave, Jano
Dolenc, Aleksandra Geršovnika, itd.
3. Komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (v
nadaljnjem besedilu: KNOVS) je na policijski upravi Maribor
dne 11. 11. 2013 opravila nadzor v zadevi Franc Kangler in
drugi, kjer je ugotovila hujše kršitve zakonodaje, predvsem pa
internih aktov policije in določb Zakona o kazenskem postopku.
Zaradi nadzora, ki ga je opravila KNOVS in njenih ugotovitev,
je takratni državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva v
Mariboru Boris Marčič, preko sredstev javnega obveščanja
grozil posameznim članom, da jih bo preganjal zaradi zakonitega nadzora komisije. Treba je ugotoviti, kdo je znotraj policije
odgovoren, da se kršitve in posledice niso odpravile in kakšno
vlogo sta pri tem dejanju imela tedanja ministrica za notranje
zadeve Katarina Kresal in dr. Gregor Virant.
4. Nedvomno so podani vsi znaki in indici, da je v zadevi
Franc Kangler prišlo do vplivanja nekaterih nosilcev javnih funkcij
na pravosodno vejo oblasti, saj je bil Franc Kangler z več kot
dvotretjinsko večino vseh glasov elektorjev novembra 2012 izvoljen za člana Državnega sveta, pri čemer na njegovo izvolitev
ni bila vložena nobena pritožba. Kasneje na konstitutivni seji
člani Državnega sveta Francu Kanglerju niso potrdili mandata.
Naknadno je mandat Francu Kanglerju v mesecu februarju 2013
potrdilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Še istega leta je
bil Franc Kangler nepravnomočno obsojen na sedem mesecev
zapora za dejanje, ki ni kaznivo dejanje, sodbo je kasneje v letu
2014 potrdilo Višje sodišče v Mariboru, kar je imelo za posledico,
da je v Državnem svetu, zaradi sedem mesečne zaporne kazni,
ponovno izgubil mandat državnega svetnika.
5. Da se ugotovijo okoliščine in ozadja odločitve preiskovalnega sodnika Slavka Gazvode, ki je na zahtevo Specializiranega državnega tožilstva pod takratno državno tožilko Dragico
Kotnik odklonil izdajo odredbe o hišni preiskavi nekaterih pisarn
na Policijski upravi v Mariboru, kljub temu, da je imel izvedeniško mnenje sodno zapriseženega grafologa Srečka Pušnika,
da je policija sama sebi pisala anonimko, kar pa je želela tožilka
Specializiranega državnega tožilstva Dragica Kotnik raziskati.
Posledice po tej zahtevi so bile, da se je Dragica Kotnik znašla
v suspenzu. Kar kaže na to, da je nekdo očitno izkoristil svoj
vpliv ter zoper takratno državno tožilko Dragico Kotnik uvedel
disciplinski postopek in jo na ta način odstranil iz primera zlorabe uradnih položajev nekaterih pooblaščenih uradnih oseb
v Mariboru.
6. Preiskava naj zajame domnevne nepravilnosti pri upravljanju s policijskimi evidencami in primere opustitve dolžnega
ravnanja nosilcev javnih funkcij, ki so privedli do nepravilnosti
in kršitev človekovih pravic in svoboščin, in sicer od uveljavitve
ZNPPol dalje, t.j. od leta 2013 dalje.
7. Preiskava naj zajame celotno dokumentacijo Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zaključki in ugotovitvami
inšpekcijskih nadzorov, ki jih je IP opravil od leta 2013 dalje.
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8. Preiskava naj se osredotoči na veljavno zakonodajo, ki
ureja naloge in pooblastila Policije.
9. Preiskava naj se osredotoči na obdelavo in roke hramb
osebnih podatkov v evidencah Policije, predvsem v evidenco
kaznivih dejanj, evidenco preiskav DNK, evidenco oseb, zoper
katere so bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz ZKP, evidenco varnostno preverjenih oseb ter evidenco daktiloskopiranih
oseb.
10. Preiskava naj zajame tudi vso dokumentacijo v zvezi
z domnevnimi primeri informacijskih vdorov v računalniške
sisteme, v katere naj bi bila vpletena Policija (primer Ornig).
11. Vpogleda naj se v vso dokumentacijo Ministrstva za
notranje zadeve glede notranjih nadzorov nad delom policistov.
12. Preiskava naj zajame tudi morebitne magnetograme
pristojnih delovnih teles Državnega zbora glede sej, na katerih
se je med drugim obravnavala tematika nezakonitega delovanja Policije.
Št. 020-02/19-12/25
Ljubljana, dne 12. julija 2019
EPA 651-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2182.

Ukaz o imenovanju namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14,
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in šestega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o imenovanju namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije
I.
Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije z dnem 1. 8. 2019 imenujem Simona Savskega.

nja.

II.
Simon Savski nastopi petletni mandat z dnem imenovaŠt. 003-03-7/2018-183
Ljubljana, dne 19. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2183.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Francoski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Francoski republiki
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Francoski republiki postavim Metko Ipavic.

Št.

2184.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Svetu Evrope
v Strasbourgu

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Svetu Evrope
v Strasbourgu
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope
v Strasbourgu postavim Andreja Slapničarja.
Št. 501-03-18/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v
Bruslju postavim dr. Erika Kopača.
Št. 501-03-9/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2186.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih
mednarodnih organizacijah na Dunaju

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih
mednarodnih organizacijah na Dunaju
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih
mednarodnih organizacijah na Dunaju postavim Barbaro Žvokelj.
Št. 501-03-10/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2187.
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
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UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2185.

Stran

št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

Št. 501-03-19/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Argentinski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam
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UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Argentinski republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Argentinski republiki postavim Alaina Briana Berganta.
Št. 501-03-17/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Državi Izrael postavim Andrejo Purkart Martinez.
Št. 501-03-8/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2188.

2190.
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Ljudski republiki Kitajski
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski postavim mag. Alenko Suhadolnik.
Št. 501-03-11/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni republiki Braziliji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Federativni republiki Braziliji postavim mag. Gorazda Renčelja.
Št. 501-03-15/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2189.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Državi Izrael

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

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni republiki Braziliji

2191.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Ekvador

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetem sedežu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Ekvador s sedežem v Brasilii postavim
mag. Gorazda Renčelja.

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije pri Svetem sedežu postavim mag. Jakoba Štunfa.

Št. 501-03-20/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019

Št. 501-03-14/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2192.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kolumbiji

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kolumbiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii postavim
mag. Gorazda Renčelja.
Št. 501-03-16/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019

2194.

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Suverenem malteškem viteškem redu
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem
v Rimu postavim mag. Jakoba Štunfa.
Št. 501-03-12/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2193.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetem sedežu

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

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Suverenem malteškem viteškem redu

2195.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Helenski republiki

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Ciper

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Helenski republiki postavim Matjaža Longarja, spec.

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah postavim Matjaža Longarja, spec.

Št. 501-03-7/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019

Št. 501-03-21/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2196.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Italijanski republiki

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2198.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Organizaciji združenih narodov za prehrano
in kmetijstvo (FAO)

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

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

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Italijanski republiki

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Organizaciji združenih narodov za prehrano
in kmetijstvo (FAO)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Italijanski republiki postavim Tomaža Kunstlja.
Št. 501-03-13/2019-2
Ljubljana, dne 12. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2197.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Ciper

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

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu postavim Tomaža Kunstlja.
Št. 501-03-22/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2199.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetovnem programu za hrano (WFP)

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Saudovi Arabiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem
v Rimu postavim Tomaža Kunstlja.

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji s sedežem v Kairu postavim
Matejo Prevolšek.

Št. 501-03-23/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019

Št. 501-03-25/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2200.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Maroko

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2202.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori

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

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Maroko

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Maroko s sedežem v Parizu postavim Metko
Ipavic.
Št. 501-03-24/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Črni gori postavim Gregorja Preskerja.
Št. 501-03-26/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2201.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Saudovi Arabiji

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

2203.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) izdajam
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UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turčiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Turčiji postavim mag. Primoža Šeliga.
Št. 501-03-27/2019-2
Ljubljana, dne 16. julija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če je sklenjen dogovor o obveščanju, se oškodovanca
obvešča tako, kot je določeno v dogovoru o obveščanju.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se oškodovanca obvešča takoj, ko zavod ugotovi, da je obsojenec neupravičeno
zunaj zavoda.
(4) Če se okoliščine, na podlagi katerih je bil sklenjen
dogovor o obveščanju, spremenijo, zavod po uradni dolžnost
ali na pobudo oškodovanca tega pozove k sklenitvi novega dogovora o obveščanju v osmih dneh od evidentiranega nastanka
novih okoliščin oziroma od prejema pobude.
(5) Če zavod ugotovi, da oškodovanec obsojenca ogroža, se obveščanje prekine ne glede na sklenjeni dogovor o
obveščanju, oškodovanca pa se pozove k sklenitvi novega
dogovora.
III. SPREJEM OBSOJENCA V ZAVOD

MINISTRSTVA
2204.

Pravilnik o izvrševanju kazni zapora

Na podlagi 17., 41.č, 56., 72., 76., 78.a, 206. in 236.h člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11
– ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) izdaja ministrica za pravosodje

PRAVILNIK
o izvrševanju kazni zapora
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje kazni zapora,
mladoletniškega zapora in hišnega zapora, ki se v skladu z
zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, izvršujejo v
zavodih za prestajanje kazni zapora (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
2. člen
(varovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin obsojenca)
(1) Osebe, ki obravnavajo obsojenca med prestajanjem
kazni zapora, ves čas ravnajo tako, da so zagotovljene in varovane njegove človekove pravice in temeljne svoboščine, še
posebno skrb pa posvečajo varstvu njegovih pravic in dostojanstva pri postopku oddaje urina, postopku preizkusa prisotnosti
alkohola, uresničevanju verske svobode in pri zagotavljanju
ustreznih pogojev namestitve.
(2) Za obsojenca, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti
potrebuje dodatno pomoč pri zadovoljevanju osebnih potreb,
si zavod v okviru svojih zmožnosti prizadeva, da ga vključuje v
različne aktivnosti v zavodu.
II. OBVEŠČANJE OŠKODOVANCA O IZHODU,
ODPUSTU IN POBEGU OBSOJENCA
3. člen
(sklenitev dogovora z oškodovancem)
(1) Zavod po prejemu podatkov o oškodovancu od sodišča ali oškodovanca tega pozove k sklenitvi dogovora o načinu
obveščanja o izhodu, odpustu in pobegu obsojenca (v nadaljnjem besedilu: dogovor o obveščanju).

4. člen
(poziv za nastop kazni)
(1) Zavod sprejme obsojenca na prestajanje kazni zapora
na podlagi poziva za nastop kazni, ki ga predloži obsojenec ali
ki ga zavod pridobi po uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavod obsojenca sprejme, če ugotovi, da je sodišče poziv za nastop kazni zapora že
odposlalo. O poizvedbi na sodišču oseba, ki sprejme obsojenca, naredi uradni zaznamek.
(3) Če je obsojenec prišel na prestajanje kazni zapora na
drug dan, kot je določeno v pozivu, ga zavod sprejme.
5. člen
(odvzem nedovoljenih stvari)
(1) Ob sprejemu v zavod sme imeti obsojenec v osebni
prtljagi stvari, kot so določene v 77. členu tega pravilnika (dovoljene stvari).
(2) Ob sprejemu v zavod se obsojencu stvari, ki jih ne
sme imeti pri sebi, odvzamejo in se z njimi ravna v skladu z
78. členom tega pravilnika (nedovoljene stvari).
6. člen
(higienski ukrepi)
Ob sprejemu v zavod se obsojenec oprha. Po potrebi
se odredijo tudi dezinfekcija oziroma dezinsekcija in drugi
higienski ukrepi.
7. člen
(ravnanje z oblačili)
(1) Oblačila in obutev, v katerih je prišel obsojenec na
prestajanje kazni zapora, se po potrebi razkužijo.
(2) Če obsojenec nima primernih oblačil ali obutve, mu jih
zagotovi zavod. Če obsojenec želi, se mu njegova oblačila in
obutev vrnejo, sicer pa se v zavodu shranijo.
8. člen
(zdravstveni pregled)
(1) Zdravnik, ki opravlja zdravstveno dejavnost v zavodu
(v nadaljnjem besedilu: zdravnik), nemudoma po sprejemu, najpozneje pa naslednji delovni dan po sprejemu, z obsojencem
opravi razgovor in ga pregleda.
(2) Zdravnik pri pregledu ugotavlja morebitne poškodbe in
druge zdravstvene posebnosti obsojenca ter jih dokumentira.
9. člen
(drugi ukrepi ob sprejemu)
Zavod ob sprejemu obsojenca:
– pripravi oceno njegove samomorilne ogroženosti;
– preveri, ali njegovo zdravstveno stanje zahteva takojšnje ukrepanje, pri čemer se upoštevajo tudi ugotovitve o
samomorilni ogroženosti;
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– oceni potrebo po pregledu pri psihiatru in potrebo po
pregledu pri zdravniku specialistu;
– zabeleži posebnosti, ki so pomembne za namestitev in
nadaljnjo obravnavo obsojenca, zlasti: invalidnost, podatek o
tem, ali obsojenec kadi, morebitno ogrožanje ali motenje drugih
obsojencev, ogroženost od drugih obsojencev, prilagoditvene
težave, potrebo po razgovoru s psihologom ali drugim svetovalcem, socialne težave;
– od obsojenca pridobi izjavo o tem, koga naj zavod obvesti v primeru njegove hospitalizacije ali smrti.
10. člen
(fotografiranje)
Zavod obsojenca po sprejemu fotografira. Obsojenčeva
fotografija se shrani v njegovem osebnem spisu. Obsojenec je
fotografiran tudi na vsakih pet let prestane kazni zapora oziroma ob bistvenih spremembah njegovega videza.
IV. POSTOPEK Z OBSOJENCEM
V SPREJEMNEM OBDOBJU
11. člen
(bivanje)
(1) V sprejemnem obdobju obsojenci bivajo v prostorih, ki
so ločeni od prostorov ostalih obsojencev.
(2) Če zavod ne razpolaga z zadostnimi prostorskimi
možnostmi, sme izjemoma obsojence v sprejemnem obdobju
namestiti tudi skupaj z ostalimi obsojenci, če za to ne obstajajo
varnostni, zdravstveni ali drugi zadržki, kar se navede v uradnem zaznamku.
12. člen
(naloge strokovnih delavcev v sprejemnem obdobju)
(1) V sprejemnem obdobju obsojenca obravnavajo strokovni delavci vzgojne službe (v nadaljnjem besedilu: strokovna
skupina), tako da:
– preverijo ugotovitve zavoda iz prve do četrte alineje
9. člena tega pravilnika;
– poučijo obsojenca o njegovih pravicah in obveznostih
na prestajanju kazni zapora, življenju in delu v zavodu ter mu
dajo potrebna pojasnila in nasvete;
– seznanijo obsojenca s predpisi s področja izvrševanja
kazenskih sankcij in hišnim redom zavoda;
– pridobijo in dopolnijo že obstoječo dokumentacijo v
obsojenčevem osebnem spisu;
– predlagajo napotitev obsojenca na zdravstveni pregled
zaradi ugotavljanja zdravstvenih sposobnosti za razporeditev
na delo;
– zberejo podatke o obsojenčevi osebnosti in druge podatke, ki so potrebni za sestavo obsojenčevega osebnega
načrta;
– pripravijo oceno potreb in tveganj obsojenca za čas
prestajanja kazni zapora in po odpustu;
– predlagajo napotitev obsojenca v specializirane organizacije;
– sestavijo osebni načrt in ga obsojencu ponudijo v seznanitev, kar ta potrdi s podpisom.
(2) Strokovna skupina v obsojenčevem osebnem načrtu
zabeleži podatke o:
– namestitvi obsojenca,
– režimu prestajanja kazni,
– stikih z ožjimi družinskimi člani in drugimi osebami,
– oblikah in programih obravnave obsojenca,
– izobraževanju in prostočasnih aktivnostih,
– delu,
– ugodnostih in
– načrtu socialnega vključevanja.
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V. BIVALNI IN DRUGI PROSTORI TER OPREMA
13. člen
(funkcionalna in varna
razporeditev prostorov)
(1) Zavod si glede na svoje prostorske zmožnosti prizadeva, da so posamezni prostori oddelki in druge namensko
zaokrožene prostorske enote funkcionalni in varni.
(2) Obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v različnih režimih, so med seboj prostorsko ločeni, razen če za zagotavljanje
varnosti to ni nujno potrebno.
14. člen
(prostori za opravljanje
zdravstvene dejavnosti)
Zavod zagotavlja prostor, v katerem izvajalec zdravstvene
dejavnosti opravlja svojo dejavnost in ga vzdržuje tako, kot
vzdržuje druge prostore zavoda.
15. člen
(prilagojeni prostori ali oddelki)
Prostor ali oddelek, namenjen obsojencem, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri
zadovoljevanju osnovnih potreb, je opremljen s prilagojeno
opremo, ki omogoča varno izvajanje aktivnosti na vseh področjih življenja.
16. člen
(bivalni prostori)
(1) Obsojenci bivajo v dnevnih prostorih, spijo pa v enoposteljnih ali večposteljnih sobah.
(2) Sobe morajo biti svetle, suhe in zračne.
(3) Sanitarije so obsojencem vsak čas dostopne.
17. člen
(površinski standardi
bivalnih prostorov)
(1) Površinski standard v samski sobi je 9 m2.
(2) Površinski standard v večposteljni sobi je 7 m2 površine na obsojenca.
(3) Med stenama v prostoru mora biti najmanj 2 m prostora, višina stropa pa mora biti najmanj 2,5 m. Soba iz prvega in
drugega odstavka tega člena mora imeti tudi sanitarni prostor
v površini najmanj 1,5 m2.
(4) Zavod ravna v skladu s standardi iz prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena pri novogradnjah in izračunu prostorskih zmogljivosti zavoda ter si prizadeva ravnati
v skladu s temi standardi tudi pri adaptacijah obstoječih
objektov.
18. člen
(oprema v sobah)
(1) Zavod si prizadeva, da sobe opremi z omarami, ki
omogočajo funkcionalno bivanje v prostoru.
(2) Vsak obsojenec ima svojo posteljo, ki je opremljena z
vložkom, dvema rjuhama ali prevlekama, blazino in potrebnim
številom odej.
(3) Posteljnina se zamenja najmanj vsakih 14 dni.
19. člen
(skrb za prostore)
(1) Obsojenci skrbijo, da so njihove sobe pospravljene in
prezračene.
(2) Za ohranjanje čistoče in reda za normalno življenje
v zavodu obsojenci v okviru dolžnosti čistijo sobe, delovne in
druge prostore, dvorišča in okolico zavoda.
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VI. REŽIMI PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA
20. člen
(režim prestajanja kazni)
(1) Glede na stopnjo varovanja in način omejevanja svobode gibanja obsojenec kazen zapora prestaja v zaprtem,
polodprtem ali odprtem režimu.
(2) Režimi se razlikujejo glede na stopnjo nadzora nad obsojencem, spremljanje obsojenca ob izhodu iz zavoda in število
ugodnosti prostih izhodov, ki jih je obsojenec lahko deležen.
(3) Stopnja nadzora nad obsojenci je praviloma:
– v zaprtem režimu višja, obsojenci so redno nadzorovani,
na delo zunaj zavoda pa odhajajo praviloma pod nadzorom
pravosodnih policistov;
– v polodprtem režimu nižja, obsojenci so občasno nadzorovani, na delo odhajajo sami in med delom niso redno
nadzorovani;
– v odprtem režimu najnižja, obsojenci so občasno nadzorovani, prosto se gibajo v okolici zavoda ali oddelka, ki se določi
s hišnim redom zavoda, na delo odhajajo sami in med delom
niso redno nadzorovani.
(4) Na sodišče in druge državne organe, v zdravstvene
zavode in druge institucije, ki so pomembne za izvajanje obsojenčevega osebnega načrta, praviloma odhajajo obsojenci:
– v zaprtem režimu v spremstvu pravosodnih policistov;
– v polodprtem in odprtem režimu brez spremstva pravosodnih policistov.
(5) Pri odločanju o podelitvi ugodnosti prostega izhoda se
glede na režim obsojenca uporablja 65. člen tega pravilnika.
(6) Obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v različnih režimih, so med seboj ločeni, razen če za zagotavljanje varnosti
to ni nujno potrebno.
(7) Direktor zavoda s hišnim redom podrobneje določi
način izvrševanja določb tega člena.
21. člen
(oddelki zavoda)
(1) Zavod glede na svoje prostorske zmožnosti lahko
oblikuje posebne prostore ali oddelke za obsojence, ki kazen
zapora prestajajo v enakem režimu.
(2) V zaprtih oddelkih so prostori, v katerih bivajo in delajo
obsojenci, zaklenjeni, če je to nujno potrebno za zagotavljanje
varnosti.
(3) Prostori, v katerih bivajo in delajo obsojenci, se v
polodprtih oddelkih praviloma ne zaklepajo. Vhodna vrata polodprtega oddelka so praviloma zaklenjena le ponoči.
(4) Odprti oddelki praviloma niso opremljeni z arhitekturnimi in tehničnimi ovirami za preprečitev bega, lahko pa imajo
ograjo in sisteme tehničnega varovanja za preprečitev vstopa v
območje oddelka. Prostori, v katerih bivajo in delajo obsojenci,
se praviloma ne zaklepajo. Vhodna vrata odprtega oddelka se
ponoči praviloma zaklepajo.
VII. PREHRANA OBSOJENCEV
22. člen
(zagotavljanje prehrane)
(1) Obsojenci dnevno dobijo tri obroke hrane: zajtrk, kosilo
in večerjo.
(2) Prehrana je uravnotežena, pestra in prilagojena dnevnim energijskim potrebam obsojencev.
(3) Jedilnik se objavi za najmanj teden dni vnaprej.
(4) Ustreznost prehrane se ugotavlja tudi tako, da pred
delitvijo obroka jed poskusi direktor zavoda ali delavec zavoda,
ki ga on določi.
(5) Obsojencem, ki delajo v gospodarskih dejavnostih
zavoda, na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda, in
obsojencem, ki delajo v okviru delovne terapije, zavod zagotovi
dodatni obrok hrane za vsak dan, ko delajo. Dodatni obrok je
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pripravljen v skladu s priporočili normativov za prehrano glede
na vrsto in telesno obremenjenost pri posameznih vrstah dela.
23. člen
(prilagojena prehrana)
(1) Obsojencu, ki določenih živil iz verskih ali drugih svetovnonazorskih prepričanj ne je, zavod pri posameznem obroku
zagotovi ustrezno pripravljeno nadomestno živilo.
(2) Bolnemu obsojencu se zagotavlja hrana po navodilih
zdravnika. Zavod obsojencu zagotavlja dietno hrano, ki jo
predpiše zdravnik. Zdravnik preverja, ali se pri obsojencu v
zvezi s pripravo hrane ravna v skladu z njegovimi navodili. O
ugotovitvah poroča direktorju zavoda.
VIII. OBLAČILA, OBUTEV IN OSEBNA
HIGIENA OBSOJENCA
24. člen
(primernost oblačil)
(1) Obsojenčeva oblačila po vrsti, kroju ali obrabljenosti
ne smejo vzbujati pozornosti ali žaliti človekovega dostojanstva.
(2) Obsojenec dobi oblačila, ki so primerna letnemu času.
25. člen
(zagotavljanje oblačil)
(1) Obsojenec lahko nosi svoja oblačila in obutev, če so
ta primerno vzdrževana.
(2) Obsojencu se na njegovo prošnjo lahko dodelijo zavodska oblačila in obutev, in sicer: en suknjič, dvoje hlač
oziroma dvoje kril, dve srajci, pet spodnjih majic, pižama, pet
spodnjih hlač, pet parov nogavic, eni nizki čevlji in eni natikači.
Po potrebi se mu dodelijo še dodatna oblačila in pokrivalo.
(3) Nogavice se nadomestijo z novimi praviloma na šest
mesecev, nizki čevlji in natikači na dve leti, osebno perilo in
ostala oblačila pa enkrat letno.
26. člen
(vzdrževanje oblačil)
(1) Obsojenec skrbi, da so njegova oblačila in obutev
vzdrževana in čista.
(2) Zavod zagotavlja pogoje, da se oblačila čistijo v zavodski pralnici najmanj enkrat mesečno, spodnje perilo in brisače pa najmanj enkrat tedensko.
27. člen
(delovna obleka)
(1) Obsojencu, ki dela, se zagotovijo oblačila, obutev
in oprema za osebno varnost pri delu, ki ustreza predpisom,
ki urejajo varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu:
delovna obleka).
(2) Zavod zagotovi delovno obleko za obsojenca, ki dela
na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda, in obsojenca, ki dela v okviru delovne terapije. Za obsojenca, ki dela
v gospodarskih dejavnostih zavoda, in obsojenca, ki dela pri
pravnih ali fizičnih osebah zunaj zavoda, delovno obleko zagotovi delodajalec, pri katerem obsojenec dela.
(3) Obsojenec v času, ko ne dela, ne sme nositi delovne
obleke.

dan.

28. člen
(osebna higiena)
(1) Zavod obsojencu omogoči prhanje praviloma vsak

(2) Obsojencu, ki nima sredstev za nakup osnovnih higienskih pripomočkov, te zagotovi zavod po seznamu artiklov, ki
je določen s hišnim redom zavoda.
(3) Obsojencu se na njegovo prošnjo dodelita dve zavodski brisači, ki se nadomestita z novima praviloma enkrat letno.
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(4) Nadzor nad higieno obsojencev in higienskimi pogoji
v zavodu opravljata zdravstveni delavec in delavec zavoda,
ki ga izmed članov strokovne skupine določi direktor zavoda.
IX. DELO OBSOJENCA
29. člen
(delo zunaj zavoda)
Zaradi dela zunaj zavoda pri pravnih ali fizičnih osebah
sme biti obsojenec odsoten iz zavoda samo toliko časa, kolikor
dejansko dela in kolikor je potrebno, da pride do delovnega
mesta in nazaj.
30. člen
(pogodba o delu zunaj zavoda)
(1) Pogodba o opravljanju dela obsojenca zunaj zavoda
vsebuje opis dela, ki ga bo obsojenec opravljal, višino plačila
oziroma način obračunavanja opravljenega dela, delovni čas,
način prevoza obsojenca na delo in z dela, plačilo stroškov
zdravstvenega pregleda zaradi ugotavljanja obsojenčevih delovnih zmožnosti, obveznosti glede zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu, način opravljanja nadzora pri delu nad obsojencem in dolžnost delodajalca, da obvešča zavod o kršitvi
delovne discipline in drugih ugotovljenih nepravilnostih. Kadar
se pri istem delodajalcu zaposli večje število obsojencev, zavod
lahko sklene z delodajalcem eno pogodbo za več obsojencev.
(2) V pogodbi o opravljanju dela se dogovori, da zavod
odstopi od pogodbe, če so pri obsojencu naknadno ugotovljeni
zdravstveni razlogi za prenehanje opravljanja dela ali če se
ugotovi, da je njeno izvajanje škodljivo za izvajanje obsojenčevega osebnega načrta, nevarno za red in disciplino v zavodu
ali da iz drugih razlogov ni smotrno, da bi obsojenec še naprej
delal zunaj zavoda.
(3) Če zavod odstopi od pogodbe o opravljanju dela, razporedi obsojenca na delo v okviru možnosti zavoda.
31. člen
(nezgoda pri delu)
(1) V primeru nezgode pri delu, v kateri je bil obsojenec
telesno poškodovan, direktor zavoda ustanovi tričlansko komisijo izmed delavcev zavoda, ki razišče okoliščine, pomembne
za ugotovitev vzrokov in posledic nezgode, ter druge okoliščine, ki so pomembne za morebitno uveljavljanje odškodnine
zaradi posledic nezgode pri delu. Eden od članov komisije je
zdravstveni delavec zavoda.
(2) Komisija o svojih ugotovitvah sestavi zapisnik, s katerim seznani direktorja zavoda.
32. člen
(odmera letnega dopusta)
(1) Če bo obsojenec odpuščen s prestajanja kazni zapora
pred koncem koledarskega leta, se mu določita dva dneva
letnega dopusta za vsak polni mesec dela. Če je v prvem ali
zadnjem mesecu delal najmanj deset dni, se mu za vsak tak
mesec določi po en dan dopusta.
(2) Število dni letnega dopusta določi direktor zavoda
oziroma vodja dislociranega oddelka na podlagi predloga strokovne skupine. Doba, ko obsojenec po svoji krivdi ne dela, se
ne všteva v dobo za pridobitev pravice do letnega dopusta.
(3) V odločbi o odmeri letnega dopusta se navede, koliko
mesecev in dni je obsojenec v koledarskem letu delal, število
dni letnega in dodatnega letnega dopusta ter skupno število
dni letnega dopusta.
33. člen
(merila za odmero dodatnega letnega dopusta)
Obsojencu se lahko na način iz prejšnjega člena določi
do šest dni dodatnega letnega dopusta, in sicer na podlagi
naslednjih meril:
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– prizadevanje in doseganje uspehov pri delu;
– kakovost dela;
– spoštovanje delovne discipline;
– vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti s polnim
delovnim časom v daljšem časovnem obdobju brez zapuščanja
delovnega mesta iz neupravičenih razlogov.
34. člen
(koriščenje letnega dopusta)
Direktor zavoda obsojencu na njegovo prošnjo dovoli, da
letni dopust koristi med koledarskim letom v višini dni, ki mu
nesporno pripadajo za vsak mesec dela, v katerem je izpolnil
delovno obveznost.
35. člen
(odmera letnega počitka obsojencu, ki se izobražuje)
(1) Obsojencu se letni počitek odmeri praviloma ob zaključku šolskega oziroma študijskega leta. Za čas koriščenja
letnega počitka obsojenec ne prejema nadomestila.
(2) Obsojencu, ki se izobražuje in hkrati dela, se odmerita
letni počitek in letni dopust v skupnem trajanju največ 30 dni.
36. člen
(depozit)
(1) Denar, ki ga obsojenec zasluži z delom, vključno z obveznim prihrankom, se hrani kot njegov depozit na depozitnem
računu zavoda.
(2) Obsojenec sme z denarjem, ki ga ima na depozitu,
razen z obveznim prihrankom, prosto razpolagati, pri čemer
v času, ko je v zavodu, ravna v skladu z določbami hišnega
reda zavoda.
X. ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCA
37. člen
(zaupnost)
(1) Zavod obsojencu omogoča zaupnost pri komunikaciji z zdravnikom, zlasti pri prijavljanju na obisk pri zdravniku, izročanju zdravstvene dokumentacije in zdravstveni
obravnavi.
(2) Obsojencu se omogoči, da na svojo željo odda pisanja, ki so namenjena zdravniku, v zaprti ovojnici.
(3) Zdravstveni pregledi se opravljajo zunaj vidnega in
slušnega polja delavcev zavoda, razen če je prisotnost delavca
nujno potrebna za ohranitev varnosti, reda in discipline.
38. člen
(zdravstvene dejavnosti zunaj zavoda)
(1) Po napotilu zdravnika zavod obsojencu omogoči zdravljenje oziroma zdravstveni pregled pri izvajalcu zdravstvene
dejavnosti zunaj zavoda. Zdravnik obsojenca napoti na zdravljenja oziroma pregled v najbližje bolnišnice oziroma zdravstvene ustanove, razen če oceni, da je nujno potrebno, da ga
napoti v točno določeno zdravstveno ustanovo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je obsojenec, ki potrebuje psihiatrično zdravljenje, napoten v Enoto za forenzično
psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru.
(3) Obsojenec, pri katerem so ugotovljene težave z alkoholom ali nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi, je lahko napoten na zdravljenje v ustrezen zdravstveni zavod ali drugo ustanovo zunaj zavoda, če glede na varnostno oceno obsojenca, z
napotitvijo soglaša direktor zavoda.
(4) Če je bil obsojenec poslan na zdravljenje zunaj zavoda, direktor zavoda odredi ukrepe za preprečitev bega obsojenca, pri čemer ukrepe določi glede na njegovo varnostno
oceno, mnenje zdravnika o njegovih fizičnih sposobnostih in
druge pomembne okoliščine.
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39. člen
(obsojenka z otrokom)
(1) Pristojni center za socialno delo na pobudo zavoda in
v sodelovanju z obsojenko in zavodom pripravi načrt za varstvo
in nego otroka v času, ko obsojenka, ki v zavodu biva skupaj
z otrokom, zaradi sodelovanja na obravnavi ali zaradi drugih
razlogov sama ne zmore skrbeti za otroka.
(2) Prošnjo obsojenke za podaljšanje otrokovega bivanja
pri njej pošlje zavod skupaj s svojim mnenjem in osebnim spisom obsojenke generalnemu direktorju Uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
40. člen
(obravnava oseb s težavami zaradi uživanja psihoaktivnih
snovi ali alkohola)
(1) Obsojenca s težavami zaradi uživanja ali odvisnosti
od alkohola ali nedovoljenih psihoaktivnih snovi se motivira za
vključitev v programe obravnave in se mu, glede na motiviranost, zagotovi možnost vključitve v takšne programe.
(2) Podrobnejše smernice obravnave iz prejšnjega odstavka sprejme generalni direktor.
41. člen
(preizkus alkoholiziranosti)
(1) Preizkus alkoholiziranosti je napovedan ali nenapovedan in ga izvede pravosodni policist.
(2) Če se obsojenec ne strinja z rezultatom preizkusa
alkoholiziranosti, se ga na njegovo zahtevo odpelje na odvzem
krvi za potrebe kontrolnega preizkusa prisotnosti alkohola.
(3) Postopek preizkusa alkoholiziranosti se podrobneje
uredi z navodilom, ki ga izda generalni direktor.
42. člen
(urinski test)
(1) Za namen ugotavljanja prisotnosti nedovoljene psihoaktivne snovi obsojenec odda urin za urinski test.
(2) Urinski test je napovedan ali nenapovedan.
(3) Urinski test opravi zdravstveni delavec.
(4) Postopek oddaje urina sme trajati do ene ure od poziva na oddajo urina. V tem času lahko obsojenec pije vodo.
(5) Nezmožnost oddaje urina iz zdravstvenih razlogov
obsojenec izkaže s potrdilom zdravnika specialista.
(6) Postopek urinskega testa se podrobneje uredi z navodilom o oddaji urina, ki ga izda generalni direktor.
(7) Če se obsojenec ne strinja z rezultatom preizkusa, se
na njegovo zahtevo opravi kontrolni preizkus oddanega urina,
ki se opravi v toksikološkem laboratoriju.
43. člen
(obveščanje o bolezni ali hospitalizaciji)
Če obsojenec sam ni zmožen o svoji bolezni ali hospitalizaciji obvesti oseb iz pete alineje 9. člena tega pravilnika, to v
njegovem imenu stori zavod.
44. člen
(ravnanje v primeru obsojenčeve smrti)
(1) Če obsojenec med prestajanjem kazni zapora umre
v zavodu, zavod o tem nemudoma obvesti osebo iz pete alineje 9. člena tega pravilnika, pristojnega matičarja, pristojno
policijsko postajo, preiskovalnega sodnika in pristojno okrožno
sodišče.
(2) Truplo pokojnega obsojenca se izroči osebam iz pete
alineje 9. člena tega pravilnika. Če trupla ne prevzamejo, se
pokop opravi na stroške zavoda na krajevnem pokopališču
zavoda.
(3) Generalni direktor izmed delavcev generalnega urada
imenuje tričlansko komisijo, ki ugotovi okoliščine obsojenčeve
smrti in se opredeli tudi do pravilnosti ravnanja zavoda v zvezi
z dogodkom.
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XI. INVALIDSKO ZAVAROVANJE OBSOJENCA
45. člen
(pomoč pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja)
Zavod obsojencu pomaga pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja, zlasti tako, da mu zagotovi potrebne
obrazce za prijavo škodnega primera in mu omogoči stik z
institucijo, pristojno za invalidsko zavarovanje.
46. člen
(poklicna rehabilitacija)
Z dovoljenjem generalnega direktorja se poklicna rehabilitacija obsojenca, glede na njegovo varnostno oceno, izvaja
tudi v specializiranih zavodih za rehabilitacijo.
XII. DOPISOVANJE, PREJEMANJE POŠILJK,
KI NISO PISEMSKE, SPREJEMANJE OBISKOV
IN TELEFONSKI POGOVORI
47. člen
(pisemske pošiljke)
(1) Obsojenec lahko pisemsko pošiljko, ki jo je treba
oddati do določenega roka, odda pravosodnemu policistu ali
drugi osebi v zavodu, ta pa sprejem pošiljke nemudoma potrdi
na ovojnici s svojim podpisom ter jo opremi z datumom in uro
prejema.
(2) Obsojenec na ovojnici pisemske pošiljke, ki jo pošilja,
navede tudi svoje ime in priimek.
(3) Obsojenec pošilja in sprejema pisemske pošiljke, razen pisemskih pošiljk iz prvega odstavka tega člena, po urniku
in tako, kot je podrobneje določeno v hišnem redu zavoda.
48. člen
(dopisovanje med obsojenci)
(1) Če si obsojenec želi dopisovati z obsojencem, ki
prestaja kazen zapora v drugem zavodu, se tako dopisovanje
dovoli, če s tem soglašata direktorja obeh zavodov.
(2) Če se ugotovi, da dopisovanje iz prejšnjega odstavka
škodljivo vpliva na red in disciplino ter varnost zavoda, direktor
zavoda odloči, da se tako dopisovanje ne dovoli oziroma da
se prekine.
49. člen
(nadzor in pregled pisemskih pošiljk)
(1) Pravosodni policist opravlja nadzor nad pisemskimi
pošiljkami vizualno ali s tehničnimi sredstvi.
(2) V primeru suma, da je v pisemski pošiljki nedovoljena
stvar, pravosodni policist na podlagi odredbe opravi pregled
pisemske pošiljke.
(3) Pravosodni policist iz prejšnjega odstavka pri vsakem
pregledu pisemske pošiljke sestavi zapisnik, v katerem navede
ime in priimek pošiljatelja in prejemnika, če sta napisana na
zunanji strani pisemske ovojnice, razloge za pregled ter druge
ugotovitve. Zapisnik se vloži v obsojenčev osebni spis.
(4) Če se v pisemski pošiljki odkrijejo nedovoljene stvari,
se te odvzamejo in se z njimi ravna v skladu z 78. členom tega
pravilnika.
(5) Če v zavod prispe pisemska pošiljka, ki jo je obsojencu poslala oseba, s katero mu dopisovanje ni dovoljeno,
ali pošiljka, za katero ni mogoče ugotoviti, kdo jo je obsojencu
poslal, zavod o tem obvesti obsojenca. Hkrati mu sporoči, da
bo pisemska pošiljka v zavodu shranjena in mu bo izročena,
ko bo odpuščen s prestajanja kazni zapora ali premeščen v
svobodnejši režim.
(6) Če se pošiljatelj pisemske pošiljke iz prejšnjega odstavka naknadno ugotovi, direktor zavoda dovoli, da se ta
pošiljka izroči obsojencu, če to ne ogroža varnosti, reda in
discipline v zavodu in če to ni v nasprotju z obsojenčevim
osebnim načrtom.
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50. člen
(prejemanje pošiljk, ki niso pisemske)
(1) Pošiljke, ki jih prejema obsojenec po pošti ali po
obiskovalcih, ali jih obsojenec prinese v zavod ob vračanju z
izhodov, morajo biti zavite in označene z naslovnikovim imenom in priimkom.
(2) V pošiljkah ni dovoljeno prejemati hitro pokvarljivih
živil, pijače in živil, ki jih je treba hraniti v hladilniku ali jih pred
uporabo termično obdelati, tobaka, tobačnih izdelkov in pripomočkov za kajenje, energetskih napitkov, športnih in prehranskih dodatkov.
(3) Če so v pošiljki različne stvari, med katerimi je tudi
eden ali več prehrambnih artiklov, se takšna pošiljka šteje v
zakonsko dovoljeno kvoto pošiljk s hrano.
(4) V hišnem redu zavoda se glede na tehnične ali druge
možnosti kakovostnega opravljanja pregledov določi dopustna
teža in velikost paketne pošiljke.
(5) Nadzor prinesene ali po pošti prejete pošiljke se zaradi
ugotavljanja in preprečevanja vnosa nedovoljenih stvari opravi
tako, da se pošiljka pred izročitvijo obsojencu v njegovi navzočnosti pazljivo pregleda.
(6) Če so obsojencu poslane nedovoljene stvari, se te
odvzamejo in se z njimi ravna v skladu z 78. členom tega
pravilnika.
51. člen
(vrste obiskov)
Obiski obsojenca v posebej varovanem režimu so nadzorovani, obiski obsojencev v drugih režimih pa so lahko nadzorovani ali nenadzorovani.
52. člen
(nadzorovani obisk)
Nadzorovani obisk se izvaja znotraj zavoda ali varovanega območja zavoda in traja največ dve uri.
53. člen
(nenadzorovani obisk)
Nenadzorovani obisk se izvaja znotraj zavoda ali varovanega območja zavoda in traja največ tri ure.
54. člen
(način izvajanja obiskov)
(1) V skladu z možnostmi zavoda se lahko v hišnem redu
določi, da se čas obiska različnih obiskovalcev obsojenca v
posameznem dnevu razdeli na več povezanih ali nepovezanih
časovnih enot, ki skupaj ne smejo presegati ene ure oziroma
dovoljenega trajanja podeljene ugodnosti podaljšanega obiska.
(2) Obiski obsojenčevega pooblaščenca potekajo v skladu z dnevnim redom tako, kot je podrobneje določeno s hišnim
redom zavoda, in smejo trajati največ tri ure. Obisk konzularnega predstavnika države, katere državljan je obsojenec, ali
države, ki varuje njegove koristi oziroma predstavnikov uradne
organizacije, ki varuje koristi beguncev, lahko traja tudi več kot
tri ure, zlasti če ga poredko obiščejo.
(3) Če način izvajanja obiska to omogoča, sme obsojenec
neposredno od obiskovalcev prejemati le denar, in sicer tako,
kot je določeno v 57. členu tega pravilnika.
55. člen
(prekinitev obiska)
O prekinitvi obiska ustno odloči pravosodni policist, ki
nadzira obiske.
56. člen
(omogočanje telefonskih pogovorov)
(1) Zavod zagotavlja zasebnost telefonskih pogovorov obsojencev z določitvijo polja diskretnosti, s fizičnimi preprekami
ali drugimi podobnimi ukrepi.
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(2) Zavod v okviru tehničnih možnosti obsojencu omogoča video telefonski stik v skladu s hišnim redom.
57. člen
(prejemanje denarja v gotovini)
(1) Obsojenec sme prejemati denar v gotovini neposredno od obiskovalcev ali preko pošiljk v znesku, ki je določen s
hišnim redom zavoda.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme obsojenec prejeti
v enem dnevu od obiskovalcev ali preko pošiljk denar v višjem
znesku, če izkaže, da ga potrebuje za dovoljen namen. V
tem primeru se denar, ki presega dovoljeni znesek, shrani v
zavodski blagajni.
58. člen
(vnos in posedovanje tehnične naprave
ter elektronsko komuniciranje)
(1) Tehnično napravo pred začetkom njene uporabe na
stroške obsojenca tehnično pregleda oseba, ki za zavod opravlja pregled tehničnih predmetov.
(2) Naprava iz prejšnjega odstavka se ponovno pregleda
v primeru suma zlorabe. V tem primeru zavod predhodno založi
stroške pregleda in jih v primeru ugotovljene zlorabe zaračuna
obsojencu.
(3) S pregledom naprav iz prvega in drugega odstavka
tega člena se ugotavlja in preprečuje vnos nedovoljenih stvari
ter pripomočkov ali sestavnih delov naprav, ki lahko omogočajo
nedovoljene načine elektronskega komuniciranja.
(4) Oseba, ki za zavod opravlja pregled tehničnih predmetov, opravi pregled iz prvega in drugega odstavka tega
člena tako, da pregleda samo tehnično strukturo naprave in ne
vpogleda v podatke in druge vsebine v napravi.
(5) Direktor zavoda obsojencu na njegovo prošnjo dovoli
posedovanje in uporabo sredstva za elektronsko komunikacijo, če so v zavodu zagotovljeni tehnični pogoji za uporabo te
naprave in če se ocenjuje, da njena uporaba ne bo ogrožala
varnosti v zavodu in zunaj njega.
(6) Če obsojenec zlorabi napravo tako, da z njo ogroža
varnost v zavodu ali zunaj njega, se mu naprava odvzame in
se z njo ravna v skladu z 78. členom tega pravilnika.
59. člen
(stik z mediji)
(1) Stik obsojenca z mediji dovoli direktor zavoda in se
uresničuje prek dopisovanja, obiskov ali telefonskih pogovorov.
(2) Kot medij se po tem pravilniku štejejo mediji, ki so
vpisani v razvid medijev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
(3) Odločanje o stiku obsojenca z mediji se začne na
prošnjo obsojenca ali na pobudo medija po predhodno pridobljenem soglasju obsojenca.
(4) Pri odločanju o stiku obsojenca z mediji se razlogi
varnosti, zaščite javnega interesa ali varovanja integritete žrtev,
drugih obsojencev ali delavcev Uprave Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij presojajo zlasti glede na namen
stika, obsojenčevo varnostno oceno, morebitne odprte kazenske postopke, odprte pritožbene postopke po zakonu, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij, režim prestajanja kazni zapora,
odnos do storjenega kaznivega dejanja, odnos do kazni in
pomembnost stika za javno mnenje.
(5) Odločitev glede stika z mediji se zapiše v obsojenčev
osebni spis. Zavod o odločitvi in razlogih zanjo obvesti generalni urad.
XIII. UGODNOSTI OBSOJENCA
60. člen
(odločanje)
(1) Prošnjo obsojenca za podelitev ugodnosti predhodno
obravnava strokovna skupina, ki svoj predlog skupaj s prošnjo
obsojenca posreduje direktorju zavoda.
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(2) O podelitvi ugodnosti odloča direktor zavoda.
(3) Ugodnosti, ki so podeljene obsojencu, se vpisujejo v
njegov osebni spis.
61. člen
(način presojanja)
(1) Pri odločanju o utemeljenosti podelitve posamezne
ugodnosti se presojajo okoliščine, ki kažejo na možnost zlorabe
podeljene ugodnosti, zlasti pa obsojenčev odnos do kaznivega
dejanja in žrtve kaznivega dejanja, povrnitev škode, povzročene s kaznivim dejanjem, uspeh v programu obravnave in že
prestani del kazni zapora.
(2) Pri podeljevanju ugodnosti, ki jih obsojenec koristi
zunaj zavoda, se praviloma ravna v skladu z načelom postopnosti.
62. člen
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65. člen
(podeljevanje ugodnosti prostih izhodov)
(1) Obsojencu, ki kazen zapora prestaja v posebej varovanem režimu, se ugodnost prostega izhoda ne podeli.
(2) Obsojencu, ki prestaja kazen zapora v zaprtem režimu, se podeli ugodnost prostega izhoda iz zavoda do dvakrat
mesečno. Če podeljenih ugodnosti ne zlorablja, se mu ta ugodnost podeli do trikrat mesečno.
(3) Obsojencu iz prejšnjega odstavka, ki je bil obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja iz malomarnosti, se podeli
ugodnost prostega izhoda iz zavoda do štirikrat mesečno.
(4) Ugodnost prostega izhoda iz zavoda se obsojencu, ki
prestaja kazen zapora v polodprtem režimu, podeli do štirikrat
mesečno.
(5) Obsojencu, ki prestaja kazen zapora v odprtem režimu, se ta ugodnost podeli do petkrat mesečno.

(izhod iz zavoda s spremstvom)

66. člen

(1) Ugodnost izhoda iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne osebe traja največ 12 ur s tem, da se pri določitvi
časa trajanja izhoda upošteva predviden čas opravila in oddaljenost zavoda od kraja, v katerega je namenjen obsojenec.
(2) Stroški izhoda v spremstvu pooblaščene uradne osebe
se obračunavajo v skladu z internimi akti, ki veljajo za povračila,
nadomestila in druge prejemke za zaposlene v državni upravi.

(osebna prtljaga obsojenca ob vračanju v zavod)

63. člen
(prosti izhod in izraba letnega dopusta zunaj zavoda)
(1) Ugodnosti prostih izhodov iz zavoda in delne ali popolne izrabe letnega dopusta zunaj zavoda se obsojencu praviloma podelijo po prestani četrtini kazni zapora, vendar ne pred
eno petino prestane kazni.
(2) Obsojencu, ki je obsojen zaradi storitve kaznivega
dejanja z elementi nasilja, kaznivega dejanja trgovine z ljudmi,
kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje, kaznivega
dejanja, povezanega s prepovedanimi drogami, ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ter obsojencu, ki je
predhodno že bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti, se ugodnosti iz prejšnjega
odstavka praviloma podelijo po prestani polovici kazni zapora.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se obsojencu,
ki je kazen zapora nastopil sam, se ugodnosti prostih izhodov
iz zavoda in delne ali popolne izrabe letnega dopusta zunaj
zavoda praviloma podelijo po prestani petini kazni zapora.
(4) Obsojencu, ki mu je podeljena ugodnost prostega
izhoda, lahko generalni direktor na njegovo prošnjo, in po
predhodni pridobitvi mnenja zavoda, dovoli odhod iz države.
64. člen
(izraba letnega dopusta ali letnega počitka zunaj zavoda)
(1) Obsojencu, ki mu je podeljena ugodnost izrabe letnega dopusta ali letnega počitka zunaj zavoda, direktor zavoda
dovoli izrabo dopusta ali počitka v času, kot ga navede obsojenec, zlasti če ga namerava izrabiti za opravljanje nujnih ali
neodložljivih del, urejanja družinskih razmer ter urejanja zadev
za normalno vključitev v življenje na prostosti po odpustu s
prestajanja kazni zapora.
(2) Obsojencu, ki koristi letni dopust ali letni počitek zunaj
zavoda, pa ga do prvega dne dela prostega dneva še ni v
celoti izkoristil, sme zavod v času dela prostih dni do prvega
naslednjega delavnika podeliti ugodnost prostega izhoda ali
ugodnost izrabe neplačanega letnega dopusta zunaj zavoda,
če v mesecu, ko je na letnem dopustu ali letnem počitku, še
ni izkoristil dovoljenega števila prostih izhodov oziroma določenega števila dni neplačanega letnega dopusta v enem letu
v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.
(3) Obsojencu, ki koristi letni dopust ali letni počitek zunaj
zavoda, se ta zaradi bolezni prekine, če se v času bolezni vrne
v zavod.

(1) Zaradi preprečevanja ogrožanja reda in varnosti v zavodu sme obsojenec ob vračanju iz zunajzavodske ugodnosti
izhoda v zavod imeti v osebni prtljagi le dovoljene stvari, ki jih
je ob samem vstopu v zavod mogoče temeljito varnostno pregledati. Seznam stvari se določi v hišnem redu zavoda.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko direktor zavoda
ali vodja dislociranega oddelka izjemoma dovoli obsojencu tudi
vnos tehničnih ali drugih stvari, ki jih ob samem vstopu v zavod
ni mogoče temeljito varnostno pregledati, če za to ne obstajajo
varnostni zadržki.
67. člen
(nevrnitev iz zunajzavodske ugodnosti
ali namenskega izhoda)
(1) Če se obsojenec z zunajzavodske ugodnosti ali namenskega izhoda ne vrne na dan, ki je določen v dovolilnici, se
od poteka tega dneva dalje šteje, da je na begu.
(2) Direktor zavoda oziroma v njegovi odsotnosti pravosodni policist, ki vodi izmeno, v 12 urah po koncu dneva, ki je
določen v dovolilnici, izda odredbo za tiralico v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.
XIV. PREMESTITEV OBSOJENCA IN PREKINITEV
PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA
68. člen
(odločanje o premestitvi)
(1) Postopek za premestitev obsojenca znotraj zavoda se
začne na predlog strokovne skupine, postopek za premestitev
iz enega v drug zavod ali oddelek drugega zavoda pa na obrazloženi predlog direktorja zavoda.
(2) Kadar direktor zavoda, v katerega je napoten obsojenec s strani sodišča, zaradi prezasedenosti ne more zagotavljati varnosti, reda in discipline ter dostojnega bivanja
obsojencu, to nemudoma sporoči generalnemu direktorju, ki
ustno odloči, da obsojenec nadaljuje s prestajanjem kazni v zavodu, v katerem se nahaja, ali da se ga premesti v tisti zavod,
v katerem se bo obsojencu lahko zagotovilo dostojno bivanje
in varno prestajanje kazni.
69. člen
(prošnja za prekinitev kazni)
Obsojenec, ali z njegovo privolitvijo njegovi ožji družinski člani, rejnik ali skrbnik vloži prošnjo za prekinitev
prestajanja kazni zapora, v zavodu, v katerem obsojenec
prestaja kazen zapora. Prošnji se priložijo dokazila o zatrjevanih dejstvih, zaradi katerih naj bi se prestajanje kazni
zapora prekinilo.
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70. člen
(nesposobnost opravljanja osnovnih življenjskih potreb)
Nesposobnost opravljanja osnovnih življenjskih potreb se
kaže tako, da se obsojenec kljub osebnim prizadevanjem in s
pomočjo ortopedskih pripomočkov ne more samostojno gibati,
hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati osnovnih življenjskih opravil,
neizogibno potrebnih za ohranjanje življenja.
71. člen
(nevrnitev iz prekinitve prestajanja kazni)
(1) Če obsojenec na dan, ki je določen v odločbi o prekinitvi prestajanja kazni, ne pride v zavod, se od poteka tega
dneva dalje šteje, da je na begu.
(2) Direktor zavoda oziroma v njegovi odsotnosti pravosodni policist, ki vodi izmeno, v 12 urah po koncu dneva, ki je
določen v odločbi o prekinitvi prestajanja kazni, izda odredbo
za tiralico v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.
XV. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC
TER PRITOŽBE OBSOJENCA
72. člen
(varstvo pravic, za katere ni zagotovljeno sodno varstvo)
(1) Pritožbo zaradi kršitev pravic ali drugih nepravilnosti, za katere ni zagotovljeno sodno varstvo, lahko obsojenec
zaradi hitrejšega postopanja naslovi tudi na zavod, ki pripravi
poročilo, v katerem se opredeli do vseh pritožbenih navedb in
ga odstopi v pristojno reševanje generalnemu direktorju.
(2) Generalni direktor obsojenca pisno seznani z ugotovitvami in morebitnimi ukrepi na podlagi pritožbe in ga hkrati
pouči, da ima pravico vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za
pravosodje, če se z odločitvijo generalnega direktorja ne strinja.
73. člen
(podajanje in sprejemanje vlog)
(1) Če je obsojenec nepismen ali ni sposoben sam sestaviti vloge, s katero želi uveljavljati svoje pravice po zakonu,
ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, lahko poda vlogo ustno
na zapisnik v zavodu.
(2) Zavod na zapisnik ni dolžan sprejeti vloge, s katero
obsojenec očitno žali delavce zavoda.
XVI. RED IN DISCIPLINA
74. člen
(medsebojni odnosi)
(1) Medsebojni odnosi obsojencev morajo biti strpni in
spoštljivi. Nedopustno je izvajanje pritiskov skupin ali posameznikov nad drugimi skupinami ali posamezniki, medsebojno
obračunavanje, žaljenje, poniževanje ali zasmehovanje.
(2) Obsojenec, ki je bil deležen nedopustnih ravnanj iz
prejšnjega odstavka, lahko to prijavi pristojnemu delavcu zavoda.
(3) Obsojenci morajo imeti spoštljiv odnos tudi do delavcev zavoda.
75. člen
(gibanje obsojenca)
Obsojenec se sme oddaljiti od zavoda ali delovnega mesta samo z dovoljenjem pristojnega delavca zavoda.
76. člen
(kršitve)
Kršitev predpisov o izvrševanju kazenskih sankcij ali hišnega reda, ki jo stori obsojenec in nima znakov disciplinskega
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prestopka, obravnava strokovna skupina. Ugotovitve se zabeležijo v obsojenčevem osebnem spisu.
77. člen
(dovoljene stvari)
(1) Med prestajanjem kazni zapora sme imeti obsojenec
pri sebi stvari, ki omogočajo varno in funkcionalno bivanje v
zavodu in ne motijo drugih obsojencev.
(2) Med prestajanjem kazni zapora sme imeti obsojenec
pri sebi zlasti obleko, obutev, spodnje perilo, nogavice, brisače,
posteljnino, toaletne potrebščine, denarnico, s hišnim redom
dovoljeno količino denarja, ključe, očala, dokumente, fotografije, nakit, pribor za pisanje, pribor za šivanje, tobačne izdelke in
pribor za kajenje ter knjige, časopise in drugo literaturo.
(3) Stvari iz prejšnjega odstavka in druge stvari, ki niso
v skladu s prvim odstavkom tega člena, so nedovoljene stvari.
(4) Tehnične stvari, ki so obsojencu dovoljene, ta poseduje na lastno odgovornost.
(5) Seznam stvari iz prvega odstavka tega člena, način
in postopek vnosa stvari ter njihovo količinsko omejitev določi
zavod s hišnim redom.
78. člen
(ravnanje z nedovoljenimi stvarmi)
(1) Nedovoljene stvari, ki se najdejo med prestajanjem
kazni, se obsojencu odvzamejo. O odvzetih stvareh se obsojencu izda potrdilo, v katerem so te stvari opisane. Drugi izvod
potrdila se hrani v zavodu.
(2) O odvzetih stvareh, ki so last zavoda, se potrdilo ne
izda.
(3) Odvzeti denar se popiše in se hrani v zavarovani
depozitni blagajni zavoda. Obsojenec lahko denar, ki ni predmet disciplinskega ali kazenskega prestopka, izroči osebam
zunaj zavoda. Druge odvzete nedovoljene stvari se hranijo v
prostorih zavoda. Odvzeta hrana se po preteku enega tedna
komisijsko uniči.
(4) Stvari, ki so bile namenjene ali uporabljene pri napadih, poskusih pobegov, pobegih, uporabi nedovoljenih psihoaktivnih snovi in podobnih dogodkih ter niso last obsojenca ali
predmet kaznivega dejanja ali prekrška, se hranijo v zavodu,
izročijo pristojnim organom ali pa se komisijsko uničijo.
(5) Tričlansko komisijo, pristojno za uničenje stvari, imenuje direktor zavoda izmed delavcev zavoda. O opravljenem
uničenju se naredi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
79. člen
(vabljenje na disciplinsko obravnavo)
(1) Direktor zavoda oziroma vodja dislociranega oddelka
ali od njiju pooblaščena oseba po prejemu predloga za začetek
disciplinskega postopka določi rok za disciplinsko obravnavo in
ga pisno sporoči obsojencu, zoper katerega je podan predlog
za disciplinski postopek. Hkrati ga tudi pouči, da lahko na svoje
stroške najame pooblaščenca, ki ga bo zagovarjal v disciplinskem postopku.
(2) Vabilo na disciplinsko obravnavo se vroči pričam v
istem roku kot obsojencu.
80. člen
(disciplinska obravnava)
Na disciplinski obravnavi se lahko zaslišijo tudi morebitne
priče, ki jih predlaga obsojenec oziroma predlagatelj disciplinskega postopka. Priča se zunaj disciplinske obravnave zasliši
brez navzočnosti obsojenca, ki je v postopku, če se ta v njegovi
navzočnosti ne želi izpovedati ali če okoliščine kažejo, da v
njegovi navzočnosti ne bo govorila resnice.
81. člen
(izrekanje disciplinske kazni)
Vse disciplinske kazni, izrečene obsojencu, se vpišejo v
njegov osebni spis.
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82. člen

88. člen

(določanje vrste discipline kazni)

(osebni načrt)

Pri določanju vrste disciplinske kazni se upošteva tudi
obsojenčevo zdravstveno stanje.

(1) V obsojenčevem osebnem načrtu se opredelijo predvsem konkretne aktivnosti, ravnanja, vedenje in sodelovanje
v procesu obravnave ter načrt socialnega vključevanja po odpustu. Načrt socialnega vključevanja, ki je del obsojenčevega
osebnega načrta, vsebuje načrtovane aktivnosti obsojenca
in strokovnih delavcev med prestajanjem kazni zapora, ki so
usmerjene v pripravo obsojenca na življenje po prestani kazni
zapora in morebitne ukrepe po prestani kazni.
(2) Obsojenčev osebni načrt se v procesu obravnave
dopolni ali spremeni, če se za to pokažejo utemeljeni strokovni
razlogi.
(3) Spremenjen osebni načrt obsojenca se pripravi v sodelovanju z obsojencem. Obsojencu je dana možnost, da se s
spremenjenim osebnim načrtom seznani in ga podpiše.

83. člen
(izdaja odločbe o izrečeni disciplinski kazni)
(1) Odločba o izrečeni disciplinski kazni se obsojencu
vroči v osmih delovnih dneh po zaključeni obravnavi.
(2) Če se obsojenec pritoži zoper odločbo iz prejšnjega
odstavka, direktor zavoda oziroma vodja dislociranega oddelka
takoj, najpozneje pa naslednji delovni dan po prejemu, opravi
preizkus pritožbe v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in jo odstopi ministrstvu, pristojnemu za
pravosodje. Pritožbi priloži vse dokumente, ki se tičejo zadeve.
84. člen
(odmerjanje dolžine oddaje v samico)
Disciplinska kazen oddaje v samico se odmeri za najkrajši
možni čas, s katerim je mogoče doseči namen disciplinskega
kaznovanja, kar se oceni zlasti glede na vedenje obsojenca po
storjenem disciplinskem prestopku in težo posledic prestopka.
85. člen
(izvršitev disciplinske kazni oddaje v samico)
(1) Disciplinska kazen oddaje v samico se izvede tako, da
obsojenec prebiva sam v določenem prostoru, razen ob obiskih
in med dvournim bivanjem na prostem.
(2) Med prestajanjem disciplinske kazni oddaje v samico
so obsojencu zagotovljeni ustrezni higienski in zdravstveni
pogoji. Samica je opremljena s posteljo, mizo in stolom ter
sanitarijami.
(3) Med prestajanjem disciplinske kazni oddaje v samico
obsojenca poleg zdravnika ali zdravstvenega delavca zavoda
dnevno obiskuje tudi delavec zavoda, ki ga določi direktor
zavoda.
86. člen
(ocena in poravnava škode)
(1) Če obsojenec zavodu namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo, se ta oceni po dejanski vrednosti
poškodovane ali uničene stvari na dan škodnega primera.
(2) Če povzroči škodo več obsojencev, se smiselno uporabljajo splošni predpisi o odškodninski odgovornosti povzročiteljev škode.
(3) Povzročeno škodo ugotavlja pooblaščena oseba zavoda, ki o svojih ugotovitvah sestavi zapisnik in zbere dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino škode. Z ugotovitvami seznani
direktorja zavoda.
(4) Če obsojenec ne povrne škode v roku, ki ga določi
direktor zavoda, zavod začne postopek za plačilo odškodnine
pri pristojnem sodišču in o tem obvesti generalni urad.
XVII. POMOČ OBSOJENCU ZA SOCIALNO
VKLJUČEVANJE PO ODPUSTU
87. člen
(obravnava obsojencev)
(1) Generalni urad si prizadeva, da obravnava obsojencev
temelji na priznanih sodobnih strokovnih metodah dela psihološke, socialne, pedagoške, sociološke in drugih strok.
(2) Strokovni delavci zavoda si prizadevajo, da si zaprta
oseba v času odvzema prostosti pridobi ustrezne vzorce vedenja, načine razreševanja konfliktov in komunikacije ter si pridobi
druge sposobnosti, potrebne za uspešno vključitev v družbo.
(3) Obsojenci, ki vztrajno motijo izvajanje posameznih
programov obravnave, so lahko iz njih izključeni.

89. člen
(vključevanje prostovoljcev)
(1) Zavod si prizadeva obsojencu zagotoviti prostovoljca,
če obsojenec zanj zaprosi.
(2) Zavod lahko tudi sam predlaga obsojencu pomoč
prostovoljca, če obsojenec potrebuje pomoč pri zdravljenju
odvisnosti, pri izobraževanju ali če strokovna skupina oceni,
da bo to koristno za učenje novih spretnosti in socialnih veščin
ter občutek varnosti in sprejetosti v družbi.
90. člen
(neposreden stik z obsojencem)
Zavod zaradi oblikovanja in načrtovanja socialnega vključevanja po odpustu obsojenca omogoča neposreden stik z
obsojencem strokovnim delavcem pristojnega centra in drugim
organom in organizacijam, ki zagotavljajo zaposlitev, nastanitev, ter javnim zavodom s področja zdravstva in izobraževanja.
91. člen
(izobraževanje zunaj zavoda)
(1) Obsojencu, ki se izobražuje ali poklicno usposablja v
organizacijah zunaj zavoda, zavod omogoči obiskovanje predavanj in drugih učnih aktivnosti, če je to v skladu z obsojenčevim
osebnim načrtom.
(2) Obsojencu iz prejšnjega odstavka zavod omogoči obiskovanje predavanj in drugih učnih aktivnosti brez spremstva
pravosodnih policistov, razen če iz varnostne ocene izhaja, da
je spremstvo pravosodnih policistov potrebno.
(3) Obsojenec, ki se izobražuje zunaj zavoda, zavodu
plača stroške spremstva iz prejšnjega odstavka.
(4) Obsojencu, ki ni po svoji krivdi brez sredstev, se
spremstva omogočijo na stroške zavoda.
XVIII. POGOJNI IN PREDČASNI ODPUST
92. člen
(poročilo zavoda)
(1) K obsojenčevi prošnji za pogojni odpust oziroma predlogu direktorja zavoda za pogojni odpust obsojenca zavod
poda poročilo, ki vsebuje:
– obsojenčeve osebne podatke;
– podatke o kaznivem dejanju in kazni;
– podatke o odnosu obsojenca do kaznivega dejanja
oziroma do oškodovanca kaznivega dejanja ter podatke o
povrnitvi škode oziroma protipravno pridobljene premoženjske
koristi, nastale s kaznivim dejanjem;
– podatke o obsojenčevem vedenju in vedenjskih ter
osebnostnih spremembah med prestajanjem kazni zapora;
– podatke o njegovem zdravstvenem stanju;
– podatke o obsojenčevi družini in njenih socialnih razmerah;
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– podatke o zagotavljanju pogojev za življenje na prostosti;
– podatke o tem, v kateri fazi so morebitni drugi uvedeni
kazenski postopki;
– podatke iz kazenske evidence.
(2) Poročilo poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi opredelitev razlogov, zaradi katerih se utemeljeno
pričakuje, da obsojenec ne bo ponavljal kaznivih dejanj, oziroma razloge, zaradi katerih se ocenjuje, da bi obsojenec lahko
ponavljal kazniva dejanja, in predlog zavoda glede rešitve
obsojenčeve prošnje.
93. člen
(zasedanje komisije za pogojni odpust)
(1) Komisija za pogojni odpust (v nadaljnjem besedilu:
komisija) zaseda na rednih sejah praviloma na sedežu zavoda
oziroma oddelka zavoda. Pri rednih sejah komisije so navzoči
direktor zavoda in vodje oddelkov, po potrebi pa tudi ostali
strokovni delavci. Obsojenec je lahko na seji komisije navzoč
do glasovanja o njegovi prošnji.
(2) Če po posredovanju poročila iz prejšnjega člena nastanejo nove okoliščine, zavod predloži komisiji dopolnjeno
poročilo. Komisija to poročilo upošteva, če ga prejme najmanj
tri dni pred predvidenim zasedanjem. Če zavod v tem roku dopolnjenega poročila ne more pripraviti, o tem obvesti komisijo,
ta pa odloži odločanje do seznanitve članov komisije z dopolnjenim poročilom in o pogojnem odpustu odloči na dopisni seji.
(3) Komisija vabi obsojence na sejo z vabilom, ki ga
pošlje zavodu najmanj 14 dni pred predvidenim zasedanjem
komisije. Zavod vabilo nemudoma po prejemu objavi na oglasnih deskah. Zavod lahko na oglasnih deskah objavi tudi rok, v
katerem obsojenci napovejo svojo navzočnost na seji.
94. člen
(pošiljanje odločbe o predčasnem odpustu)
Zavod pošlje izvod odločbe o predčasnem odpustu ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
XIX. ODPUST OBSOJENCA IN POMOČ
PO PRESTANI KAZNI ZAPORA
95. člen
(načrt socialnega vključevanja)
(1) Zavod obsojenca spodbuja in mu omogoči, da tudi
sam aktivno sodeluje pri uresničevanju načrta socialnega vključevanja in programu potrebnih ukrepov za pomoč pri njegovi
vključitvi v družbo po prestani kazni. Za namen uresničevanja
načrta socialnega vključevanja zavod obsojencu omogoči izhod
iz zavoda, če je to v skladu z njegovim osebnim načrtom.
(2) Zavod obsojenca, za katerega iz programa potrebnih
ukrepov za pomoč obsojencu pri vključitvi v družbo po prestani
kazni za obsojenca izhaja, da bi lahko bil upravičen do socialne
pomoči, obvesti, da lahko en mesec pred mesecem odpusta
pri pristojnem centru zaprosi za denarno socialno pomoč po
predpisih s področja socialnega varstva.
96. člen
(zdravstveni pregled)
Pred odpustom iz zavoda obsojenca pregleda zdravnik,
ki ugotovitve o zdravstvenem stanju obsojenca vpiše v njegov
zdravstveni karton.
97. člen
(izročitev predmetov)
(1) Preden obsojenec zapusti zavod, se mu izročijo njegove stvari, denar, pošiljke iz petega odstavka 49. člena tega
pravilnika in potrdilo o odpustu iz zavoda.
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(2) O izročenih stvareh oziroma predmetih iz prejšnjega
odstavka se izda potrdilo, v katerem so te stvari oziroma predmeti opisani. Prejem izročenih stvari oziroma predmetov iz prejšnjega odstavka obsojenec potrdi s podpisom potrdila. Izvod
potrdila se hrani v zavodu, drug izvod pa se izroči obsojencu.
XX. NADZOR NAD ZAVODI
98. člen
(nadzor ministrstva in nadzor predsednika
okrožnega sodišča)
(1) Pri opravljanju nadzora glede zakonitega ravnanja z
obsojenci delavec ministrstva, pristojnega za pravosodje, oziroma predsednik okrožnega sodišča vpogledata v spise obsojencev in drugo potrebno dokumentacijo zavoda ter opravljata
razgovore z obsojenci in delavci zavoda.
(2) Nadzor se lahko izvede tudi brez predhodnega obvestila zavodu, v katerem se bo nadzor opravljal, pri čemer se
ravna tako, da ni oteženo izvajanje nalog zavoda.
(3) O ugotovitvah nadzora ministrstvo, pristojno za pravosodje, oziroma predsednik okrožnega sodišča sestavi pisno
poročilo in ga pošlje zavodu, v katerem je bil nadzor opravljen,
generalnemu uradu in ministru, pristojnemu za pravosodje.
(4) Ob ugotovljenih nepravilnostih pri opravljenem nadzoru poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi način in rok
za njihovo odpravo.
(5) Generalni urad v enem mesecu od prejema poročila
iz tretjega odstavka pripravi odzivno poročilo, ki vsebuje informacije o ukrepih v zvezi z ugotovitvami opravljenega nadzora.
99. člen
(interni nadzor generalnega urada)
(1) Izvajanje internega nadzora generalnega urada obsega vsa področja dela zavodov, zlasti pa ugotavljanje o:
– zakonitosti dela in zagotavljanju ter varovanju človekovih pravic obsojencev;
– ustreznosti podeljevanja ugodnosti in pravilnosti vodenja disciplinskih postopkov;
– pravilnosti vodenja strokovnih obravnav obsojencev in
pomoči po odpustu ter
– pravilnosti zaposlovanja in izobraževanja obsojencev.
(2) Pri izvajanju internega nadzora delavci generalnega
urada lahko opravljajo razgovore z obsojenci in delavci zavoda.
(3) O ugotovitvah internega nadzora generalni urad sestavi pisno poročilo in ga pošlje zavodu.
(4) Ob ugotovljenih nepravilnostih pri izvedenem internem
nadzoru poročilo vsebuje tudi način in rok za njihovo odpravo.
(5) Poročilo, v katerem so podana priporočila za nadaljnje
ravnanje, se pošlje vsem zavodom.
XXI. KONČNI DOLOČBI
100. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 42/16).
101. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-300/2018
Ljubljana, dne 17. julija 2019
EVA 2018-2030-0033
Andreja Katič
ministrica
za pravosodje
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Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja nevladne
organizacije za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu na področju
ohranjanja narave

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za okolje in
prostor izdaja

PRAVILNIK
o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja nevladne
organizacije za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu na področju
ohranjanja narave
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju
ohranjanja narave.
2. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov)
(1) Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju ohranjanja narave, če izpolnjuje najmanj tri od naslednjih petih kriterijev:
1. izvaja aktivnosti v naravi, ki omejujejo ali preprečujejo
ogrožanje narave, vzdržujejo ali izboljšujejo ugodno stanje naravnih vrednot, habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih habitatov ali prispevajo k povečanju znanja o biotski
raznovrstnosti;
2. se dejavno in konstruktivno vključuje v procese načrtovanja in izvajanja posegov v naravo, s tem da javnost oziroma
povzročitelje ogrožanja narave seznanja s posledicami posegov ali ravnanj in možnostmi za posege in ravnanja, ki so za
naravo manj ogrožajoči, ali se dejavno in konstruktivno vključuje v procese normativnega urejanja na področjih, ki urejajo
ohranjanje narave ali vplivajo na ohranjanje narave;
3. zbira ali analizira podatke o naravi, ki so pomembni za
njeno ohranjanje (o neživi naravi, habitatnih tipih, rastlinskih
in živalskih vrstah, ekosistemsko zaključenih območjih ipd.),
o dejavnikih ogrožanja narave ali njihovih vplivih na naravo,
zbrane podatke pregledno vodi in omogoča njihovo uporabo
za namene preprečevanja ogrožanja narave;
4. izobražuje in ozavešča javnost o naravi in pomenu
njene ohranitve z organizacijo seminarjev, okroglih miz, delavnic, predavanj, z izdajanjem elektronskih ali tiskanih publikacij,
organiziranjem razstav, pripravo prispevkov za medije ipd. ter
širi strokovno znanje;
5. organizira ali spodbuja prostovoljne aktivnosti za ohranjanje narave.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za pomembnejše
dosežke na področju ohranjanja narave ne štejejo aktivnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo v povezavi z rabo
naravnih virov, naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti.
3. člen
(končanje postopkov)
Postopki za podelitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu na področju ohranjanja narave, začeti pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi
predpisi.
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4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-644/2018
Ljubljana, dne 4. julija 2019
EVA 2018-2550-0118
Simon Zajc
minister
za okolje in prostor

2206.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih
za pridobitev naziva državni notranji revizor
in preizkušeni državni notranji revizor

Na podlagi drugega odstavka 100.a člena ter za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 100.a člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o pogojih za pridobitev
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor
1. člen
V Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji
revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS,
št. 50/15 in 79/15) se v 4. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Program izobraževanja za naziv DNR obsega predmete, katerih vsebine se nanašajo na:
a) nacionalno zakonodajo s področja javnih financ,
b) računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju,
c) upravljanje s tveganji in notranje kontrole,
č) osnove notranjega revidiranja.
Program izobraževanja za naziv DNR obsega tudi pripravo in zagovor zaključne naloge.
(3) Program izobraževanja za naziv PDNR obsega predmete, katerih vsebine se nanašajo na:
a) poglobljena znanja s področja notranjega revidiranja,
b) upravljalnega in stroškovnega računovodstva,
c) upravljanja projektov in sprememb poslovnih procesov.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-154/2019
Ljubljana, dne 10. julija 2019
EVA 2019-1611-0021
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance
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2207.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja šolstva,
znanosti in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
in za izvajanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja šolstva, znanosti
in športa v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov

Št.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-129/2019/16
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-3330-0024
Dr. Jernej Pikalo
minister
za izobraževanje, znanost in šport
Soglašam!
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance

2209.

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2019/17
Ljubljana, dne 9. julija 2019
EVA 2019-3330-0023
Dr. Jernej Pikalo
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2208.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih
s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18) minister za izobraževanje, znanost in šport v soglasju
z ministrom za finance izdaja

5707

1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih
s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 86/08, 109/08 in 73/11) se v 9. členu v prvem odstavku beseda »aprila« nadomesti z besedo »decembra«.

1. člen

2. člen

Stran

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v javnih zavodih s področja
raziskovalne in razvojne dejavnosti

V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17, 39/18,
58/18 in 74/18 – popr.) se v prilogi v razpredelnici »Tip osebe
javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni
zavod; Razpon plačnega razreda: 53–57« v vrstici »ŠIFRA
PU 34673, GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, ŠIFRA DM
B017370, Direktor JRZ/JIZ« v zadnjem stolpcu plačni razred
»55« nadomesti s plačnim razredom »56«.

KONČNA DOLOČBA

46 / 19. 7. 2019 /

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev
za skupno trženje

Na podlagi tretjega odstavka 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o priznanju skupine proizvajalcev
za skupno trženje
1. člen
V Pravilniku o priznanju skupine proizvajalcev za skupno
trženje (Uradni list RS, št. 23/18) se v 2. členu v 11. točki beseda »ali« nadomesti s podpičjem.
V 12. točki se pika nadomesti s podpičjem ter se dodata
novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. grozdje za vino ali
14. krompir.«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 12. točki pika nadomesti
s podpičjem ter se dodata novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. za sektor grozdje za vino: imeti mora najmanj deset
članov, ki pridelujejo grozdje za namen pridelave vina na najmanj 20 ha kmetijskih površin, namenjenih vinski trti;
14. za sektor krompir: imeti mora najmanj deset članov,
ki pridelujejo krompir na najmanj 50 ha kmetijskih površin.«.
V petem odstavku se besedilo »9. in 12.« nadomesti z
besedilom »9., 12., 13. in 14.«.
V devetem odstavku se črta besedilo »(v nadaljnjem
besedilu: RKG)«.

Stran

5708 /

Št.
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KONČNA DOLOČBA

91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15) nista v neskladju z Ustavo.
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. X Ips 365/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega
sodišča v Ljubljani št. I U 444/2013 z dne 4. 6. 2014 se zavrne.

3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-169/2019
Ljubljana, dne 12. julija 2019
EVA 2019-2330-0073
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2210.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2019, na podlagi katerega se določi regres za prehrano
med delom za obdobje julij–december 2019, je 1,041.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–
december 2019 je 4,61 eura na dan.
Št. 100-4/2019
Ljubljana, dne 10. julija 2019
EVA 2019-2611-0046
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
2211.

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek
44. člena in 45. člen Zakona o sodniški službi
nista v neskladju z Ustavo in zavrnitvi ustavne
pritožbe

Številka: U-I-78/16-21
Up-384/16-20
Datum: 5. 6. 2019

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo
Tadeje Zima Jenull, Ljubljana, ki jo zastopa Nevenka Šorli,
odvetnica v Ljubljani, na seji 5. junija 2019

odločilo:
1. Prvi odstavek 44. člena in 45. člen Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica navaja, da izpodbija prvi odstavek 44. člena in 45. člen Zakona o sodniški službi (v nadaljevanju ZSS),
ker pri uvrstitvi v plačni razred ne urejata položaja sodnika, ki
je, potem ko mu je sodniška funkcija prenehala, na položaj
sodnika ponovno izvoljen. Prvi odstavek 44. člena ZSS naj bi
bil v neskladju z Ustavo zato, ker naj ne bi natančneje določal,
kateremu plačnemu razredu za sodniški naziv, v katerega je bil
sodnik imenovan, ali kateremu položaju, na katerega je imenovan, mora ustrezati njegova osnovna plača oziroma po katerih
merilih se ta razred določa. Izpodbijana določba naj prav tako ne
bi izrecno določala, ali se pri tem upoštevajo dosežena napredovanja sodnika, ki je že opravljal sodniško službo. Zato naj bi bila
zaradi protiustavne pravne praznine v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, saj naj bi omogočala neenakopravno
obravnavo sodnikov, ki so nepretrgano v kariernem sistemu,
v primerjavi s sodniki, ki jim je vmes sodniška funkcija prenehala. člen 45 ZSS naj bi bil v neskladju z Ustavo zato, ker po
14. 11. 2009 več ne omogoča, da se sodniki v primeru, ko so po
prenehanju sodniške funkcije na položaj sodnika ponovno izvoljeni, uvrstijo v višji plačni razred od izhodiščnega (med 16. 10.
2007 in 14. 11. 2009 naj bi to omogočal). Pritožnica zatrjuje tudi
neskladje z načelom prepovedi diskriminacije glede na starost
iz 21. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C
202, 7. 6. 2016, str. 389 – v nadaljevanju Listina) in Direktive
Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303,
2. 12. 2000, str. 16–22 – v nadaljevanju Direktiva 2000/78/ES)
v povezavi s sodno prakso Sodišča Evropske unije.
2. Pobudnica vlaga ustavno pritožbo, s katero izpodbija
sodbo Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije zoper sodbo
Upravnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njena tožba
zoper odločbo predsednika Višjega sodišča v Ljubljani z dne
9. 5. 2012 v zvezi z odločbo Sodnega sveta z dne 17. 1. 2013
in zoper odločbo podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani z
dne 14. 6. 2012 v zvezi z odločbo Sodnega sveta z dne 17. 1.
2013. Predmet tožbe v upravnem sporu je bil tisti del odločitve
obeh prvostopenjskih odločb, ki se nanaša na pritožničino
uvrstitev v 55. plačni razred (prva izpodbijana odločba) ter na
obračunavanje in izplačevanje plače v skladu s tem plačnim
razredom (prva in druga odločba), potem ko je bila pritožnica
ponovno izvoljena v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje
sodnice ter je ponovno nastopila sodniško službo. Upravno
sodišče je zavrnilo tožbeno razlogovanje, da bi morale biti
pri uvrstitvi v plačni razred upoštevane pritožničine dotedanje
sodniške izkušnje ter doseženi položaj. Pritrdilo je stališču
tožene stranke, da je glede na 45. člen ZSS pravilna uvrstitev
pritožnice v za to sodniško funkcijo izhodiščni 55. plačni razred,
saj gre za uvrstitev v plačni razred ob nastopu sodniške službe
po izvolitvi, višji plačni razred pa lahko sodnik pridobi le z napredovanjem. Obrazložilo je, da je zakonska ureditev popolna
(da ne gre za protiustavno pravno praznino in da ni mogoče
smiselno uporabiti določb ZSS o napredovanju sodnikov) in
da ni v neskladju z načelom enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave. Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo.
Strinjalo se je z odločitvijo in obrazložitvijo Upravnega sodišča.
3. Pritožnica zatrjuje, da je razlaga 45. člena ZSS, po kateri ponovno izvoljeni sodnik kljub predhodno doseženemu napredovanju in položaju ne more biti uvrščen v višji plačni razred
od najnižjega plačnega razreda, v katerega je uvrščena funkcija, arbitrarna in v neskladju z načelom enakosti pred zakonom.
Navaja, da je njen položaj primerljiv s sodniki, ki neprekinjeno
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opravljajo sodniško službo, ne pa s tistimi, ki so prvič izvoljeni
v sodniško funkcijo. Meni, da gre za pridobljeno pravico do
upoštevanja sodniških izkušenj in napredovanj, ki mora uživati
zakonsko in ustavnopravno varstvo. Razlaga Upravnega sodišča o različnosti položajev sodnikov, ki neprekinjeno opravljajo
sodniško službo, in tistih, ki so po prenehanju sodniške funkcije
po določenem času ponovno izvoljeni v sodniško funkcijo, naj
bi bila arbitrarna. Na takšen način zavrnjena tožba naj ne bi bila
ustrezno obrazložena in tudi Vrhovno sodišče naj ne bi odgovorilo na vsebinsko enake revizijske navedbe, zaradi česar naj
bi bila pritožnici prav tako kršena pravica iz 22. člena Ustave.
Pritožnica sodiščema očita tudi, da nista opravili primerjave
položaja pritožnice kot odvetnice s položajem tistih sodnikov, ki
so dodeljeni za opravljanje drugih strokovnih del na Sodni svet
ali v Center za izobraževanje v pravosodju ali na Ministrstvo
za pravosodje, ki se jim v obdobje napredovanja šteje tudi
opravljanje del v navedenih organih. Zatrjuje tudi kršitev načela
prepovedi diskriminacije glede na starost iz 21. člena Listine in
Direktive 2000/78/ES.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-78/16, Up-384/16
z dne 29. 3. 2018 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu ustavne pritožbe
obvestilo Vrhovno sodišče in Sodni svet.
5. S sklepom iz prejšnje točke obrazložitve je Ustavno sodišče tudi sklenilo, da sprejme pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti prvega odstavka 44. člena in 45. člena ZSS.
Pobuda je bila na podlagi prvega odstavka 28. člena ZUstS
poslana Državnemu zboru.
6. Državni zbor v odgovoru navaja, da so izpodbijane določbe jasne in določne, v skladu z njimi ima sodnik ob izvolitvi
pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za sodniški naziv, v katerega je imenovan, ali položaju, na katerega
je imenovan. Takšna ureditev naj bi veljala tako za sodnike,
ki so prvič izvoljeni v sodniško funkcijo, kot tudi za tiste, ki so
vanjo ponovno izvoljeni. Izpodbijane določbe naj prav tako ne
bi bile v neskladju z načelom enakosti pred zakonom. Državni
zbor zatrjuje, da sodniki, ki so (ponovno) izvoljeni v sodniško
funkcijo, in tisti, ki so nepretrgoma v kariernem sistemu in so
napredovali v skladu z zakonom, glede uvrstitve v plačni razred niso v bistveno enakem pravnem položaju. Na eni strani
naj bi šlo za sodnike, ki so bili ob imenovanju na določeno
sodniško mesto uvrščeni v začetni plačni razred funkcije ter so
uvrstitve v višje plačne razrede dosegli z napredovanjem, na
drugi strani pa za sodnike, ki vstopajo v sodniško funkcijo in so
lahko bivši sodniki, bivši odvetniki, bivši notarji ter drugi pravni
strokovnjaki z najmanj toliko delovnih izkušenj na pravnih delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, kot določa ZSS.
Državni zbor poudarja, da s prenehanjem sodniške službe
sodnik ne ohrani nobenih pravic iz položaja, v katerem je bil,
ko je opravljal sodniško službo (z izjemo pravice do predčasne
upokojitve, če gre za prenehanje sodniške funkcije iz razloga
po 3. ali 5. točki prvega odstavka 74. člena ZSS in če izpolnjuje
pogoje za tako upokojitev), zato tudi ni mogoče govoriti o pridobljeni pravici do upoštevanja sodniških izkušenj pri uvrstitvi
v plačni razred ob ponovni izvolitvi za sodnika. Državni zbor
opozarja na odločbi Ustavnega sodišča št. U-l-159/08 z dne
11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 120/08, in OdlUS XVII, 71) in
št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni
list RS, št. 1/07, in OdlUS XV, 84), iz katerih naj bi izhajalo, da
je varstvo pred znižanjem plače omejeno na čas opravljanja sodniške funkcije oziroma med trajanjem mandata in da varstvo
pred znižanjem plače sodnika varuje pred vsakršnimi posegi, ki
povzročijo znižanje plače, kakršno je lahko sodnik utemeljeno
pričakoval ob nastopu sodniške funkcije. To naj bi med drugim
pomenilo, da sodnika Ustava ne varuje glede plače v primeru
ponovne izvolitve v sodniško funkcijo po prekinitvi opravljanja
sodniške službe. Državni zbor prikazuje tudi genezo zakonske
določbe o možnosti uvrstitve v višji plačni razred ob izvolitvi
oziroma imenovanju sodnika, iz katere naj bi bilo razvidno, da
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se je ta določba pogosto spreminjala v skladu z dejanskimi potrebami po zapolnjevanju sodniških vrst na sodiščih določenih
stopenj in v skladu z oceno zakonodajalca, kakšni pravni kadri
naj bi bili primerni za sodnike, da bi zagotavljali visoko strokovno in učinkovito izvrševanje sodne funkcije na ravni države. Po
mnenju Državnega zbora iz te geneze izhaja, da sodi vprašanje
o možnosti uvrstitve sodnika v višji plačni razred od začetnega
plačnega razreda funkcije ob njegovi izvolitvi v polje proste
presoje zakonodajalca, ki v tem okviru oceni, ali so takšne
spodbude za prehajanje pravnih kadrov med sodnike (še) potrebne, in v primeru pozitivnega odgovora, za katera sodniška
mesta in iz katerih razlogov. Prav tako naj bi spadalo v polje
proste presoje zakonodajalca, ali se bodo predhodne sodniške
izkušnje upoštevale kot razlog za morebitno ugodnejšo uvrstitev v plačni razred ob ponovni izvolitvi kandidata za sodnika.
7. Svoje mnenje o pobudi je Ustavnemu sodišču poslala
Vlada. Meni, da prvi odstavek 44. člena ZSS ni v neskladju s
14. členom Ustave, in se glede razlogov sklicuje na obrazložitev v izpodbijani sodbi Vrhovnega sodišča. Glede zatrjevane
protiustavnosti 45. člena ZSS, ker ta po 14. 11. 2009 ne omogoča več, da se sodniki v primeru, ko so po prenehanju sodniške
funkcije na položaj sodnika ponovno izvoljeni, uvrstijo v višji
plačni razred od izhodiščnega, pojasnjuje, da je bila z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Uradni
list RS, št. 91/09 – v nadaljevanju ZSS-I) navedena možnost
ukinjena, ker so bili z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 91/09 – ZSPJS-L) sodniki že ob izvolitvi oziroma imenovanju
v izhodišču uvrščeni bistveno višje kot pred ZSPJS-L. Vlada
navaja, da se predhodne pravniške in s tem tudi sodniške
izkušnje upoštevajo v okviru kriterijev za izbiro med kandidati
za izvolitev, ne pa tudi pri uvrstitvi v plačni razred. Zatrjuje,
da so vsi novoizvoljeni sodniki v enakem položaju, ker so vsi
izvoljeni pod enakimi pogoji in so zato vsi uvrščeni v začetni
plačni razred za sodniški naziv, v katerega so imenovani. Vlada
meni, da ponovna izvolitev v sodniško funkcijo sama po sebi ne
»oživi« pravic, ki jih je imel sodnik pred prenehanjem sodniške
funkcije. Pojasnjuje, da s prenehanjem sodniške funkcije sodnik ne ohrani nobenih pravic iz položaja, v katerem je bil, ko je
opravljal sodniško službo (po 75. členu ZSS je izjema le pravica
do predčasne upokojitve, če gre za prenehanje sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki prvega odstavka 74. člena ZSS
in če izpolnjuje pogoje za tako upokojitev). Glede na navedeno
Vlada meni, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo in
da ureditev vprašanja upoštevanja že pridobljenih pravic do
plače ob ponovni izvolitvi v sodniško funkcijo sodi v polje proste
presoje zakonodajalca.
8. Pobudnica v odgovoru na odgovor Državnega zbora in
mnenje Vlade vztraja pri svojih navedbah in dodatno navaja, da
se obrazložitev predloga ZSS-I lahko nanaša le na prvo imenovanje na sodniško funkcijo na začetnem položaju okrajnega
sodnika. Zakonska ureditev, ki je veljala pred ZSS-I, naj bi za
razliko od veljavne dajala Sodnemu svetu manevrski prostor
pri uvrščanju novoizvoljenih sodnikov v višji plačni razred od
izhodiščnega. Pobudnica navaja, da zakonska geneza potrjuje njeno tezo, da je ves čas od začetka veljavnosti ZSS leta
1994 do ZSS-I iz leta 2009 zakonodaja omogočala drugačno
uvrstitev v plačni razred ob izvolitvi in da veljavna ureditev ni
samoumevna oziroma edino mogoča. Tedanja ureditev naj bi
bila ustavno skladna, ker naj bi omogočala nekdanjemu sodniku, ki je v vmesnem obdobju opravljal drugo delo na pravnem
področju (pobudnica odvetniško), da je bil ob ponovni izvolitvi
v sodniško funkcijo na kateremkoli sodišču ustrezno uvrščen
(glede na druge sodnike) v višji plačni razred od izhodiščnega. Ker 45. člen ZSS te možnosti ne daje več in tudi ni druge
določbe, ki bi to omogočala, naj bi bil veljavni 45. člen ZSS v
neskladju z Ustavo. Pobudnica opozarja, da Merila za izbiro
kandidatov na sodniško mesto podrobneje določajo le postopek
in kriterije za izbiro sodnika pri kandidiranju na sodniško mesto,
ne dajejo pa odgovora na zastavljeno vprašanje pri uvrščanju
sodnika v višji plačni razred od izhodiščnega. Pobudnica meni,
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da sodniško delo ne pomeni nujno zgolj »golih sodniških izkušenj« kot enega od dveh pogojev, ki sta morala biti po prej
veljavni ureditvi izpolnjena za uvrstitev v višji plačni razred od
izhodiščnega, temveč je to delo primerljivo s pravnimi deli drugih strokovnjakov, kot so odvetniki, notarji in visokošolski učitelji. Poudarja, da je sodniško delo visoko kvalitetno (zahtevno),
izpostavljeno kontrolni funkciji višjih sodišč, ves čas deležno
graje z razveljavitvenimi odločbami in ne nazadnje tudi predmet
na tej podlagi izdelane ocene sodniške službe. Navaja, da je
poleg zahtevnega sodniškega dela na višjem sodišču ves čas
sodelovala s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri pripravi sodniških šol (insolvenčne, registrske, gospodarskopravne),
na posvetih s sodniki prvostopenjskih sodišč, kjer tudi sedaj
predava in skrbi za izobraževanje mlajših kolegov, strokovnih
sodelavcev in referentov, več kot dvajset let je izpraševalka na
pravniških državnih izpitih, več let pa na izpitih za izvršitelje in
upravitelje v insolvenčnih postopkih ter za tuje odvetnike. Za
svoje sodniško delo naj bi prejela medaljo za izjemne delovne
uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte na področju pravosodja, in sicer za publicistično
dejavnost, aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih
posvetih, za marljivo in izjemno predano delo in nadpovprečno
usposobljenost, pri čemer naj bi bilo izrecno navedeno, da si
je »med sodniki in širšo javnostjo ustvarila izjemen ugled«.
Pobudnica zatrjuje, da bi moral biti položaj sodnikov, ki so
ponovno izvoljeni na sodniško funkcijo, obravnavan enako
kot položaj sodnikov, ki jim ni prenehala sodniška funkcija, ker
so bili vsi enako ocenjevani z ocenami sodniške službe in so
dosegli enako stopnjo strokovnosti, ki se presoja v okviru meril
ocenjevanja po 29. in 30. členu ZSS.
B. – I.
Odločitev o pobudi
9. Prvi odstavek 44. člena ZSS določa, da ima sodnik pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za sodniški naziv, v katerega je imenovan, ali položaju, na katerega je
imenovan. V skladu s 45. členom ZSS sodnika v skladu s tem
zakonom in z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju,
uvrsti v plačni razred predsednik sodišča, predsednika sodišča predsednik neposrednega višjega sodišča in predsednika
Vrhovnega sodišča Sodni svet. Ne glede na prejšnji stavek
uvrsti sodnika v plačni razred Sodni svet, če je imenovanje
povezano s hitrejšim ali izjemnim napredovanjem. Uvrstitev v
plačni razred je sestavni del odločbe o napredovanju oziroma
imenovanju. Uvrstitev v plačni razred se ne objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
10. Plače v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14,
82/15, 67/17 in 84/18 – v nadaljevanju ZSPJS). Ta v drugem
odstavku 9. člena določa, da je osnovna plača funkcionarja
določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija, oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar
pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v
skladu z zakonom. Iz navedene zakonske določbe izhaja, da se
sodnik kot funkcionar sodne veje oblasti ob imenovanju uvrsti
v izhodiščni plačni razred, v katerega je uvrščena posamezna
funkcija, v višji plačni razred pa se lahko uvrsti le z napredovanjem.1 Zakonska ureditev torej ob vsaki izvolitvi oziroma
imenovanju dopušča le uvrstitev v plačni razred funkcije, kamor
je lahko sodnik uvrščen brez napredovanja. ZSS in ZSPJS
vsebujeta enotno ureditev uvrstitve sodnikov v plačni razred
ne glede na to, ali je sodnik izvoljen prvič (enkrat), ali pa gre za
sodnika, ki je po prenehanju sodniške funkcije po določenem
času ponovno izvoljen in uvrščen v plačni razred; vsaka izvolitev v sodniško funkcijo šteje za prvo (novo) izvolitev. Uvrstitev
1 Plačni razredi funkcij sodne oblasti (A 3) so določeni v Prilogi 3 iz drugega odstavka 10. člena ZSPJS. Za funkcijo višjega
sodnika so določeni plačni razredi od 55 do 57, za položaj višjega
sodnika svetnika pa je določen 58. plačni razred.

Uradni list Republike Slovenije
ponovno izvoljenih sodnikov v plačni razred je torej zakonsko
urejena tako, da velja splošno pravilo, po katerem se uvrstijo v
izhodiščni plačni razred za določeno funkcijo brez upoštevanja
napredovanj, ki so jih na tej isti funkciji morebiti dosegli pred
prenehanjem sodniške funkcije. Zakonska ureditev je jezikovno jasna, potrjuje pa jo tudi sistematična razlaga zakonskega
besedila, saj 45. člen ZSS izrecno določa, da se sodnik uvrsti
v plačni razred v skladu z ZSS in z zakonom, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju, torej ZSPJS.
11. Glavni očitek pobudnice je, da je opisana izpodbijana
ureditev v neskladju z načelom enakosti pred zakonom (drugi
odstavek 14. člena Ustave), ker pri uvrstitvi v plačni razred
brez razumnega razloga različno obravnava sodnike, ki so po
določenem času ponovno izvoljeni v sodniško funkcijo, in sodnike, ki neprekinjeno opravljajo sodniško funkcijo. Pobudnica
zatrjuje, da gre za enake pravne položaje, ki bi morali biti enako
obravnavani, saj so bili tudi sodniki, ki jim je sodniška funkcija
na lastno željo prenehala in so po določenem času ponovno
izvoljeni, v času trajanja prvega mandata (v kariernem sodnem
sistemu) ocenjevani z ocenami sodniške službe enako kot sodniki, ki neprekinjeno opravljajo sodniško službo. Zato meni, da
bi morala biti ta napredovanja upoštevana pri uvrstitvi v plačni
razred ob ponovni izvolitvi.
12. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo načelo
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave
zahteva, da je treba v bistvenem enake položaje obravnavati
enako.2 Pri presoji skladnosti izpodbijane ureditve z drugim
odstavkom 14. člena Ustave je tako treba najprej odgovoriti na
vprašanje, ali je pobudnica, ki je bila ob prenehanju sodniške
funkcije uvrščena v 58. plačni razred in naziv višja sodnica svetnica, ob drugi izvolitvi v sodniško funkcijo v bistveno enakem
položaju kot višji sodnik, ki je v 58. plačni razred uvrščen v času
druge pobudničine izvolitve.
13. Stalnost sodnikov je pomembna za učinkovito in stabilno sodstvo. Za sodnike, ki neprekinjeno opravljajo sodniško
funkcijo, ves čas veljajo pravila o nezdružljivosti sodniške funkcije (133. člen Ustave)3 in druge omejitve iz ZSS,4 sodniki so
neprekinjeno zavezani spoštovanju kodeksa sodniške etike, ki
določa pravila ne le za službeno, temveč tudi zasebno ravnanje
in vedenje sodnikov zaradi varovanja neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti sodnikov ter ugleda sodniške službe.5
Glede na to je razumen zaključek, da karierni sodniki, ki svojo
službo opravljajo neprekinjeno, s svojim delom in izkušnjami
pomembno prispevajo k učinkovitemu in kvalitetnemu sodstvu.
Sodnikov, ki jim na lastno željo sodniška funkcija preneha in se
nanjo po več letih (lahko tudi desetletjih) vrnejo, v vmesnem
obdobju navedene zapovedi in omejitve ne vežejo. Na tej razliki
temelji različno zakonsko urejanje njihovih pravnih položajev
oziroma uvrstitve v plačni razred. Ta razlika zadošča za sklep,
da so sodniki, ki so po določenem času ponovno izvoljeni v
sodniško funkcijo, in tisti, ki to funkcijo neprekinjeno opravljajo,
v tako različnem položaju, da jih lahko zakonodajalec pri uvrščanju v plačne razrede različno obravnava.
14. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče presodilo,
da izpodbijano razlikovanje pri uvrstitvi v plačni razred ne krši
splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena Ustave.
15. Kolikor je mogoče navedbe pobudnice razumeti tudi
kot očitek o neskladju izpodbijane ureditve z 2. členom Ustave,
2 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-149/11 z dne 7. 6.
2012 (Uradni list RS, št. 51/12).
3 Glej tudi 41., 42. in 43. člen ZSS.
4 Člen 39 ZSS na primer določa, da sodnik ne sme sprejemati
daril ali drugih koristi v zvezi s svojo službo. Prav tako ne smejo
sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi s sodnikovo službo njegov
zakonec in drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo
s sodnikom v skupnem gospodinjstvu (39. člen ZSS).
5 Sodniki so dolžni spoštovati kodeks sodniške etike pri opravljanju sodniške službe in zunaj nje (prvi in drugi odstavek 53. člena
Zakona o Sodnem svetu, Uradni list RS, št. 23/17 – ZSSve).

Uradni list Republike Slovenije
ker naj bi posegala v pravice ponovno izvoljenih sodnikov do
upoštevanja že pridobljenih sodniških izkušenj, napredovanj in
naziva, Ustavno sodišče pojasnjuje, da načelo varstva zaupanja v pravo posamezniku zagotavlja, da mu država pravnega
položaja ne bo arbitrarno poslabšala, to je poslabšala brez
razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu.6 Poslabšanje posameznikovega pravnega položaja torej pomeni
conditio sine qua non, da je sploh mogoče govoriti o neskladju
z načelom zaupanja v pravo.7 ZSS (ali kateri drug zakon) ne
določa (in nikoli ni določal), da morajo biti sodniki, ki jim sodniška funkcija preneha, ob ponovni izvolitvi uvrščeni v isti plačni
razred oziroma naziv, ki so ga pridobili z napredovanjem pred
prenehanjem sodniške funkcije. Zakonska ureditev pobudnici
torej ni priznavala posebnih pravic na podlagi v času prvega
mandata doseženih napredovanj, zaradi česar o pridobljenih
pravicah v smislu 2. člena Ustave ni mogoče govoriti.8 Zahteva
po upoštevanju napredovanj iz prvega mandata ob ponovni
izvolitvi v sodniško funkcijo tudi ne izhaja iz Ustave. Ureditev
razvrščanja v plačne razrede ob ponovnem imenovanju za
sodnika (in na splošno ureditev pravic sodnikov, ki so ponovno
izvoljeni) sodi v polje proste presoje zakonodajalca. V veljavni
ureditvi se pretekle sodniške izkušnje upoštevajo kot kriterij za
(ponovno) izvolitev v sodniško funkcijo, niso pa upoštevane pri
uvrstitvi v plačni razred.
16. Pobudnica zatrjuje tudi neskladje izpodbijane ureditve
s prepovedjo diskriminacije na podlagi starosti iz 21. člena Listine in Direktive 2000/78/ES v povezavi s sodno prakso Sodišča
Evropske unije. Prepoved diskriminacije v enakem obsegu
določa tudi prvi odstavek 14. člena Ustave. Ustavno sodišče
je po vpogledu v sodni spis ugotovilo, da pobudnica očitkov
o neskladju izpodbijane ureditve s prepovedjo diskriminacije
(na podlagi starosti) ni uveljavljala že v postopku pred rednimi
sodišči, čeprav je to možnost imela, in sicer v tožbi in reviziji.9 To pomeni, da v materialnem smislu ni izčrpala pravnega
sredstva, ki ji je bilo na voljo za varstvo njenih človekovih pravic
in za uveljavljanje domnevne protiustavnosti ZSS. Pobudnica
zato kljub vloženi ustavni pritožbi ne izkazuje pravnega interesa
za presojo izpodbijanih določb z vidika prepovedi diskriminacijskega obravnavanja.
17. Glede na navedeno je Ustavno sodišče presodilo,
da prvi odstavek 44. člena in 45. člen ZSS nista v neskladju z
Ustavo (1. točka izreka).
6 Primerjaj npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-208/99 z
dne 19. 1. 2001 (Uradni list RS, št. 12/01, in OdlUS X, 11), 26. točka
obrazložitve.
7 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-220/14, U-I-161/14,
U-I-21/15, U-I-30/15, U-I-59/15 z dne 12. 11. 2015 (Uradni list RS,
št. 92/15), 32. točka obrazložitve.
8 Ureditev ZSS v obdobju od 30. 6. 2007 do 14. 11. 2009, ki
je ob izvolitvi sodnika v sodniško funkcijo (katerekoli stopnje) omogočala uvrstitev v plačni razred, ki je bil za enega ali dva plačna
razreda višji od plačnega razreda, v katerega je bila uvrščena funkcija, če so za to obstajali utemeljeni razlogi, ni zagotavljala obvezne
ohranitve plačnega razreda oziroma naziva, temveč je prepuščala
pristojnim organom zgolj možnost, da so po diskrecijski pravici odločili, v katerem posameznem primeru so izpolnjeni zakonski pogoji
za uvrstitev sodnika v en ali dva plačna razreda višje od plačnega
razreda, v katerega je uvrščena njegova funkcija.
9 Izpodbijane določbe ZSS ne učinkujejo neposredno. V
takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih
sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS
(glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007,
Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnica je sicer
pobudo vložila po formalnem izčrpanju vseh pravnih sredstev hkrati
z ustavno pritožbo. Vendar je predpostavka za vložitev pobude v
takšnih primerih tudi pogoj izčrpanosti pravnih sredstev po vsebini,
kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti
ureditve, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev v njegovi zadevi, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (tako že v
sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05
z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79).
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B. – II.
Odločitev o ustavni pritožbi
18. Pritožnica zatrjuje, da je razlaga 45. člena ZSS, po
kateri ponovno izvoljeni sodnik kljub predhodno doseženemu
napredovanju in položaju ne more biti uvrščen v višji plačni
razred od najnižjega plačnega razreda, v katerega je uvrščena
funkcija, arbitrarna in v neskladju z načelom enakosti pred
zakonom, ker različno obravnava ponovno izvoljene sodnike v
primerjavi s sodniki, ki neprekinjeno opravljajo sodniško službo,
in z dodeljenimi sodniki (tretji odstavek 71. člena ZSS). Zatrjuje,
da gre za enake položaje.
19. Ustavno sodišče je presodilo, da razlikovanje med
ponovno izvoljenimi in drugimi sodniki glede uvrstitve v plačni
razred ne krši splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Iz razlogov, ki jih je Ustavno
sodišče že navedlo pri presoji izpodbijane ureditve, tudi stališču, na katerem temeljita izpodbijani sodbi, ni mogoče očitati,
da krši pravico pritožnice iz drugega odstavka 14. člena Ustave
(glej 15. točko obrazložitve).
20. Pritožnica zatrjuje tudi, da je razlaga 45. člena ZSS
arbitrarna. Oceno arbitrarnega ravnanja bi lahko Ustavno sodišče izreklo le v primeru, če sodišče svoje odločitve ne bi utemeljilo s pravnimi argumenti in bi bilo zato mogoče sklepati, da ni
odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri
sojenju ne bi smeli priti v poštev. Tega izpodbijanima sodbama
ni mogoče očitati, saj sta razumno in prepričljivo obrazloženi z
jezikovno in sistematično razlago zakonov (ZSS in ZSPJS). Iz
istega razloga je neutemeljen tudi očitek, da sodba Upravnega
sodišča (s takšnimi razlogi) ni ustrezno obrazložena oziroma
da Vrhovno sodišče ni odgovorilo na vsebinsko enake revizijske navedbe. Obe sodbi obširno odgovarjata na vse bistvene
navedbe pritožnice (glede zatrjevane protiustavne praznine,
smiselne uporabe določb ZSS o napredovanju sodnikov, kršitve
načela enakosti pred zakonom in »pridobljenih pravic«). Glede
na navedeno razlaga 45. člena ZSS oziroma obrazložitvi sodišč
nista arbitrarni, izpodbijani sodbi pa sta ustrezno obrazloženi.
Zato pritožnici ni bila kršena pravica iz 22. člena Ustave.
21. Pritožnica kršitev načela enakosti (drugi odstavek
14. člena Ustave) posredno utemeljuje tudi z navedbo, da
sodišči nista opravili primerjave njenega položaja kot odvetnice s položajem tistih sodnikov, ki so dodeljeni za opravljanje
drugih strokovnih del na Sodni svet, v Center za izobraževanje
v pravosodju in Ministrstvo za pravosodje, ki se jim v obdobje
napredovanja šteje tudi opravljanje del v navedenih organih. Po
prvem odstavku 51. člena ZUstS je mogoče ustavno pritožbo
vložiti šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zahteva po
izčrpanju vseh pravnih sredstev, ki izhaja iz navedene določbe,
ne pomeni samo formalnega izčrpanja (to je vložitve pravnega
sredstva), ampak tudi materialno izčrpanje (to je vsebinsko
uveljavljanje kršitev človekovih pravic že v vloženih pravnih
sredstvih).10 Iz sodnega spisa je razvidno, da pritožnica tega
vidika kršitve načela enakosti (in tudi primerjave s sodniki, ki
jim sodniška funkcija miruje) v postopku pred rednimi sodišči
ni uveljavljala. Enako velja za kršitev načela o prepovedi diskriminacije iz 21. člena Listine in Direktive 2000/78/ES. Zato
pritožničinih argumentov v zvezi s tem v ustavni pritožbi ni
mogoče upoštevati.
22. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zoper izpodbijani sodbi zavrnilo (2. točka izreka).
C.
23. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman
Stubbs. Sodnica dr. Dunja Jadek Pensa je bila pri odločanju
o tej zadevi izločena. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s
10 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-866/17 z dne 26. 10.
2017, 3. točka obrazložitve.
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petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica in sodnika
Jaklič, Pavčnik in Šugman Stubbs. Odklonilno ločeno mnenje
je dal sodnik Pavčnik.
dr. Rajko Knez
Predsednik

2212.

Odločba o ugotovitvi, da Zakon o prostorskem
načrtovanju ni bil v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-6/17-21
Datum: 20. 6. 2019

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 20. junija 2019

odločilo:
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ni bil v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je prekinilo postopek odločanja o pritožbi zoper sklep, s katerim je Upravno sodišče zavrglo tožbo
zoper Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN
1 (Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo
mesto, št. 12 z dne 16. 11. 2015), s katerim so bile nepremičnine v lasti tožnic spremenjene iz zazidljivih zemljišč (zemljišč,
predvidenih za pozidavo) v nezazidljiva (kmetijska zemljišča
oziroma zemljišča zelenih površin). Na podlagi 156. člena Ustave je Vrhovno sodišče vložilo zahtevo, naj Ustavno sodišče
oceni ustavnost Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1) in Zakona
o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt).
2. Predlagatelj meni, da sta ZUS-1 in ZPNačrt v neskladju
s 23. in 25. členom Ustave, ker ne določata ustreznih pristojnosti, postopkov in pooblastil sodišču, da v upravnem sporu presoja in odloči o veljavnosti prostorskih aktov ter naloži odpravo
morebiti ugotovljene protiustavnosti in nezakonitosti prostorskega akta pristojnemu organu, da bi se s tem zagotovilo učinkovito varstvo lastnikov nepremičnin. Navaja, da je po ustaljeni
sodni praksi in ustavnosodni presoji prostorske akte, s katerimi
samoupravne lokalne skupnosti splošno in abstraktno urejajo
posege v prostor, kot predpise mogoče v upravnem sporu
presojati le izjemoma na podlagi četrtega odstavka 5. člena
ZUS-1, če gre po vsebini za posamični akt. Temu po navedbah
predlagatelja pravne norme občinskega prostorskega načrta,
ki jih želita izpodbijati pritožnici v konkretnem upravnem sporu, ne ustrezajo, saj ne določajo njunih posamičnih pravic in
obveznosti, temveč urejajo lastnosti posameznih nepremičnin
v okviru splošnega urejanja prostora in dopustnosti posegov
v prostor, ki bodo lahko podlaga za nedoločeno število oseb
in primerov. Predlagatelj utemeljuje, da prostorski akti z opredelitvijo lastnosti posamezne nepremičnine določajo možnosti
koriščenja te nepremičnine s strani lastnikov (npr. za gradnjo),
pridobitev drugih pravic in obveznosti (npr. plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča) ter tudi vrednost nepremičnine in s tem bistveno vplivajo na samo ustavno varovano
lastninsko pravico vsakokratnega lastnika nepremičnine. Meni,
da je treba lastniku nepremičnine zagotoviti možnost učinkovitega sodnega varstva njegovega pravnega položaja (lastninske

Uradni list Republike Slovenije
pravice iz 33. člena Ustave) ne le v razmerju do posameznih
odločitev, sprejetih na podlagi prostorskega akta, temveč tudi
do samega prostorskega akta kot pravnega temelja odločitev
in do posledic, ki iz tega akta neposredno izvirajo.
3. Po predlagateljevem mnenju Ustava pristojnost za
presojo podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti ter pooblastila za poseg v njihovo veljavnost priznava ne le
izključno Ustavnemu sodišču, temveč tudi drugim sodiščem.
Predlagatelj meni, da bi bilo poleg pooblastila sodiščem, da odklonijo uporabo nezakonitega podzakonskega predpisa (exceptio illegalis), nujno potrebno tudi zakonsko pooblastilo sodišču
v upravnem sporu, da bi v primeru ugotovitve protiustavnosti
in nezakonitosti prostorskih aktov te lahko tudi sámo odpravilo
ali razveljavilo oziroma odpravo ugotovljene protiustavnosti ali
nezakonitosti naložilo pristojnemu organu. Zatrjuje, da morajo
biti v skladu s 126. členom Ustave v zakonu celovito urejene
vse pristojnosti in pooblastila sodišča za presojo zakonitosti
poseganja v pravni položaj tistih, ki jih zadevajo oblastveni
akti, tudi splošni in abstraktni akti, ki učinkujejo neposredno.
Trdi, da Ustavno sodišče – glede na omejen dostop in pogoje, ki jih morajo pobudniki izkazati, da dosežejo vsebinsko
presojo prostorskega akta – ni tisto sodišče, ki bi zagotavljalo
učinkovito sodno varstvo kot sodišče, ki odloča na prvi stopnji.
Predlagatelj meni, da zakonska ureditev po ZUS-1 oziroma
ZPNačrt ne dosega ustavnih zahtev in povzroča protiustavno
pravno praznino, ki pomeni vsebinsko izvotlitev ustavnih pravic
iz 23. in 25. člena Ustave.
4. Državni zbor kot nasprotni udeleženec v odgovoru
na zahtevo opozarja, da je glede na okoliščine konkretnega
primera osrednje vprašanje, ali je dejstvo, da je v določenem
času z občinskim prostorskim aktom določena parcela opredeljena kot zazidljiva, pravno varovana pravica, in da mora
biti v primeru spremembe namembnosti v nezazidljivo parcelo
za varstvo te pravice zagotovljeno sodno varstvo. Meni, da
status zazidljivosti ni imanentni sestavni del lastninske pravice. Sprememba namembnosti zemljišča, ki vpliva na možnost
njegove rabe, naj bi zato ne predstavljala posega v lastninsko
pravico, pač pa določitev drugačnega načina uživanja lastninske pravice (67. člen Ustave) na nekem območju,1 o posegu
pa bi bilo mogoče govoriti šele v primeru, da bi se z določitvijo
namembnosti do te mere zožila možnost rabe zemljišča, da
bi se lastninska pravica povsem izvotlila. Posledično naj Vrhovno sodišče ne bi moglo v konkretnem primeru uporabiti
sodnega varstva, tudi če bi ga ZUS-1 in ZPNačrt zagotavljala,
zato bi bilo treba po zatrjevanju Državnega zbora zahtevo
zavreči. Nadalje Državni zbor utemeljuje, da v obravnavanem
primeru niso izpolnjeni pogoji za to, da bi šlo za protiustavno
pravno praznino.2 Ker naj bi namembnost nepremičnine ne
bila konstitutivni sestavni del lastninske pravice, naj ne bi bilo
mogoče niti ugotoviti, katero ustavno pravico bi bilo treba v tem
primeru varovati. Državni zbor utemeljuje, da iz Ustave tudi ne
izhaja zahteva, da je sodno varstvo pravic zoper prostorske
akte zagotovljeno v upravnem sporu, ter se pri tem sklicuje na
pristojnosti sodišča v upravnem sporu iz 157. člena Ustave in
pristojnosti Ustavnega sodišča iz 160. člena Ustave. Državni
zbor meni, da instituta exceptio illegalis ni mogoče uporabiti
kot argument za pristojnost odločati o ustavnosti in zakonitosti
podzakonskega predpisa, saj gre v tem primeru še vedno za
odločanje o posamičnem aktu, odločitev o zakonitosti podzakonskega predpisa oziroma predpisa lokalne skupnosti, ki ga
sodišče pri odločanju uporabi, pa ima učinek inter partes. Tega,
da bi moral zakonodajalec zaradi varstva javne koristi urediti
način izvrševanja ustavne pravice, pa naj predlagatelj tudi ne
bi zatrjeval. V ZUS-1 in ZPNačrt naj bi zato ne bilo protiustavne
pravne praznine.
1 Pri tem se Državni zbor sklicuje na sklep Ustavnega sodišča št. U-I-329/13 z dne 5. 1. 2015.
2 Državni zbor se pri tem sklicuje na odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-427/06 z dne 9. 10. 2008 (Uradni list RS, št. 100/08,
in OdlUS XVII, 50) in št. U-I-293/04 z dne 6. 10. 2005 (Uradni list
RS, št. 93/05, in OdlUS XIV, 73).
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5. O zahtevi je dala svoje mnenje tudi Vlada. Meni, da
predlagatelj ni zadostil kriterijem za vložitev zahteve, ki jih
določa 24.b člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), saj ni navedel členov ZUS-1 in ZPNačrt, ki jih
izpodbija, posebne izjeme pa za obravnavo pravnih praznin
niso predvidene niti v 48. členu ZUstS. Nadalje oporeka stališču predlagatelja, da gre v obravnavanem primeru za protiustavno pravno praznino. Trdi, da določbe prostorskega načrta
ustrezajo urejanju posamičnih pravic in obveznosti osebe v
konkretni upravni zadevi, zato pride v poštev četrti odstavek
5. člena ZUS-1. Opozarja, da je Upravno sodišče v sodbi
št. I U 1477/2016 z dne 19. 1. 2017 odločilo, da je sklep Vlade
o potrditvi predloga najustreznejše variante posamičen akt, ter
meni, da so posledice, ki jih ima uvrstitev zemljišča v območje
prostorskega načrta, nedvomno večje, glede na to, da je območje znano na zemljiško parcelo natančno, pa obstaja tudi
določljiv krog oseb, ki jih bo sprejeti prostorski načrt osebno
zadeval. Vlada meni, da bi bilo mogoče šteti, da tudi prostorski
načrti posredno urejajo posamična razmerja, ker neposredno
učinkujejo na njihovo pravno podlago, ta pa je že tako vsebinsko determinirana, da predpostavlja možne zaključke kasnejšega posamičnega upravnega postopka in lahko po vsebini
pomeni že predhodno odločanje o posameznikovem upravičenju. Vlada še pojasnjuje, da je v sklopu nove prostorske in
gradbene zakonodaje3 vzpostavljena nova vrsta upravnega
spora, v okviru katerega se presoja zakonitost prostorskega
izvedbenega akta, če ta določa pravni temelj za neposredno
urejanje posamičnih razmerij. Edini primeren organ za tovrstne
primere naj bi bilo namreč Upravno sodišče. Vlada Ustavnemu
sodišču predlaga, naj zahtevo za presojo ustavnosti zavrže,
oziroma podredno, naj jo kot neutemeljeno zavrne.
6. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade posredovalo v izjavo predlagatelju, ki se je o njiju izjavil. Predlagatelj oporeka očitkom Vlade in meni, da ni ne mogoče ne potrebno, da bi v zahtevi navedel posamezne zakonske
določbe kot predmet ustavnosodne presoje. V obravnavanem
primeru naj bi protiustavna pravna praznina izhajala iz pomanjkljivosti sistemske ureditve v medsebojni povezavi ZUS-1
in ZPNačrt, zato naj bi imelo Ustavno sodišče možnost, da jo
ugotovi v obeh zakonih. Prav tako se ne strinja s stališčem
Vlade, da bi bila v predmetnem upravnem sporu za zagotovitev
sodnega varstva pritožnic mogoča uporaba četrtega odstavka
5. člena ZUS-1, saj po vsebini ne gre za upravni akt, temveč za
splošni in abstraktni pravni akt, zoper katerega ni učinkovitega
sodnega varstva. Pojasnjuje, da posamezni upravni akt ne
more biti pravna podlaga za izdajo drugega upravnega akta,
saj bi v primeru dvakratne konkretizacije abstraktnih norm na
konkretni primer šlo kvečjemu za res iudicata. V predmetni
zadevi pa naj bi šlo za to, da upravni akt še ni bil izdan, vendar
pa je že nastopila določena sprememba pravnega položaja
pritožnic na podlagi neposrednega učinkovanja norme prostorskega akta, kar terja možnost učinkovitega sodnega varstva.
Predlagatelj meni, da tega tudi ZUreP-2 glede na prehodne in
končne določbe tožnicama v upravnem sporu ne zagotavlja.
7. Predlagatelj vztraja, da lastninska pravica iz 33. člena
Ustave varuje osebe tudi glede spreminjanja temeljnih značilnosti nepremičnine, ki bistveno vplivajo na njegovo uporabo.
Pritrjuje sicer Državnemu zboru, da je spreminjanje namembnosti zemljišča z vidika 67. člena Ustave lahko upravičeno,
vendar po njegovem mnenju to ne pomeni, da je na podlagi
tega prizadetim osebam mogoče odvzeti temeljno varstvo lastninske pravice. Ker je vpliv na lastninsko pravico po mnenju
predlagatelja lahko dovoljen, če je določen in izveden skladno
z zakonom in sledi navedenim ciljem, mora biti tak poseg pod3 Sklop nove prostorske in gradbene zakonodaje sestavljajo
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju
ZUreP-2), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 –
popr. – GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 61/17 – ZAID). Vsi zakoni so začeli veljati 17. 11. 2017,
uporabljajo pa se od 1. 6. 2018.
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vržen presoji ustavnosti in zakonitosti pred pristojnim sodiščem,
ta presoja pa mora zagotavljati učinkovito sodno varstvo tistim,
ki želijo varovati svojo lastninsko pravico. Možnost, na katero
opozarja tudi Državni zbor, da se z določitvijo namenske rabe
do te mere zoži možnost rabe zemljišča, da je lastninska pravica povsem izvotljena, po mnenju predlagatelja terja učinkovito
sodno presojo, saj gre že za vprašanje vsebinskega merila (ne)
utemeljenosti tožbenega zahtevka za odpravo spornega prostorskega akta glede na intenziteto posega v pravno varovani
položaj lastnika zemljišča.
B. – I.
8. Člen 156 Ustave nalaga sodišču, ki pri odločanju v
konkretni zadevi oceni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti,
protiustaven, naj postopek prekine in začne postopek pred
Ustavnim sodiščem. Prekinitev postopka in mnenje sodišča o
nujnosti uporabe določenega zakona ali dela zakona v sodnem
postopku sta kot pogoja za začetek postopka za oceno ustavnosti določena tudi v prvem odstavku 23. člena ZUstS.
9. V obravnavanem primeru je Vrhovno sodišče s predloženim sklepom št. I Up 54/2016 z dne 5. 1. 2017 izkazalo, da
je prekinilo postopek v posamični zadevi, v kateri bo moralo
odločiti o pritožbi zoper sklep o zavrženju tožbe zoper občinski
prostorski načrt, s katerim je bila spremenjena namenska raba
zemljišč tožnic. Z zahtevo izpodbija dva predpisa: ZUS-1 in
ZPNačrt, oba zaradi obstoja domnevne protiustavne pravne
praznine, ker ne urejata sodnega varstva zoper prostorske
akte. V primeru zatrjevanja, da je zakon protiustaven, ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urejati, sploh ne ureja, že po
naravi stvari od predlagatelja ni mogoče zahtevati, naj navede
člene zakona, ki jih z zahtevo izpodbija. Ustavno sodišče je
tako že sprejelo stališče, da pravne praznine ni mogoče locirati
v natančno določenem členu nekega predpisa, razen v morebitnih izjemnih primerih,4 za kar pa v obravnavani zadevi ne gre.
Nasprotnemu ugovoru Vlade Ustavno sodišče zato ni sledilo.
10. Vlada v svojem mnenju zatrjuje tudi, da sodno varstvo
pritožnicama v upravnem sporu, iz katerega izvira obravnavana
zahteva za presojo ustavnosti, omogoča že četrti odstavek
5. člena ZUS-1. Predlagatelj temu nasprotuje. Ustavno sodišče
je zato moralo nadalje odgovoriti tudi na vprašanje, ali je odločitev Ustavnega sodišča o domnevni protiustavnosti zakonske
ureditve nujna za odločitev sodišča v konkretnem sodnem
postopku. Iz ustaljene ustavnosodne presoje namreč izhaja, da
ima Ustavno sodišče, upoštevaje ustavni položaj rednih sodišč,
kot izhaja iz 125. člena Ustave, subsidiarno vlogo. Ustavno sodišče je na podlagi 156. člena Ustave upravičeno intervenirati
le takrat, kadar je ustavnosodna presoja zakona potrebna za
zagotovitev ustavnoskladne odločitve v konkretnem sodnem
postopku, torej takrat, ko je odločitev Ustavnega sodišča o domnevni protiustavnosti zakona odločilna za odločanje sodišča
v konkretnem sodnem postopku.5
11. V skladu s prvim odstavkom 2. člena ZUS-1 odloča
sodišče v upravnem sporu o zakonitosti dokončnih upravnih
aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika, o zakonitosti drugih aktov pa samo, če tako določa zakon. V drugem
odstavku 2. člena ZUS-1 je urejen predmet presoje v rednem
upravnem sporu. Upravni akt je upravna odločba ali drug
javnopravni, enostranski, oblastveni posamični akt, izdan v
okviru izvrševanja upravne funkcije, s katerim je organ odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika (drugi
odstavek 2. člena ZUS-1). V upravnem sporu odloča sodišče
tudi o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi organi
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-50/11 z dne 23. 6. 2011
(Uradni list RS, št. 55/11, in OdlUS XIX, 24), 17. točka obrazložitve.
Tudi v drugih primerih je Ustavno sodišče v primeru zatrjevane
protiustavne pravne praznine presojalo zakon kot celoto (tako
na primer odločbi št. U-I-181/09, Up-860/09, Up-222/10 z dne
10. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 98/11, in OdlUS XIX, 28), 10. točka
obrazložitve, in št. U-I-134/10 z dne 24. 10. 2013 (Uradni list RS,
št. 92/13, in OdlUS XX, 9), 13. in 14. točka obrazložitve).
5 Tako na primer sklep Ustavnega sodišča št. U-I-186/15 z
dne 7. 4. 2016.
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posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo (prvi odstavek
4. člena ZUS-1). V 5. in 17. členu ZUS-1 so določeni nekateri
drugi primeri, ko sodišče v upravnem sporu odloča o zakonitosti
drugih aktov, med drugim o zakonitosti aktov organov, izdanih
v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja (četrti odstavek 5. člena ZUS-1). Na podlagi četrtega odstavka 5. člena
ZUS-1 je torej Upravno sodišče pristojno odločati v upravnem
sporu tedaj, ko določen akt sicer izpolnjuje pogoje za upravni
akt, vendar pa je izdan v obliki predpisa.6 Predlagatelj utemeljuje, da prostorski akti temu ne zadostijo, saj so po svoji naravi
splošni in abstraktni pravni akti ter kot taki (šele) podlaga za
izdajo upravnih aktov.
12. Temeljni predpis, ki je v času vložitve zahteve urejal
prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, je bil ZPNačrt.
Slednji prostorske akte opredeljuje kot akte, s katerimi se načrtujejo prostorske ureditve in določajo usmeritve v zvezi s posegi
v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila
za njihovo izvedbo (prvi in drugi odstavek 14. člena ZPNačrt).
Državna prostorska akta po ZPNačrt sta državni strateški prostorski načrt in državni prostorski načrt,7 medobčinski prostorski akt je regionalni prostorski načrt, občinska prostorska akta
pa sta občinski prostorski načrt ter občinski podrobni prostorski
načrt, pri čemer lahko občina sprejme strateški del občinskega
prostorskega načrta kot samostojen občinski prostorski akt –
občinski strateški prostorski načrt (četrti, peti in šesti odstavek
14. člena ZPNačrt). Državni prostorski načrt, regionalni prostorski načrt in občinska prostorska akta so kot izvedbeni prostorski
akti podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov (četrti odstavek
39. člena, tretji odstavek 55. člena in tretji odstavek 62. člena
ZPNačrt ter drugi odstavek 3. člena ZUPUDPP).
13. Prostorski akti, ki določajo namensko rabo prostora v Republiki Sloveniji, imajo naravo predpisa.8 Hierarhično
višji prostorski akti9 določajo usmeritve za določanje območij
namenske rabe, v izvedbenem prostorskem načrtu oziroma v
izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta10 pa so za
celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določena oziroma prikazana območja podrobnejše namenske rabe prostora. Izvedbeni prostorski akti imajo kot splošni
pravni akti posebno pravno naravo, ki jo opredeljuje predmet
njihovega urejanja. Ker se nanašajo na določljiv nabor nepremičnin na območju urejanja prostorskega akta in zanje določajo
konkretne pravne režime (kategorije namenskih rab prostora in
prostorske izvedbene pogoje), v primeru občinskih prostorskih
načrtov ni mogoče govoriti o predpisih v klasičnem pomenu
besede, za katere bi bilo značilno abstraktno normiranje, temveč gre za splošne pravne akte sui generis, ki jih opredeljuje
konkretnejši pristop k normiranju.11 Vendar določbe prostorskih
6 B. Zalar v: J. Breznik in drugi, Zakon o upravnem sporu s
komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 72.
7 Prostorske ureditve državnega pomena in državni prostorski načrt, s katerim se prostorske ureditve načrtujejo, je v času
vložitve zahteve urejal Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr.
in 57/12 – v nadaljevanju ZUPUDPP), ki je v tem delu razveljavil
ZPNačrt (68. člen ZUPUDPP). Tudi ZUPUDPP je bil z uveljavitvijo
ZUreP-2 razveljavljen.
8 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 z dne 9. 10. 2014
(Uradni list RS, št. 76/14), 21. točka obrazložitve.
9 Hierarhijo prostorskih aktov sta določala 15. člen ZPNačrt
in tretji odstavek 3. člena ZUPUDPP. Sedaj hierarhijo prostorskih
aktov določa ZUreP-2 v 49. členu.
10 Primerjaj prvi odstavek 22. člena ZPNačrt, prvo alinejo
8. člena ZUPUDPP ter 2. točko drugega odstavka in 1. točko tretjega odstavka 39. člena ZPNačrt. Glej tudi 9. točko prvega odstavka
2. člena ZPNačrt. Območja namenske rabe prostora se delijo na
območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč
(prvi odstavek 42. člena ZPNačrt, enako sedaj drugi odstavek
35. člena ZUreP-2).
11 Primerjaj I. Ivanič v: L. Štravs (ur.), Urejanje prostora na
občinski ravni, Uradni list RS, Ljubljana 2011, str. 234.
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aktov, s katerimi ti opredeljujejo namensko rabo zemljišč, ne
urejajo posamičnih razmerij, temveč določajo splošne pravne
režime po posameznih enotah urejanja prostora. Tudi dejstvo,
da morajo biti območja namenske rabe v izvedbenih prostorskih
aktih določena tako natančno, da je njihove meje mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru (drugi odstavek
42. člena ZPNačrt), ne vodi do zaključka, da gre za posamične
pravne akte. Takšna natančnost normiranja je namreč nujna
zato, ker je z namensko rabo povezana dopustnost gradnje na
posamezni parceli.12 Do individualizacije in konkretizacije norm
prostorskega akta, ki opredeljujejo meje dopustnih posegov v
prostor, pa pride šele z odločitvijo v upravnem postopku (o posameznikovi zahtevi za izdajo gradbenega dovoljena) oziroma
z morebitnim neposrednim nedopustnim posegom v prostor, ki
je kot tak podlaga za uvedbo inšpekcijskega postopka.
14. Z utemeljitvijo, da sodno varstvo po četrtem odstavku
5. člena ZUS-1 v primeru prostorskih aktov ne pride v poštev,
ter upoštevajoč, da drugo sodno varstvo zoper prostorske akte
ni predvideno (glej 16. točko obrazložitve te odločbe), je predlagatelj zato izkazal, da je odločitev Ustavnega sodišča neizogibno potrebna za odločanje v upravnem sporu, ki ga je prekinil.
B. – II.
15. Predlagatelj izpodbija oba predpisa: tako ZUS-1 kot
ZPNačrt. Ker gre po navedbah predlagatelja v obravnavani zadevi kljub posebni pravni naravi prostorskih aktov za vprašanje
sodnega varstva zoper splošne pravne akte, in sicer izključno
na področju prostorskega načrtovanja, je Ustavno sodišče
ustavnost ureditve presojalo z vidika ZPNačrt.
16. ZPNačrt je med postopkom pred Ustavnim sodiščem
z uveljavitvijo ZUreP-2 prenehal veljati (izjema je 89. člen
ZPNačrt). ZUreP-2 je vzpostavil sodno varstvo zoper prostorske akte (58. člen ZUreP-2), vendar pa te določbe v upravnem
sporu, iz katerega izvira zahteva predlagatelja, ni mogoče
uporabiti. Predvideno sodno varstvo po ZUreP-2 se nanaša na
prostorske akte, ki jih ureja ZUreP-2, medtem ko sodnega varstva na podlagi že vloženih tožb zoper prostorske akte, izdane
na podlagi ZPNačrt, ZUreP-2 ne zagotavlja. Vrhovno sodišče
bo zato moralo v pritožbenem postopku, iz katerega izvira zahteva, odločiti na podlagi izpodbijane ureditve pred uveljavitvijo
ZUreP-2. Glede na navedeno so pogoji za ustavnosodno presojo ZPNačrt iz drugega odstavka 47. člena ZUstS izpolnjeni.
17. Iz zahteve predlagatelja izhaja očitek, da bi moral
zakonodajalec lastnikom nepremičnin zagotoviti sodno varstvo
glede vseh sprememb lastnosti nepremičnin, ki jih povzročijo
prostorski akti. V upravnem sporu, iz katerega izvira obravnavana zahteva, tožnici izpodbijata občinski prostorski načrt v
delu, v katerem je slednji spremenil (podrobnejšo) namensko
rabo njunih nepremičnin iz zazidljivih zemljišč v nezazidljivi
zemljišči (zemljišči na območju zelenih površin). Ustavno sodišče je zato presojo zatrjevane protiustavne pravne praznine
omejilo na vprašanje sodnega varstva lastnikov nepremičnin
zoper občinske prostorske načrte v delu, v katerem ti spreminjajo obstoječo namensko rabo njihovih zemljišč iz zazidljivih v
nezazidljiva, saj so za oceno ustavnosti izpodbijane ureditve le
v tem obsegu podane procesne predpostavke.13
B. – III.
O pravni naravi določb o namenski rabi zemljišč
18. Zemljišče je sestavni del širšega prostora. V primeru, ko je predmet lastninske pravice zemljišče,14 so omejitve
12 A. Kumer v: L. Štravs (ur.), Urejanje prostora na občinski
ravni, Uradni list RS, Ljubljana 2011, str. 92.
13 Po ustaljeni ustavnosodni presoji 156. člen Ustave med
drugim predpostavlja, da je odločitev o domnevni protiustavnosti
zakona odločilna za odločanje sodišča v konkretnem sodnem
postopku (tako na primer sklep št. U-I-238/12 z dne 23. 1. 2014
(Uradni list RS, št. 10/14), 9. točka obrazložitve).
14 Člen 18 Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02 in 91/13 – SPZ) nepremičnino opredeljuje kot prostorsko
odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami.
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njegove uporabe, uživanja in razpolaganja v javnem interesu neločljivo povezane s prostorskimi omejitvami. Prostor, ki
je ljudem na razpolago za zadovoljevanje tako zasebnih kot
javnih potreb, je namreč – tudi zaradi gospodarskega in širše
družbenega razvoja – vedno bolj omejen. Omejenost prostora
nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne izrabe. Ustavno sodišče je tako že sprejelo stališče, da je
prostor naravno bogastvo in nenadomestljiva dobrina (odločba
št. U-I-227/00 z dne 14. 2. 2002, Uradni list RS, št. 23/02, in
OdlUS XI, 23). Bolj ko je pri določeni vrsti stvari poudarjen njen
pomen za skupnost, večji manevrski prostor ima na razpolago
zakonodajalec pri urejanju vsebine lastninske pravice. Pri zemljiščih je ta prostor še posebej velik, saj je v sodobni družbi
gospodarska, socialna in ekološka funkcija zemljišč (67. člen
Ustave) močno poudarjena.15 Ureditev rabe zemljišč na način,
da kar najbolj pride do izraza njihova gospodarska, socialna in
ekološka funkcija, narekuje tudi ustavno pooblastilo zakonodajalcu, da zaradi smotrnega izkoriščanja določi posebne pogoje
za uporabo zemljišč (prvi odstavek 71. člena Ustave).16
19. Zakonodajalec je v ZPNačrt to ustavnopravno varovano dobrino – smotrno izkoriščanje zemljišč – varoval s
pooblastilom izvršilni veji oblasti in lokalnim skupnostim, da
opredelijo namensko rabo zemljišč (39. člen ZPNačrt).17 Določanje namenske rabe prostora je ena izmed bistvenih nalog
prostorskega načrtovanja18 in kot del urejanja prostora ena
izmed izvirnih občinskih nalog (tretja alineja drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10
in 30/18 – ZLS). Občina je zavezana, da pri prostorskem načrtovanju skuša doseči cilj skladnega prostorskega razvoja z
obravnavo različnih potreb in interesov z javnimi koristmi ter
omogoča kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki udejanja načelo trajnostnega prostorskega razvoja, pri
določanju namenske rabe zemljišč v okviru zahtev področnih
zakonov pa ima občina široko polje proste presoje. Odločitev
o predvideni rabi zemljišč pomeni temelj oziroma izhodišče za
gospodarjenje s prostorom in usmerjanje občinskega razvoja.
V izvedbenem prostorskem načrtu oziroma v izvedbenem delu
občinskega prostorskega načrta so tako za celotno območje
občine po posameznih enotah urejanja prostora v skladu z
izhodišči in usmeritvami iz hierarhično nadrejenih prostorskih
aktov in ob upoštevanju področnih predpisov glede na fizične lastnosti prostora19 določena oziroma prikazana območja
15 Povzeto po G. Virant, Odvzem in omejitev lastninske
pravice v javno korist ter socialna vezanost lastnine, doktorska
disertacija, Ljubljana 1997, str. 70. Glej tudi odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-297/08 z dne 7. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 30/11, in
OdlUS XIX, 20), 27. točka obrazložitve. Socialno funkcijo lastnine
na splošno in posebej zemljišč poudarja tudi Evropsko sodišče za
človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), ki pri tehtanju sorazmernosti posegov v lastninsko pravico zlasti na področju prostorskih
in okoljevarstvenih ukrepov državam prepušča širše polje proste
presoje pri oceni, kateri ukrepi so v javnem interesu, kot v primerih, ko gre izključno za civilne pravice (glej sodbi ESČP v zadevah
Potomska in Potomski proti Poljski z dne 29. 3. 2011, 67. točka
obrazložitve, in Matczynski proti Poljski z dne 15. 12. 2015, 105. in
106. točka obrazložitve).
16 V ta namen področni zakoni predpisujejo ustrezne varstvene ukrepe za posamezne vrste zemljišč, na primer Zakon o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16 in 79/17 – ZKZ), Zakon o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 – ZV-1), Zakon
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10,
63/13, 17/14, 24/15 in 77/16 – ZG).
17 Primerjaj tudi sklep Ustavnega sodišča št. U-I-432/98 z dne
5. 4. 2001 (OdlUS X, 70).
18 Tako Ustavno sodišče tudi v odločbi št. U-I-43/13, 10. točka
obrazložitve.
19 Drugi odstavek 15. člena Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj
in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
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podrobnejše namenske rabe prostora. Zemljišč, glede katerih
namenska raba ne bi bila določena, ni. Opredelitev (podrobnejše) namenske rabe je zato sestavni del pravne ureditve
vsakega zemljišča.
20. V začrtanih okvirih prostorskega načrtovanja določitev
namenske rabe zemljišč z občinskim prostorskim načrtom ne
pomeni odločanja o pravicah ali pravnih koristih posameznikov,
temveč gre za normiranje v javnem interesu. Vendar pa namenska raba zemljišča hkrati neizogibno sooblikuje vsebino lastninske pravice lastnikov zemljišč na območju občinskega prostorskega načrta. Z opredelitvijo namenske rabe posamezne
nepremičnine so določeni okviri dopustne rabe te nepremičnine
(npr. za gradnjo) in je vzpostavljena podlaga za pridobitev drugih pravic in obveznosti (npr. obveznost plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča). Z vidika lastnika zemljišča lahko
pomeni določitev namenske rabe zemljišča omejitev njegove
lastninske pravice, saj sme zemljišče uporabljati le skladno s
prostorskimi akti.20 Opredelitev namenske rabe nepremičnine,
določena z namenom smotrnega izkoriščanja zemljišč in zagotovitve gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastninske
pravice na zemljiščih, je vsebinska sestavina lastninske pravice
na zemljiščih. Po drugi strani tako določeni vsebini lastninske
pravice nujno ustreza tudi upravičeno pričakovanje lastnika
zemljišča, da bo lahko upravičenja, ki izhajajo iz določene
namembnosti zemljišča, tudi uresničil (na primer pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo na stavbnem zemljišču).
21. Navedeno ne pomeni, da Ustava posameznikom zagotavlja pravico do ohranitve obstoječe namenske rabe njihovih
zemljišč. Spremenljivost namenske rabe zemljišča je vgrajena
v sam koncept socialne vezanosti lastnine na zemljiščih in je
nujni pogoj za udejanjanje ustavnopravno varovanega smotrnega izkoriščanja zemljišč in načela prevlade javnega interesa
v postopku prostorskega načrtovanja. Vendar avtonomija občine ni neomejena, saj je občina tudi pri prostorskem načrtovanju vezana na Ustavo in zakone,21 odločitve o namenski rabi
prostora oziroma o pogojih umeščanja objektov v prostor pa
morajo biti pripravljene po predpisanih postopkih za pripravo in
sprejetje prostorskih aktov.22 Ustavna omejitev, ki zavezuje pripravljavca prostorskega akta pri opredelitvi vsebine prostorskih
aktov, je tudi pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave in
20 Primerjaj tudi M. Juhart, Omejitev lastninske pravice na
nepremičninah zaradi doseganja prostorskih ciljev, Podjetje in delo,
št. 6–7 (2003). Pomembna izhodišča glede omejitev lastninske
pravice, ki jih za lastnika zemljišča pomeni določitev oziroma sprememba namenske rabe zemljišča, izhajajo tudi iz prakse ESČP.
Skladno z njo pomenijo prepovedi in omejitve razvoja nepremičnine (inability to develop the property), ki jih določajo prostorski
akti, omejitev pravic, ki običajno pripadajo lastniku nepremičnine,
in s tem poseg v pravico do spoštovanja premoženja, varovano v
okviru 1. člena Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94
– v nadaljevanju EKČP) (glej na primer sodbi ESČP v zadevah
Matczynski proti Poljski, 96. točka obrazložitve, in Kristiana Ltd.
proti Litvi z dne 6. 2. 2018, 100. in 101. točka obrazložitve). ESČP
državam sicer v primeru prostorskega načrtovanja priznava široko
polje proste razlage ukrepov v javnem interesu, ki upravičujejo
poseg v posameznikove pravice, kljub temu pa mora biti zadoščeno zahtevi po ustreznem uravnoteženju interesov skupnosti in
posameznikove pravice do premoženja. Kot kriterije presoje sorazmernosti posega ESČP upošteva predvidljivost omejitev pravice do
premoženja, upravičeno pričakovanje določene rabe nepremičnine
oziroma sprejem tveganja ob njenem nakupu, obseg omejitev in
obstoj pravnega varstva zoper omejitve pravice do premoženja
(glej sodbe ESČP v zadevah Matczynski proti Poljski, 106. točka
obrazložitve, Potomska in Potomski proti Poljski, 67. točka obrazložitve, Kristiana Ltd. proti Litvi, 108. točka obrazložitve).
21 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-260/02 z dne
17. 2. 2005 (Uradni list RS, št. 25/05, in OdlUS XIV, 7). Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni
list RS, št. 75/17), 19. točka obrazložitve.
22 Členi 46 do 53 ZPNačrt. Glej tudi odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-7/13, Up-29/13 z dne 5. 11. 2015 (Uradni list RS,
št. 89/15), 11. točka obrazložitve.
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z njo povezana zahteva po spoštovanju načela sorazmernosti
med omejitvami lastninske pravice in javnim interesom na področju prostorskega planiranja.
O pravnem varstvu zoper spremembe namenske rabe
zemljišč
22. Vrsta pravnega varstva je odvisna od narave pravnega akta in njegove vsebine.23 Prostorske akte, ki določajo
namensko rabo prostora, v sistemu delitve pravnih aktov na
posamične in splošne Ustavno sodišče uvršča med slednje,
pri presoji njihove vsebine pa upošteva tudi dejstvo, da gre
zaradi predmeta urejanja za splošne pravne akte sui generis,
ki jih opredeljuje konkretnejši pristop k normiranju (13. točka
obrazložitve te odločbe).24
23. Ustava sodnega varstva v okviru rednega sodstva
zoper splošne pravne akte ne zahteva.25 Taka zahteva ne izhaja niti iz prvega odstavka 23. člena niti iz 25. člena Ustave.26
Prav tako tega ne zahteva EKČP. Iz 1. člena Prvega protokola
k EKČP, v okviru katerega je varovana posameznikova pravica do mirnega uživanja premoženja, sicer izhaja zahteva, da
mora biti posamezniku omogočeno izpodbijanje ukrepov, s
katerimi je poseženo v njegovo lastninsko pravico.27 Ker ESČP
obravnava lastnikovo pravico do gradnje na lastnem zemljišču
kot civilno pravico, zahteva, da je zoper ukrepe države, ki vanjo posegajo (tudi s spremembami namembnosti zemljišča),
predvideno učinkovito pravno varstvo, izhaja tudi iz 6. člena
EKČP.28 Vendar pa iz navedenih določb EKČP in prakse ESČP
ne izhaja, da bi moralo biti pravno varstvo pred posegi v lastninsko pravico pridržano rednemu sodstvu.29
24. V primerih, ko predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, neposredno posega v posameznikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj,
je pravno varstvo posamezniku zagotovljeno s pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb
takega predpisa oziroma splošnega akta (glej drugi odstavek
162. člena Ustave ter prvi in drugi odstavek 24. člena ZUstS).
Po drugem odstavku 162. člena Ustave lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
predpisa, če izkaže svoj pravni interes. Ta je v skladu z drugim
odstavkom 24. člena ZUstS podan, če predpis ali splošni akt,
23 Primerjaj M. Pavčnik, Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 5., pregledana in dopolnjena izdaja, IUS Software in
GV Založba, Ljubljana 2017, str. 194.
24 Ustavno sodišče tako sklepov o dopustni manjši širitvi
območja stavbnih zemljišč, ki nadomeščajo občinski prostorski
akt, ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša, ni štelo za »splošno veljavne pravno
obvezujoče normativne akte« iz 8. člena Konvencije o dostopu do
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP,
št. 17/04 in 1/10 – v nadaljevanju Aarhuška konvencija), temveč za
»načrte in programe v zvezi z okoljem« iz 7. člena Aarhuške konvencije (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-43/13, 21. in 22. točka
obrazložitve).
25 Primerjaj z odločbo št. U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995 (Uradni
list RS, št. 13/95, in OdlUS IV, 4), v kateri je Ustavno sodišče pojasnilo, da sodnega varstva v obliki (subsidiarnega) upravnega spora
zoper splošne pravne akte, s katerimi se posega v ustavne pravice
posameznika, v okviru 157. člena Ustava ne zagotavlja.
26 Zahteva po dostopu do sodišča s pooblastilom, da razveljavi oziroma odpravi predpis, tudi ne izhaja iz EKČP; glej na primer
sodbe ESČP v zadevah Kristiana Ltd. proti Litvi, 123. točka obrazložitve, in Posti in Rahko proti Finski z dne 24. 9. 2002, 52. točka
obrazložitve).
27 Tako na primer sodba ESČP v zadevi Kristiana Ltd. proti
Litvi, 108. točka obrazložitve, in odločitev ESČP v zadevi Sourlas
proti Grčiji z dne 17. 2. 2011.
28 Tako na primer odločitev ESČP v zadevi Haider proti Avstriji z dne 29. 1. 2004 in odločitev Komisije za človekove pravice v
zadevi Berger in Hüttaler proti Avstriji z dne 7. 4. 1994.
29 Primerjaj z odločitvijo ESČP v zadevi Haider proti Avstriji
ter s sodbama ESČP v zadevah Kugler proti Avstriji z dne 14. 10.
2010 in Kristiana Ltd. proti Litvi.
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izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne
interese oziroma v njegov pravni položaj. Prav tako naravo pa
imajo določbe občinskih prostorskih aktov, s katerimi ti določajo
oziroma spreminjajo namensko rabo zemljišč iz zazidljivih v
nezazidljiva. Ustavno sodišče je zato na podlagi četrte alineje
prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno odločati o skladnosti navedenih določb z Ustavo in zakoni.
25. Predlagatelj pri tem uveljavlja, da glede na omejen
dostop in pogoje, ki jih morajo pobudniki izkazati, da dosežejo
vsebinsko presojo prostorskega akta, Ustavno sodišče ni tisto
sodišče, ki bi zagotavljalo učinkovito sodno varstvo kot sodišče,
ki odloča na prvi stopnji. Pri tem se sklicuje na drugi odstavek
26. člena ZUstS, ki določa, da Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena ali če od odločitve ni mogoče
pričakovati pomembnega pravnega vprašanja. Vendar pa lahko
pobudnik prav s pobudo, ki jo Ustavno sodišče sprejme in na
njeni podlagi začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti
predpisa, doseže razveljavitev ali celo odpravo določb, ki posegajo v njegove pravice ali pravne koristi, ter s tem učinkovito
zavaruje svoj pravni položaj. Na področju spremembe namenske rabe v okviru prostorskega načrtovanja je tako Ustavno
sodišče ob izkazanem pravnem interesu v preteklosti že vsebinsko obravnavalo tovrstne pobude ter izpodbijane določbe
predpisov razveljavilo in določilo način izvršitve odločbe.30 Zato
ni mogoče slediti predlagateljevemu očitku, da glede na omejen
dostop in pogoje, ki jih morajo pobudniki izkazati, da dosežejo
vsebinsko presojo prostorskega akta, pobuda kot taka ni učinkovito pravno sredstvo.
26. Upoštevajoč tudi, da posameznikom v okviru izpodbijane ureditve ni bilo na voljo nobeno drugo pravno sredstvo, s
katerim bi lahko varovali svoj pravni položaj in ki bi bilo glede na
posebno pravno naravo določb o spremembi namenske rabe
zemljišč lahko ustreznejše, je Ustavno sodišče izpolnjevanje
pogoja pomembnega pravnega vprašanja iz drugega odstavka
26. člena ZUstS v primerih neposrednega učinkovanja določb
splošnih pravnih aktov na lastninskopravni položaj pobudnika
doslej tolmačilo široko.31 Navedeni pogoj tudi zato ni predstavljal ovire za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih
predpisov, ki bi pobudnikom nesorazmerno oteževala dostop
do učinkovitega pravnega varstva njihovih pravic. Okoliščina,
da pobudniki v nekaterih primerih pri utemeljevanju pogojev
za sprejetje pobude niso bili uspešni,32 pa sama po sebi tudi
ne vodi do zaključka, da pobuda v okvirih izpodbijane ureditve
ni mogla biti učinkovito pravno sredstvo, saj Ustavno sodišče
o sprejetju pobude v vsakem posameznem primeru odloča v
okviru pobudnikovih trditev.
27. Glede na navedeno ZPNačrt ni bil v neskladju z
Ustavo.
C.
28. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter
sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa,
DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca
30 Tako na primer odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-372/06
z dne 13. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 111/08; Medobčinski uradni
vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/08, in OdlUS XVII, 58)
in št. U-I-185/07 z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 31/08,
Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/08,
in OdlUS XVII, 10).
31 Tudi na področju kategorizacije občinskih cest, ki so potekale po zasebnih zemljiščih, je Ustavno sodišče ob izpolnjevanju
procesnih predpostavk praviloma vedno štelo, da je pogoj iz 26. člena ZUstS za sprejem pobude izpolnjen, in opravilo vsebinsko presojo izpodbijanega predpisa (tako na primer odločbe št. U-I-166/14
z dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 32/16), št. U-I-107/14 z dne
7. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 29/16), št. U-I-182/14, U-I-183/14 z
dne 23. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 25/16) in št. U-I-198/14 z dne
23. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 25/16)).
32 Predlagatelj se sklicuje na sklep Ustavnega sodišča
št. U-I-322/13 z dne 18. 3. 2015.
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Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman
Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnica in sodnik Pavčnik in Šugman Stubbs sta dala pritrdilni ločeni mnenji.
Dr. Rajko Knez
predsednik
zanj
dr. Etelka Korpič - Horvat
podpredsednica

2213.

Delna odločba o razveljavitvi četrtega
odstavka 113. člena, 32. točke drugega
odstavka 123. člena, 32. točke 125. člena
in dvaindvajsete alineje prvega odstavka
128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih
policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr.
in 10/17)

Številka: U-I-152/17-30
Datum: 4. 7. 2019

DELNA ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 4. julija 2019

o d l o č i l o:
1. Četrti odstavek 113. člena, 32. točka drugega odstavka
123. člena, 32. točka 125. člena in dvaindvajseta alineja prvega
odstavka 128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije
(Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) se razveljavijo.
2. O preostalem delu zahteve bo Ustavno sodišče odločilo
posebej.

Obrazložitev
A.
1. Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju predlagatelj)
zahteva poleg presoje ustavnosti šestega in osmega odstavka 112.a člena ter tretje alineje drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju
ZNPPol) tudi presojo četrtega odstavka 113. člena ZNPPol. Ta
za opravljanje policijskih nalog uvaja novo tehnično sredstvo
za optično prepoznavo registrskih tablic.
2. Po mnenju predlagatelja je navedena zakonska določba v neskladju s pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave
in pravico do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave.
Predlagatelj zatrjuje tudi kršitev 32. člena Ustave, 8. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP)
in 2. člena Protokola št. 4 k EKČP.
3. Izpodbijani ukrep naj bi bil nesorazmeren, ker na eni
strani omogoča množično zbiranje lokacijskih podatkov vseh
udeležencev v prometu, na drugi pa zasleduje le boj proti ukradenim vozilom. Tudi nadaljnjo sedemdnevno hrambo podatkov
za namene boja proti tatvinam motornih vozil predlagatelj ocenjuje kot nesorazmerno. Opozarja, da je prvotni predlog novele
predvideval takojšen izbris tistih zajetih podatkov registrske
tablice, ki ne bi bili uporabljeni za izvedbo nalog oziroma katerih
primerjanje z drugimi evidencami podatkov ne bi privedlo do
ujemanja (zadetka). S tem bi po navedbah predlagatelja novele
onemogočili množični nadzor. Presojana ureditev pa nasprotno
predvideva še nadaljnjo sedemdnevno hrambo vseh zajetih
podatkov ne glede na ujemanje.
4. Predlagatelj meni, da takšna ureditev omogoča množični nadzor. Tega ne spremeni niti dejstvo, da določba pre-
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poveduje obrazno prepoznavo potnikov v vozilu. Opozarja,
da preventivna in neselektivna hramba podatkov po naravi
pomeni, da posega v pretežni meri v pravice tistih, ki z nameni, zaradi katerih so bili v prvi vrsti ti podatki zbrani, nimajo
oziroma ne bodo imeli niti posredne zveze. Izpodbijana ureditev omogoča množični nadzor zaradi sodobnih tehničnih
zmogljivosti sodobnih naprav za optično prepoznavo tablic,
zaradi cenovne dostopnosti teh naprav in s tem število policijskih vozil, ki bi lahko bili opremljeni z njimi. Predlagatelj
v zvezi s tem opozarja tudi, da ukrep ne vsebuje ustreznih
varovalk. Namen uporabe je pomensko določen preširoko, za
dostop do podatkov ni predvidena sodna kontrola, ukrep tudi
ni zamejen geografsko ali na kategorije prometnih površin.
Predlagatelj opozarja tudi na nevarnost napačnih zadetkov
(t. i. false positive) in dejstvo, da posameznik praviloma ne
bo seznanjen s takšnim nadzorom, kar bo pri udeležencih
v prometu lahko povzročilo občutek stalnega nadzora. Nadaljnja hramba podatkov naj bi omogočala tudi podatkovno
rudarjenje. Predlagatelj se pri tem sklicuje tudi na ugotovitve
nadzornika za videonadzor Združenega kraljestva (Surveillance Camera Commissioner), ki je v letnem poročilu 2014/15
med drugim opozarjal, da je iz podatkov, ki jih zajame sistem
za optično prepoznavo tablic in jih shrani z namenom naknadnega dostopa do njih in njihove analize, mogoče med
drugim slediti vozilom v retrospektivi, identificirati vsa vozila
na določenem kraju ob določenem času, iskati povezave
med osebami in analizirati profil osebe s tem, ko se zajeti
podatek o registrski tablici primerja z drugimi evidencami
osebnih podatkov.
5. Lokacijska zasebnost naj bi posamezniku v običajnih
okoliščinah omogočala gibati se v javnem prostoru, ne da bi
njegova lokacija bila sistematično nadzirana in beležena. Zgolj
dejstvo, da ureditev predvideva zbiranje podatkov na javnih
površinah, naj ne bi vplivalo na vprašanje, ali gre za poseg v
zasebnost posameznika ali ne. Zaradi zmogljivosti tehničnih
sredstev za optično prepoznavo tablic kot napredne tehnologije
beleženja lokacijskih točk in njihovega povezovanja ter uporabe
teh podatkov v druge različne namene, vidi predlagatelj v tem
stanje povečane nevarnosti kršitev človekove pravice. Ureditev
naj bi prekomerno posegala tudi v pravico do svobode gibanja
iz 32. člena Ustave in 2. člena Protokola št. 4 k EKČP. Predlagatelj meni, da takšen množični nadzor gibanja onemogoči
svobodno in prosto gibanje. Opozarja tudi, da zgolj težave organov pregona zaradi slabe tehnične opremljenosti ne morejo
biti razlog za poseg v človekove pravice.
6. Zahteva je bila poslana Državnemu zboru, ki nanjo ni
odgovoril. Svoje mnenje o navedbah v zahtevi je poslala Vlada. V pretežni meri v odgovoru povzema zakonodajno gradivo
glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 10/17
– v nadaljevanju ZNPPol-A). Vlada meni, da je izpodbijana
ureditev skladna z Ustavo. Ureditev naj ne bi omogočala
množičnega nadzora, ker ne omogoča obrazne prepoznave
in ker se bodo tehnična sredstva za optično prepoznavo tablic
uporabljala le na vozilih policije, ne pa tudi stacionarno ali na
brezpilotnih zrakoplovih. Vlada se sklicuje tudi na Pravilnik
o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 16/14 in 59/17),
ki izrecno prepoveduje uporabo tega tehničnega sredstva
za vsesplošno preventivno nadzorovanje cestnega prometa.
Iz presoje Ustavnega sodišča naj bi izhajalo, da je nadzor
cestnega prometa lahko tudi preventiven in kot tak ni neskladen z Ustavo. Vlada meni, da je ukrep primerljiv z uporabo
tehničnih sredstev za odkrivanje in dokazovanje prekoračene
najvišje hitrosti na kontrolnih točkah ter prekoračene povprečne hitrosti na cestnih odsekih, kot to določa tretji odstavek
113. člena ZNPPol.
7. Vlada se sklicuje na številne druge države, ki poznajo
takšne ukrepe in ki predvidevajo hrambo podatkov tudi po
tem, ko je prvotno primerjanje podatkov končano. Navaja, da
je rok hrambe v Veliki Britaniji dve leti, na Danskem in v Španiji
trideset dni, v Italiji in na Slovaškem sedem dni, na Finskem
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24 ur, v Nemčiji pa podatke nemudoma izbrišejo. Razlog za sedemdnevno hrambo podatkov, kot jo predvideva dvaindvajseta
alineja prvega odstavka 122. člena ZNPPol, je nevarnost, da
se lahko šele kasneje pojavi zahteva po vpogledu v evidenco
podatkov. Vlada v tem ne vidi tveganja za neupravičeno obdelavo osebnih podatkov. Dostop do podatkov bo omogočen
le tistemu policistu, ki bo do njega upravičen, če bo preiskoval
konkretno kaznivo dejanje. Ureditev res posega v pravico do
zasebnosti, vendar po mnenju Vlade le tistih posameznikov, ki
ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v prometu ali pa je za njimi
razpisano iskanje. Vlada opozarja, da je Informacijski pooblaščenec pristojen za nadzor nad delom policije.
8. Mnenje Vlade je bilo predloženo predlagatelju. Ta v
odgovoru vztraja, da ukrep ni sorazmeren. Meni, da Vlada v
mnenju ni odgovorila na njegove očitke, temveč je le pojasnila
prednosti uporabe tehnologije. Poudarja, da iz zahteve ne
izhaja, kar zatrjuje Vlada, da naj bi bila že uporaba tehničnega sredstva za optično prepoznavo tablic sama po sebi
neskladna z Ustavo. Neskladen je le izpodbijani ukrep, ker
vključuje obdelavo osebnih podatkov na način, ki ni skladen
z Ustavo. Pravilnik o policijskih pooblastilih, na katerega se
sklicuje Vlada, res določa, da se tehnično sredstvo za optično
prepoznavo registrskih tablic ne sme uporabljati za vsesplošen preventivni nadzor cestnega prometa, na primer tako,
da bi se vozila z nameščeno opremo istočasno postavila na
širšem območju vseh pomembnih prometnih povezav. Vendar
pa takšna zgolj deklaratorna prepoved množičnega nadzora
ne zadosti zahtevi, da mora biti ureditev, ko država posega
v pravice do informacijske zasebnosti, jasna in določna. Predlagatelj opozarja, da opredelitev iz navedenega pravilnika
nejasnost ureditve še dodatno povečuje, ko vpeljuje nejasen
pojem »vsesplošni preventivni nadzor cestnega prometa«.
Opozarja na ureditev v Zvezni republiki Nemčiji, kjer hramba
podatkov o registrskih tablicah ni dovoljena, in hkrati dodaja,
da rok hrambe podatkov ni edini razlog, da je ureditev neskladna s pravico iz 38. člena Ustave.
9. Med postopkom je Ustavno sodišče zaprosilo Vlado
med drugim še za dodatna pojasnila v zvezi s pravno podlago za avtomatizirano (samodejno) preverjanje podatkov,
ki jih policija zajame z optično prepoznavo registrskih tablic,
ter v zvezi s tem, ali policija že izvaja optično prepoznavo
tablic in v kakšnem obsegu. Vlada je navedla, da tehničnega
sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic policija
še ne uporablja. Predlagatelj v tem vidi dokaz, da vpeljava
tega tehničnega sredstva ni bila tako nujna, kot je to sicer
zatrjevala Vlada.
B. – I.
10. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) in ob smiselni uporabi prvega
odstavka 314. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list
RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 –
ZPP) je Ustavno sodišče ocenilo, da je zahteva v delu, ki se
nanaša na četrti odstavek 113. člena ZNPPol, zrela za odločitev. O delu zahteve, ki se nanaša na oceno ustavnosti prvega
do šestega in osmega odstavka 112.a člena ter tretje alineje
drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, bo Ustavno sodišče
odločilo posebej (2. točka izreka).
B. – II.
Vsebina presojane ureditve
11. Četrti odstavek 113. člena ZNPPol se glasi: »Zaradi
ugotavljanja pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem
prometu ter iskanja oseb in predmetov smejo policisti na ali
v vozilih policije uporabljati tudi tehnična sredstva za optično
prepoznavo registrskih tablic. Navedena tehnična sredstva se
morajo uporabljati na način, ki ne omogoča množičnega nadzora in obrazne prepoznave.«
12. Točka 32 125. člena ZNPPol določa vsebino evidence
optične prepoznave registrskih tablic: »[…] datum, čas in kraj
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nastanka podatka, fotografijo registrske tablice in znakovni
podatek o registrski tablici.«
13. Dvaindvajseta alineja prvega odstavka 128. člena
ZNPPol določa sedemdnevni rok hrambe podatkov iz evidence
optične prepoznave registrskih tablic.
14. S četrtim odstavkom 113. člena ZNPPol je predlagatelj ZNPPol-A za opravljanje policijskih nalog želel uvesti novo
tehnično sredstvo, namenjeno zbiranju podatkov: avtomatizirano preverjanje registrskih tablic oziroma optično prepoznavo
registrskih tablic.1 Uveljavljeno ime za ta ukrep je ANPR (angl.
automatic number plate recognition).2 To tehnično sredstvo
deluje v splošnem tako, da optična enota zajame fotografijo
registrske tablice, programska oprema iz nje prepozna znakovni podatek, ta podatek pa služi navzkrižnemu primerjanju
(preverjanju) z drugimi evidencami osebnih podatkov. Če se
podatki ujemajo (t. i. zadetek), sistem na to opozori policista,
in na tej podlagi policist lahko vozilo in voznika ustavi in ga
podrobneje preveri. Tisti podatki o registrski tablici, ki se ne
ujemajo, se bodisi takoj izbrišejo bodisi se še nadalje hranijo.
Za slednjo rešitev se je odločil zakonodajalec. Iz zakonodajnega predloga izhaja, da je bil namen uvedbe tehničnega
sredstva dvojen: zagotavljanje prometne varnosti ter iskanje
oseb in predmetov. Ukrep je bil zasnovan z namenom boja
proti najhujšim kršitvam cestnega prometa ter za izsleditev
ukradenega vozila in osebe.3
15. Iz zakonodajnega gradiva izhaja, da je vzrokov za
uvedbo tehničnega sredstva več. Glavnina prometnih tokov se
je z izgradnjo avtocestnega omrežja preselila tja, kjer je običajen preventivni nadzor prometa otežen. Predlagatelj ZNPPol-A
se sklicuje tudi na poslabšanje prometne varnosti v letu 2015
v primerjavi z letom prej. Osebe brez vozniškega izpita ali
neregistrirana vozila, vozila brez prometnega dovoljenja ter
ukradena vozila, v katerih krmilni in varnostni sistem je bilo
poseženo, naj bi pomenila veliko nevarnost za varnost cestnega prometa. Optična prepoznava tablic naj bi bila učinkovito
sredstvo za ugotavljanje pogojev za udeležbo voznika in vozil
v cestnem prometu. Po mnenju Vlade v predlogu ZNPPol-A
bo z uporabo tega tehničnega sredstva poseženo v zasebnost
le tistih posameznikov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vožnjo
ali uporabljajo vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev za vožnjo, ter
posameznikov, ki vozijo ukradeno vozilo, vozilo z ukradenimi
registrskimi tablicami ali vozilo, za katerim je razpisano iskanje.
Optična prepoznava tablic naj bi bila le nadgradnja policijskih
pooblastil pri nadzoru cestnega prometa. Ne bi naj šlo za novo
pooblastilo policiji; namesto dosedanjega ročnega preverjanja
podatkov o vozilih in voznikih naj bi ukrep omogočal avtomatizirano prepoznavo registrskih tablic. Nadzor prometa je po
mnenju Vlade v predlogu ZNPPol-A učinkovit le, če je preventiven in temelji na neselektivnem zbiranju podatkov. Ukrep je
zasnovan na neselektivnem zbiranju podatkov in samodejnem
preverjanju zbranih podatkov o registrski tablici z drugimi evidencami podatkov.4
16. V zakonodajnem gradivu5 so navedene štiri evidence
(evidenca registriranih motornih in priklopnih vozil, evidenca izdanih vozniških dovoljenj, evidenca iskanih oseb in ter
evidenca iskanih in najdenih predmetov). V postopku ocene
ustavnosti izpodbijane določbe je Vlada najprej razširila nabor
evidenc, s katerimi naj bi primerjanje potekalo, še na evidenco
pogrešanih oseb in na evidenco odrejenih ukrepov sodišč, v
1 Vlada Republike Slovenije, Predlog Zakona o nalogah in
pooblastilih policije - ZNPPol-A z dne 27. 10. 2016, str. 58.
2 Vlada je v prilogi k predlogu ZNPPol-A ukrep poimenovala
»avtomatizirano preverjanje registrskih tablic pri nadzoru cestnega
prometa (ANPR)«. Prav tam, str. 57. Glej tudi L. Woods, Automated
Number Plate Recognition: Data Retention and the Protection of
Privacy in Public Places, Journal of Information Rights, Policy and
Practice, let. 2, št. 1 (2017), str. 1–21.
3 Vlada Republike Slovenije, Predlog Zakona o nalogah in
pooblastilih policije - ZNPPol-A z dne 27. 10. 2016, str. 57 in 58.
4 Prav tam.
5 Priloga (ANPR) k predlogu ZNPPol-A, str. 12.
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zadnjem pojasnilu z dne 21. 9. 2018 pa slednja evidenca ni
bila več navedena.
17. Poleg prometne varnosti naj bi ukrep omogočil učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu. Republika Slovenija
naj bi bila zaradi geografske lege tranzitna država za organizirani kriminal, z uvedbo ukrepa optične prepoznave tablic pa bi
policija lažje delovala proaktivno.
18. Da ukrep ne bi pomenil množičnega nadzora, je
Vlada v predlogu ZNPPol predvidela, da se sistem za optično
prepoznavo tablic ne bo uporabljal stacionarno, temveč na
vozilih policije, in da mora policija pri organizaciji dela upoštevati, da se ne bo ukrep uporabljal na način, ki bi omogočal
množični nadzor nad udeleženci cestnega prometa.6 Prvotni
predlog je za zmanjšanje invazivnosti ukrepa v pravice udeležencev cestnega prometa in preprečevanje množičnega
nadzora predvideval takojšen izbris podatkov, če ti niso podlaga za nadaljnje ukrepanje policije. S tem naj bi se preprečilo tveganje za morebitno neupravičeno uporabo osebnih
podatkov. Kasneje pa je bila v zakonodajnem postopku ta
omejitev odpravljena. Namesto takojšnjega izbrisa podatkov
je bila določena sedemdnevna hramba (dvaindvajseta alineja
prvega odstavka 128. člena ZNPPol). Razlog za uvedbo sedemdnevne hrambe podatkov naj bi bil predvsem pomoč pri
preiskavi tatvine motornih vozil, pri kateri je bistven podatek
za uspešno raziskanost tega kaznivega dejanja, »kdo se je
predhodno pripeljal na kraj, kdo je izvršil tatvino ter kdo je
opravil končni prevoz ukradenega vozila«.7 V obrazložitvi k
amandmaju je navedeno tudi, da bo hramba podatkov lahko
»bistvenega pomena tudi pri preiskavi drugih kaznivih dejanj,
npr. v primeru nastavljene bombe, teroristične grožnje, umora
ali uboja«.8
Ustaljena ustavnosodna presoja z vidika 38. člena
Ustave
19. Ustava v prvem odstavku 38. člena zagotavlja človekovo pravico do varstva osebnih podatkov. Ustavno sodišče je
večkrat poudarilo, da je ustavodajalec s tem posebej zavaroval
enega od vidikov posameznikove zasebnosti, t. i. informacijsko
zasebnost.9 S tem ko Ustava to pravico ureja posebej, ji daje
posebno mesto in pomen v siceršnjem varstvu zasebnosti
posameznika.
20. Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-98/11 z dne
26. 9. 2012 (Uradni list RS, št. 79/12) izhaja, da je temeljna
vrednostna podstat te ustavne določbe spoznanje, da ima
posameznik pravico zadržati informacije o sebi zase in da je
v izhodišču on tisti, ki odloča, koliko sebe bo razkril in komu.
Določena mera skritosti pred pogledi drugih je nujna predpostavka za svoboden razvoj posameznikovih intelektualnih
in duhovnih potencialov. V tem smislu varstvo informacijske
zasebnosti pospešuje svobodno nastajanje in pretok misli in
idej ter utrjuje pluralno demokratično družbo. Zaradi posameznikove vpetosti v družbo pa informacijska zasebnost ne
more biti neomejena, absolutna. Posameznik mora tako ob
ustavno določenih pogojih dopustiti zbiranje in obdelovanje
osebnih podatkov.10
21. Drugi odstavek 38. člena Ustave določa, da mora
zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih podatkov
določati zakon. Čeprav ta ustavna določba razlikuje med pojmi zbiranje, uporaba in obdelava osebnih podatkov, Ustavno
sodišče uporablja pojem obdelava osebnih podatkov kot zbirni
6 Vlada Republike Slovenije, Predlog Zakona o nalogah in
pooblastilih policije - ZNPPol-A z dne 27. 10. 2016, str. 58.
7 Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalogah in pooblastilih policije, EPA 1567-VII, z dne
2. 2. 2017.
8 Prav tam.
9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-238/99 z dne 9. 11.
2000 (Uradni list RS, št. 113/2000, in OdlUS IX, 257), 16. točka
obrazložitve.
10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/11, 12. točka obrazložitve.
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pojem za označevanje vseh dejanj, ki se izvajajo v zvezi z
osebnimi podatki v skladu s splošno sprejeto terminologijo.11
22. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pomeni vsako obdelovanje osebnih podatkov poseg v ustavno pravico do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave.12 Drugi odstavek
38. člena Ustave zahteva, da je obdelovanje osebnih podatkov
predmet zakonskega urejanja.13 Poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov je dopusten, če je v zakonu med drugim določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati.
Zbirati se smejo le podatki, ki so primerni in nujno potrebni za
uresničitev zakonsko opredeljenega namena.14 Poseg v ustavno jamstvo varstva osebnih podatkov je dopusten v primerih
iz tretjega odstavka 15. člena Ustave, če je zakonodajalec
zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z
načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh
načel, ki prepoveduje prekomerne posege države – splošnim
načelom sorazmernosti.15
23. Zahteva, da je obdelovanje osebnih podatkov predmet
zakonskega urejanja, ne pomeni le golega obstoja zakonske
določbe, ki omogoča obdelovanje osebnih podatkov na določen
način, temveč mora biti taka zakonska določba tudi skladna s
tistimi načeli pravne države iz 2. člena Ustave, ki terjajo, da
so določbe opredeljene jasno in pomensko določljivo tako, da
jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo samovoljnega ravnanja izvršilne veje oblasti in da nedvoumno ter dovolj določno
opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se nanašajo.
Pri ureditvi, ki se nanaša na občutljivo področje informacijske
zasebnosti, v katero posega država z zbiranjem osebnih podatkov, je zahteva po jasnih in pomensko določljivih določbah
posebnega pomena.16
24. Tudi iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) zahteva po zakonitosti posega iz
drugega odstavka 8. člena EKČP med drugim terja, da je ukrep
predvidljiv v smislu, da so njegove določbe dovolj natančne,
jasne in določne, da lahko državljani vedo, pod katerimi pogoji
in v kakšnih okoliščinah lahko državni organi izvršujejo zadevni
ukrep, domače pravo pa mora v skladu z načelom pravne države vsebovati primerne in učinkovite varovalke proti arbitrarnim
11 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/11, op. 3, in odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-411/06 z dne 19. 6. 2008 (Uradni list RS,
št. 68/08, in OdlUS XVII, 43), op. 11. Glej tudi 2. člen Konvencije
o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94 – v nadaljevanju
MKVP), 4. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016) in 3. člen Direktive (EU) 2016/680
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi
obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa
Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4. 5. 2016 – Direktiva 2016/680).
12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-238/99, 18. točka obrazložitve.
13 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-238/99, 16. točka obrazložitve, št. U-I-92/01 z dne 28. 2. 2002 (Uradni list RS, št. 22/02, in
OdlUS XI, 25), 25. točka obrazložitve, št. U-I-298/04 z dne 27. 10.
2005 (Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 77), 7. točka obrazložitve, št. U-I-57/06 z dne 29. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 33/07, in
OdlUS XVI, 22), 62. točka obrazložitve, in št. U-I-411/06, 62. točka
obrazložitve.
14 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-238/99, 18. točka obrazložitve, št. U-I-411/06, 19. točka obrazložitve, in št. U-I-312/11
z dne 13. 2. 2014 (Uradni list RS, št. 15/14, in OdlUS XX, 20),
25. točka obrazložitve.
15 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka obrazložitve.
16 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-411/06, 60. točka obrazložitve.
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posegom in zlorabam.17 Ta ocena je odvisna od okoliščin primera, kot so narava, obseg in čas ukrepa, pod katerimi pogoji
se dovoli izvajanje ukrepa, kateri organi so pristojni za dovolitev, izvajanje in nadzor ukrepov ter katera pravna sredstva so
na voljo.18 Pri ukrepih, ki pomenijo poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov, je ESČP določilo, da mora njihova pravna
ureditev med drugim določati jasna, natančna pravila o obsegu
in uporabi ukrepa, kot tudi minimalna jamstva glede trajanja,
hrambe, uporabe, dostopa tretjih oseb, postopkov za zagotavljanje celovitosti in zaupnosti podatkov ter postopka uničenja
podatkov. Prav s tem se zagotavljajo zadostna jamstva zoper
nevarnost zlorabe in samovolje. Takšna zahteva po kvaliteti
take pravne ureditve pa je tesno povezana tudi z vprašanjem
sorazmernosti ukrepa oziroma s presojo, ali je ukrep nujen v
demokratični družbi.19
Zakonska podlaga za samodejno preverjanje podatkov
25. Iz MKVP, Direktive 2016/680 in Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZVOP-1), ki so sprejeli široko,
vsevključujočo opredelitev, izhaja, da je osebni podatek katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti.20 Izpodbijana ureditev predvideva
obdelavo osebnih podatkov. Podatek o registrski tablici (skupaj
s podatkom o datumu, kraju in času nastanka posnetka)21 je
namreč osebni podatek, ker se nanaša na informacije v zvezi
z vozilom določenega oziroma določljivega posameznika. Ker
je namen ukrepa med drugim tudi izločanje iz prometa osebe,
ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v prometu, in iskanje
oseb, je očitno, da je podatek o registrski tablici namenjen
prav identifikaciji posameznika in zato pomeni osebni podatek
v skladu z zgoraj navedeno opredelitvijo.
26. Kot je razvidno iz zakonodajnega gradiva in iz pojasnil
Vlade, je ključni element izpodbijanega ukrepa samodejno (avtomatizirano) primerjanje zbranih podatkov o registrski tablici
z drugimi evidencami osebnih podatkov. Šele na tej podlagi
lahko policija oceni, ali je treba vozilo oziroma voznika dodatno
preveriti. Brez te možnosti je golo zbiranje podatkov o registrskih tablicah brez pomena. Vendar iz izpodbijane določbe
ne izhaja izrecno, da se bodo zajeti podatki o registrski tablici
samodejno primerjali z drugimi evidencami osebnih podatkov,
in še toliko manj, s katerimi evidencami osebnih podatkov bo
to primerjanje potekalo.
27. Vlada je v postopku pojasnila, da je pravna podlaga
za samodejno primerjanje podatkov četrti odstavek 113. člena ZNPPol v zvezi s 112. in 122. členom ZNPPol. Da naj bi
primerjanje podatkov potekalo na samodejen način, naj bi
izhajalo tudi iz zakonodajnega gradiva. Do teh pojasnil Vlade,
ki so bila poslana predlagatelju v odgovor, se predlagatelj ni
izrecno opredelil.
28. Iz četrtega odstavka 113. člena ZNPPol izhaja, da
sme policija uporabljati optično prepoznavo tablic na ali v
vozilih policije, in sicer za že navedena namena: zagotavljanje
prometne varnosti ter iskanje oseb in predmetov ob pogoju, da
uporaba tehničnega sredstva ne bo pomenila množičnega nadzora in obrazne prepoznave. Določeno je tudi, kateri podatki se
bodo ob tem zbirali (32. točka 125. člena ZNPPol). To pomeni,
da je zakonodajalec sicer omogočil policiji samodejno beleženje registrskih tablic in posledično shranjevanje tako zajetih
17 Sodba ESČP v zadevi Benedik proti Sloveniji z dne 24. 4.
2018, 122. točka obrazložitve (in tam citirane sodbe).
18 Prav tam, 125. točka obrazložitve.
19 Sodbi ESČP v zadevi S. in Marper proti Združenemu kraljestvu z dne 4. 12. 2008, 99. točka obrazložitve, in v zadevi Surikov
proti Ukrajini z dne 26. 1. 2017, 73. točka obrazložitve.
20 Prim. z a) točko prvega odstavka 2. člena MKVP, 1. točko
3. člena Direktive 2016/680 in s 1. točko 6. člena ZVOP-1. Glej
tudi mnenje št. 4/2007 Delovne skupine 29 o opredelitvi pojma
osebnega podatka.
21 Točka 32 125. člena ZNPPol.
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podatkov v posebni evidenci še sedem dni (dvaindvajseta alineja prvega odstavka 128. člena ZNPPol). Ta določba pa sama
po sebi ne omogoča policiji tudi naslednjega, ključnega koraka
obdelave osebnih podatkov za predvideni ukrep, to je samodejnega (avtomatiziranega) primerjanja vseh teh zabeleženih
in shranjenih podatkov z drugimi evidencami osebnih podatkov.
29. Člen 112 ZNPPol, na katerega se sklicuje Vlada, tudi
ne pomeni podlage za tovrstno obdelavo osebnih podatkov.
Prvi odstavek tega člena je le splošna določba, da policija obdeluje tudi osebne podatke zaradi opravljanja policijskih nalog.
Samodejno (avtomatizirano) obdelovanje osebnih podatkov iz
zadnjega stavka prvega odstavka 112. člena ZNPPol se nanaša zgolj na podatke o prstnem odtisu, odtisu dlani, na fotografije
in profil DNK.22 Drugi odstavek 112. člena ZNPPol pa določa,
da policija lahko podatke zbira neposredno od osebe ali iz
drugih virov in tudi iz zbirk osebnih podatkov, uradnih evidenc,
javnih knjig in drugih zbirk podatkov. Ostali odstavki te določbe
so tudi neupoštevni.23
30. Člen 122 ZNPPol, na katerega se tudi sklicuje Vlada,
prav tako ne more pomeniti zakonske podlage za tovrstno
obdelavo osebnih podatkov. Ta določba postavlja le omejitve
pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov za namene policijskega dela in prepoveduje izdelavo osebnih profilov zgolj na
podlagi avtomatizirane obdelave podatkov.
31. Policija sicer ima splošno pravno podlago, da dostopa
do evidenc osebnih podatkov tudi če je njihov upravljavec tretja
oseba (prvi odstavek 115. člena ZNPPol). Vendar ta določba
ne ureja obdelave osebnih podatkov, ki vključuje samodejni
(avtomatizirani) dostop do podatkov ali samodejno primerjanje
podatkov. Zasnovana je za posamične primere.24 Samodejno
primerjanje podatkov, kot ga je predvidel zakonodajalec, pa je
bistveno drugačen ukrep. Neselektivno zbiranje osebnih podatkov in njihovo samodejno primerjanje z drugimi evidencami
podatkov s sodobnimi tehničnimi sredstvi obdelave osebnih
podatkov po naravi stvari pomeni preverjanje podatkov bistveno širšega kroga posameznikov. Gre torej po obsegu in naravi
za neprimerljivo drugačen način obdelave osebnih podatkov
za namene policijskega dela, kot je sicer predvideno v prvem
odstavku 115. člena ZNPPol.
32. Zahteva drugega odstavka 38. člena Ustave, da je
obdelovanje osebnih podatkov predmet zakonskega urejanja,
pomeni, da mora obstajati zakonska podlaga za vsako dejanje,
ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, torej za vsak korak
obdelave, tako za samo zbiranje podatkov kot tudi za njihovo
hrambo, dostop do njih, njihovo posredovanje, analiziranje, primerjanje in vse druge korake obdelave, ki jih ukrep predvideva.
22 Iz predloga ZNPPol-A (poudarki dodani): »Določeno je
tudi, da smejo policisti podatke o biometričnih značilnostih oseb
obdelovati le pri identifikacijskem postopku ter pri odkrivanju in
preiskovanju kaznivih dejanj. Pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj smejo policisti, če je to glede na okoliščine storitve
konkretnega kaznivega dejanja nujno in potrebno, primerjati prstne
odtise in odtise dlani, fotografije s fotografijami drugih oseb ter
primerjati profile DNK (obdelava navedenih podatkov večinoma
poteka avtomatizirano).«
23 Tretji odstavek 112. člena ZNPPol ureja snemanje in rekonstrukcijo elektronskih komunikacij v njenem informacijsko-telekomunikacijskem sistemu, četrti odstavek zbiranje in hrambo
podatkov o identiteti in profilu DNK v primeru predkazenskega
postopka zaradi kaznivih dejanj iz 170. do 176. člena Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17 – KZ-1), izvršenih proti mladoletni osebi, peti odstavek pa odvzem prstnih odtisov v primeru predkazenskega postopka zaradi kaznivih dejanj, navedenih v zakonu,
ki ureja sodelovanje v kazenskih zadevah z državami članicami EU
in določa dopustnost izvršitve naloga za prijetje in predajo ne glede
na dvojno kaznivost.
24 Glej npr. Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije
z dne 20. 9. 2012, EVA 2012-1711-0006, obrazložitev k 115. členu.
Glej tudi M. Nunič v: M. Nunič (ur.), Zakon o nalogah in pooblastilih
policije (ZNPPol) s komentarjem, str. 367, GV Založba, Ljubljana
2015.
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33. Izpodbijana določba navedenih zahtev ne izpolnjuje. Ukrep samodejnega preverjanja registrskih tablic, kot ga
je predvidela Vlada v predlogu ZNPPol-A, vključuje, kot že
navedeno, zbiranje podatkov in nato primerjanje tako zbranih
podatkov z drugimi evidencami osebnih podatkov. Oba koraka obdelave podatkov pomenita samostojen poseg in terjata
samostojno zakonsko razdelano ureditev obdelave osebnih
podatkov.25
34. Ker izpodbijana določba ne določa, Vlada pa tudi ni
ponudila prepričljive razlage, da bi iz drugih določb ZNPPol
izhajalo, da se zbrani podatki o registrski tablici lahko nadalje
obdelujejo s samodejnim (avtomatiziranim) primerjanjem z drugimi evidencami osebnih podatkov, je ureditev že zaradi tega
neskladna z zahtevo iz drugega odstavka 38. člena Ustave.
Ustavno sodišče zato ni moglo presojati navedb predlagatelja,
ali je poseg dopusten pod pogoji iz tretjega odstavka 15. člena
in 2. člena Ustave (t. i. strogi test sorazmernosti).26
35. Ker izpodbijana ureditev v četrtem odstavku 113. člena ZNPPol ni skladna z drugim odstavkom 38. člena Ustave,
jo je Ustavno sodišče razveljavilo. Prav tako je razveljavilo
32. točko drugega odstavka 123. člena, 32. točko 125. člena
in dvaindvajseto alinejo prvega odstavka 128. člena ZNPPol,
ki so neposredno povezane z izpodbijano določbo in nimajo
samostojnega pomena (1. točka izreka). Ker iz pojasnil Vlade
izhaja, da policija ukrepa v praksi ne izvaja, ni bilo treba odločiti tudi o morebitnem izbrisu podatkov, ki bi bili na podlagi
protiustavne pravne podlage shranjeni.27 Ustavno sodišče ni
presojalo drugih zatrjevanih protiustavnosti, ker je bilo treba
izpodbijane določbe razveljaviti že zaradi neskladja s pravico
do varstva osebnih podatkov po 38. členu Ustave.
C.
36. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena in prvega odstavka 6. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič
- Horvat, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman
Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
2214.

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube
ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje
gospodarske recesije (ocenjevanje LGD
za recesijo)

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju
ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11
in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
25 Primerjaj s sodbo Sodišča Evropske unije v združenih zadevah Digital Rights Ireland Ltd proti Minister for Communications,
Marine and Natural Resources in drugim ter Kärntner Landesregierung in drugi, C-293/12 in C-594/12, z dne 8. 4. 2014, 32.–36. točka
obrazložitve, in tudi z odločbama nemškega Zveznega ustavnega
sodišča št. 1 BvR 1299/05 z dne 24. 1. 2012, 123. točka obrazložitve, in št. 1 BvR 142/15 z dne 18. 12. 2018, 42. točka obrazložitve
in naprej.
26 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/02.
27 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 z dne
3. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 54/14, in OdlUS XX, 27), 30. točka
obrazložitve.
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SKLEP
o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube
ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje
gospodarske recesije
(ocenjevanje LGD za recesijo)
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1717 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega
bančnega organa (UL L št. 291 z dne 16. novembra 2018,
str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 6. marca 2019 na svoji spletni strani objavil Smernice o ocenjevanju
izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske
recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (EBA/GL/2019/03; v
nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje opredeljujejo zahteve za ocenjevanje izgube ob neplačilu
(LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije, v skladu z
oddelkom 6 poglavja 3 naslova II dela 3 in 181. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z
Uredbo (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi
s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega
financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem,
izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe
(EU) št. 648/2012 (UL L št. 150 z dne 7. junija 2019, str. 1–225)
(v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), končnim osnutkom
regulativnih tehničnih standardov organa EBA o metodologiji
ocenjevanja pristopa IRB EBA/RTS/2016/03 z dne 21. julija
2016 ter končnim osnutkom regulativnih standardov organa
EBA o opredelitvi gospodarske recesije EBA/RTS/2018/04 z
dne 16. novembra 2018. Te smernice je treba šteti kot spremembo Smernic EBA o ocenjevanju verjetnosti neplačila in
izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti
EBA/GL/2017/16 z dne 20. novembra 2017.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (i) drugega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
2. finančne institucije, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
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3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2021.
Ljubljana, dne 4. julija 2019

Uradni list Republike Slovenije
ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Alijani Ravnik, višji sodnici svetnici na Višjem sodišču
v Ljubljani, preneha sodniška služba z dnem 30. 12. 2019 iz
razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

2218.

SODNI SVET
2215.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 24. seji 11. julija 2019 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– podpredsednika Višjega sodišča v Mariboru
– predsednika Okrožnega sodišča v Kopru
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis 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, Trdinova ulica 4,
1000 Ljubljana, p.p. 675.
Podpredsednik Sodnega sveta RS
prof. dr. Grega Strban

2216.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 21. seji 30. maja 2019 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Jožefu Cepcu, višjemu sodniku svetniku na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška
služba z dnem 30. 9. 2019 iz razloga po drugem odstavku
74. člena ZSS.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2219.

Nina Strmole Štravs se z dnem 16. 4. 2019 imenuje na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2217.

PRAVILNIK
o napredovanju javnih uslužbencev
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih
uslužbencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) na delovnem mestu.
(2) Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če za to
izpolnjuje predpisane pogoje.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 21. seji 30. maja 2019 sprejel

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18) generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije izdaja

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 19. seji 16. 4. 2019 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto

Odločba o prenehanju sodniške službe

men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. Odgovorna oseba po tem pravilniku je generalni direktor zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
2. Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem
javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo
napredovanje.
3. Ocenjevalno obdobje, v katerem se javnega uslužbenca oceni, je od 1. januarja do 31. decembra.
4. Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično
opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije
ocenjevanja.
5. Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo
dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije
ocenjevanja.
6. Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije
ocenjevanja.
7. Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na
kriterije.
8. Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede
na kriterije ocenjevanja.
3. člen
(način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti.
(2) Pogoj za napredovanje na delovnem mestu v višji
plačni razred je delovna uspešnost javnega uslužbenca izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje
glede na:
– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju
dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev, po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena, je v Prilogi I, ki
je sestavni del pravilnika.
(4) Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni
uslužbenec delal na delovnih mestih, za katera je predpisana
enaka stopnja strokovne izobrazbe.
(5) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je
lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
4. člen
(postopek ocenjevanja)
(1) Postopek ocenjevanja javnih uslužbencev se izvede
vsako leto, najkasneje do 15. marca, za preteklo leto.
(2) V postopek ocenjevanja se vključijo javni uslužbenci,
zaposleni za določen ali nedoločen čas, za poln delovni čas ali
delovni čas krajši od polnega.
(3) Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci,
ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest
mesecev. Ocenijo se tudi javni uslužbenci, ki so bili odsotni več
kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in
starševskega varstva (materinski in starševski dopust).
(4) Oceni se tudi javnega uslužbenca, kateremu preneha
delovno razmerje na zavodu, kjer je bil zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se
oceni tudi javnega uslužbenca, ki je bil na zavodu zaposlen
manj kot šest mesecev v prejšnjem koledarskem letu in se bo
zaposlil pri drugem delodajalcu v javnem sektorju.
(6) V primeru, ko je bil javni uslužbenec zaposlen manj
kot šest mesecev na zavodu in je bil pred tem zaposlen pri
drugemu delodajalcu v javnem sektorju, se izvede postopek
ocenjevanja in poda ocena delovne uspešnosti za obdobje
zaposlitve na zavodu. Ob sodelovanju z javnim uslužbencem
je treba pridobiti predloge ocen delovne uspešnosti predhodnih
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delodajalcev, pri katerih je bil javni uslužbenec zaposlen in na
tej podlagi določiti oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.
(7) Vodja organizacijske enote, kjer je javni uslužbenec
zaposlen, izpolni Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti
javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju iz Priloge II, ki je
sestavni del tega pravilnika, ter ga posreduje odgovorni osebi
zavoda v potrditev.
(8) Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega
uslužbenca v ocenjevalnem obdobju se izroči javnemu uslužbencu do 15. marca tekočega leta, izvod pa se hrani tudi v
personalni mapi javnega uslužbenca.
(9) Zbirne podatke o ocenah v napredovalnem obdobju
se vpiše v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v
napredovalnem obdobju iz Priloge III, ki je sestavni del tega
pravilnika. Izvirnik evidenčnega lista se hrani v personalni mapi
javnega uslužbenca.
5. člen
(postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje izvede organizacijska enota, ki je zadolžena za
kadrovske zadeve v sodelovanju z odgovorno osebo, vsako
leto do 15. marca za vse javne uslužbence.
(2) Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena
odlično s petimi točkami, ocena zelo dobro s štirimi točkami,
ocena dobro s tremi točkami in ocena zadovoljivo z dvema
točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo
v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju. Preverjanje izpolnjevanja pogojev se ugotovi
na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(3) Za en plačni razred napredujejo javni uslužbenci, ki v
napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(4) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
napredovanje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob
nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(5) Če javni uslužbenec na podlagi seštevka treh letnih
ocen ne zbere zadostnega števila točk za napredovanje, se
ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri
ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega
napredovanja.
(6) Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena
napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času
od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo
najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno
najmanj dobro.
(7) Za napredovanje se uporabljajo plačni razredi, določeni z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.
(8) Vsak plačni razred, ki ga javni uslužbenec pridobi
z napredovanjem ali uvrstitvijo nad plačni razred delovnega
mesta, se šteje za eno napredovanje.
(9) Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za deset plačnih razredov.
6. člen
(izplačilo plače na podlagi napredovanja
in tek napredovalnega obdobja)
(1) Javni uslužbenec, ki izpolni pogoje za napredovanje v
višji plačni razred, napreduje 1. aprila v letu izpolnitve pogojev.
(2) Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra
v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
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(3) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega
sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne
prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem
tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
7. člen
(napredovanje generalnega direktorja in namestnika
generalnega direktorja po prenehanju mandata)
(1) Generalnemu direktorju in namestniku generalnega
direktorja se ob razporeditvi na novo delovno mesto upošteva
število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na tem delovnem mestu napredoval vsaka tri leta.
(2) Generalnemu direktorju in namestniku generalnega
direktorja se za posamezno leto določi ocena delovne uspešnosti na način kot sledi:
– za leto, ko je na podlagi pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti prejel redno delovno uspešnost v višini
več kot 50 odstotkov, se mu določi ocena odlično in za leto, ko
je prejel redno delovno uspešnost v višini do 50 odstotkov, se
mu določi ocena zelo dobro.
– za leto, ko ni prejel sredstev za redno delovno uspešnost, se mu določi ocena dobro.
(3) Plačni razred, dosežen na podlagi napredovanj na
podlagi tega člena, ne sme preseči najvišjega plačnega razreda delovnega mesta, na katerega je javni uslužbenec razporejen po prenehanju mandata.
(4) Generalni direktor in namestnik generalnega direktorja
po prenehanju mandata ne napredujeta na podlagi tega člena,
če sta bila razrešena iz krivdnih razlogov.
8. člen
(obvestilo o napredovanju)
(1) Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o
plačnem razredu njegove osnovne plače in o številu plačnih
razredov, ki jih je pridobil z napredovanji.
(2) Organizacijska enota, ki je zadolžena za kadrovske
zadeve hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu
uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
9. člen
(zbiranje in arhiviranje dokumentacije)
Organizacijska enota, ki je zadolžena za kadrovske zadeve, je dolžna v obstoječi evidenci javnih uslužbencev zavoda,
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v posebni mapi, zbirati in arhivirati dokumentacijo, potrebno za
napredovanje.
10. člen
(izročanje dokumentacije
ob prenehanju delovnega razmerja)
Ob prenehanju delovnega razmerja zavod javnemu uslužbencu na njegovo zahtevo izroči dokumentacijo, iz katere je
razvidno, kdaj je javni uslužbenec zadnjič napredoval in skupno
doseženo število napredovanj.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
napredovanju delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/09).
12. člen
(tek napredovalnega obdobja)
Javnim uslužbencem zavoda se napredovalno obdobje z
dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-3/2019(01000)
Ljubljana, dne 17. julija 2019
EVA 2019-2611-0047
Marijan Papež
generalni direktor
Soglašam!
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance
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Priloga I: Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javnega uslužbenca
1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTAT DELA:
STROKOVNOST
OBSEG DELA
Izvajanje nalog zlasti v
Izvajanje nalog glede na:
skladu:
- količino opravljenega dela
- z veljavnimi standardi
- dodatno delo.
oziroma pravili stroke.

PRAVOČASNOST
Izvajanje nalog zlasti v
skladu:
- s predvidenimi roki in
veljavnimi standardi
oziroma pravili stroke.

2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST,
NATANČNOST PRI OPRAVLJANJU DELA:
SAMOSTOJNOST
USTVARJALNOST
NATANČNOST
Izvajanje nalog zlasti glede
Izvajanje nalog zlasti glede
Izvajanje nalog zlasti glede
na potrebo po
na:
na:
- dajanju natančnih
- razvijanje novih
- pogostost napak,
navodil,
uporabnih idej,
- kvaliteto dela.
- po nadzorovanju.
- dajanje koristnih pobud in
predlogov.
3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST PRI OPRAVLJANJU DELA
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
- izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
- popolnega in točnega prenosa informacij.
4. KRITERIJI PO KVALITETI SODELOVANJA IN ORGANIZACIJI DELA
SODELOVANJE
ORGANIZACIJA DELA
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
- medsebojnega sodelovanja in
- organiziranega in načrtovanega
skupinskega dela,
izkoriščanja delovnega časa glede na
- odnosa do sodelavcev,
vsebino nalog in postavljene roke,
- prenosa znanja in mentorstva.
- prilagoditve nepredvidenim situacijam.
5. KRITERIJI PO DRUGIH SPOSOBNOSTIH V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
ODNOS DO
INTERDISCIPLIUPORABNIKOV
KOMUNICIRANJE
DRUGO
NARNOST
STORITEV
Izvajanje nalog
Izvajanje nalog
Izvajanje nalog
Izvajanje nalog
zlasti v smislu:
zlasti v smislu:
zlasti glede na:
zlasti glede na:
- povezovanja
- sodelovanja in
- pisno in ustno
- posebnosti,
znanja z različnih
servisiranja.
izražanje,
značilne za
delovnih področij,
- ustvarjanje
posamezno
- pregleda nad
notranjega in
dejavnost
svojim delovnim
zunanjega
oziroma stroko v
področjem.
socialnega
zavodu.
omrežja.
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Priloga II: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti
ocenjevalnem obdobju

javnega uslužbenca v

OCENJEVALNI LIST

za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
Podatki o javnemu uslužbencu:
Ime in priimek javnega uslužbenca:
Organizacijska enota:
Delovno mesto:
Ocena javnega uslužbenca:
v ocenjevalnem obdobju:

od

do

v letu

SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s
pričakovanji na delovnem mestu)
opis ocene
1. REZULTATI DELA:

ocena

2. SAMOSTOJNOST,
USTVARLJANOST IN
NATANČNOST PRI
OPRAVLJANJU DELA:

ocena

3. ZANESLJIVOST PRI
OPRAVLJANJU DELA:

ocena

4. KVALITETA
SODELOVANJA IN
ORGANIZACIJA DELA:
5. DRUGE SPOSOBNOSTI V
ZVEZI Z OPRAVLJANJEM
DELA:

opis ocene

opis ocene

opis ocene
ocena
opis ocene
ocena

Na podlagi vseh petih elementov ocenjevanja delovne uspešnosti
je javni uslužbenec/ javna uslužbenka ocenjena s skupno oceno:

ocena

Datum:
Naziv direktorja sektorja/ območne enote
Ime in priimek
Podpis

Naziv vodje službe/ oddelka
Ime in priimek
Podpis
Marijan PAPEŽ
Generalni direktor
podpis

Izjava o seznanitvi z oceno:
Ime in priimek javnega uslužbenca
Podpis
Datum:

žig
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Priloga III: Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju

EVIDENČNI LIST
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
Podatki o javnemu uslužbencu:
Ime in priimek javnega uslužbenca
Rojstni datum javnega uslužbenca
Šifra in ime delovnega mesta oz.
naziva
Organizacijska enota
Plačni razred delovnega mesta
Datum zadnjega napredovanja (oz. prve
zaposlitve v javnem sektorju)
Plačni razred javnega uslužbenca z
napredovanjem
Napredovalno obdobje od
Ocene javnega uslužbenca v
napredovalnem obdobju:

od

do

Ocenjevalno obdobje

od

do

prva ocena

št. točk

Ocenjevalno obdobje

od

do

druga ocena

št. točk

Ocenjevalno obdobje

od

do

tretja ocena

št. točk

TOČKE SKUPAJ
Ocena javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju:
Izpolnjuje pogoje za napredovanje za
Javni uslužbenec napreduje z dnem
Številka in datum aneksa
Nov plačni razred je
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum

Datum:
Marijan PAPEŽ
Generalni direktor
podpis

Žig
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2220.

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

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11,
55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB,
9/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembi Sklepa o uporabi smernic
in priporočil Evropskega organa za vrednostne
papirje in trge (ESMA)
1. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega
organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS,
št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18 in 83/18) se razveljavi besedilo
1. točke alineje C) prvega odstavka 3. člena, ki se glasi »Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge 1 k direktivi MIFID
(št. ESMA/2015/1341 SL z dne 20. 10. 2015);«.
2. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega
organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS,
št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18 in 83/18) se v alineji D) prvega
odstavka 3. člena doda nova 4. točka, ki se glasi »4. Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge 1 k direktivi MiFID II
(št. ESMA-70-156-869 SL z dne 5. 6. 2019);«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-28/2019-4
Ljubljana, dne 9. julija 2019
EVA 2019-1611-0094
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas

2221.

Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalnostatističnih podatkih

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena,
petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v
zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ter drugega
odstavka 609. člena in na podlagi 2. točke prvega odstavka
501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15
in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o spremembi Sklepa
o zavarovalno-statističnih podatkih
1. člen
V Sklepu o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni list
RS, št. 25/19) se obrazci S-11, S-13, S-19, S-32 in S-33 nadomestijo z obrazci, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2019-22
Ljubljana, dne 16. julija 2019
EVA 2019-1611-0089
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej

Zavarovanje lastnikov zrakoplovov za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam

Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

3

* ne vsebuje cenilnih stroškov

SKUPAJ (2 do 3)

2

b

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

1

Število
zavarovanj
2

Obračunana
zavarovalna premija

Zavarovanja

3

Število škod

4

Obračunana kosmata
zavarovalnina *

Škode

Zneski v EUR

S-11
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Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del

Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

Zavarovanje špediterske odgovornosti v domačem prometu

Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta

Obvezno zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov (Zakon o nepremičninskem posredovanju)

Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta

Obvezno zavarovanje odgovornosti revizijskih družb (Zakon o revidiranju)

Obvezno zavarovanje v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti)

Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti (Zakon o odvetništvu)

Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti (Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravilstvu, Zakon o zdravilih)

Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti (Zakon o notariatu)

Obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov (Zakon o zdravilih, Zakon o medicinskih pripomočkih)

Obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnih posrednikov oziroma zavarovalno posredniških družb (Zakon o zavarovalništvu)

Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev (Zakon o izvršbi in zavarovanju)

Obvezno zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu)

Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov (Zakon o gorskih vodnikih)

Obvezno zavarovanje odgovornosti organov za ugotavljanje skladnosti proizvodov (Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti)

Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišč (Zakon o orožju)

Obvezno zavarovanje odgovornosti imetnikov licence za zasebno varovanje (Zakon o zasebnem varovanju)

Obvezno zavarovanje odgovornosti za opravljanje gradbeniške dejavnosti (Gradbeni zakon)

Obvezno zavarovanje za opravljanje detektivske dejavnosti (Zakon o detektivski dejavnosti)

Obvezno zavarovanje navigacijskih služb zračnega prometa (Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa)

Obvezno zavarovanje odgovornosti uporabnika jedrske naprave oziroma prevoznika jedrskih snovi (Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo )

Obvezno zavarovanje odgovornosti farmacevtskih strokovnjakov (Zakon o lekarniški dejavnosti)

Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

Število
zavarovanj
2

Obračunana
zavarovalna
premija

3

Število škod

4

Obračunana
kosmata
zavarovalnina *

Zneski v EUR
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* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje splošne odgovornosti

2

b

SKUPAJ (2 do 30)

a

1

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

S-13
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Obdobje:
Poslovno leto:

Splošno zavarovanje odgovornosti

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:
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- zavarovanje za primer smrti

- zavarovanje za primer doživetja

- mešano zavarovanje

- rentno zavarovanje (razen pod številko 22 in 23)

- zavarovanje z vračilom premije

- vsa druga življenjska zavarovanja

- dodatna zavarovanja

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva - člen 7(2), točka 20 (11 + 12)

- zavarovanje za primer poroke

- zavarovanje za primer rojstva

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem - člen 7(2), točka 21 (14+15)

- življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem in z garancijo

- življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem brez garancije

Tontine - člen 7(2), točka 22

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil - člen 7(2), točka 23

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni - člen 7(2), točka 24

UPRAVLJANJE POKOJNINSKIH SKLADOV - člen 26(9)

Upravljanje pokojninskih skladov po ZPIZ-2 - varčevanje

Upravljanje Prvega pokojninskega sklada RS - varčevanje - člen 606

Pokojninske rente - 348. člen ZPIZ-2

Rente Prvega pokojninskega sklada RS - člen 606. člen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

polic

Število

2

zavarovancev

Zavarovanja

3

Obračunana
zavarovalna
premija

Premija

4

Število škod

Zneski v EUR

5

Obračunana
kosmata
zavarovalnina *

Škode

S-19

Št.
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* ne vsebuje cenilnih stroškov

Življenjsko zavarovanje - člen 7(2), točka 19 (3 + … + 9)

2

b

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2+10+13+16+17+18)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Življenjska zavarovanja

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije

5731

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

3

(1) V primeru enkratne premije za celotno obdobje zavarovanja se premija za odbobje izračuna tako, da se množi s količnikom števila mesecev obdobja in zavarovalno dobo izraženo v mesecih.

Rente Prvega pokojninskega sklada RS - člen 606. člen

2

1

Smrt

4

Doživetje

5

Odkup z izplačilom
odkupne vrednosti

6

Storno brez izplačila
odkupne vrednosti oz.
brez kapitalizacije

Prenehanje zavarovanja zaradi naslednjih vzrokov

7

Ostali primeri
prenehanja

(3 do 7)
8

Skupaj prenehana
zavarovanja

9

Zavarovanja na koncu
obdobja

10

Zastava polic ali
izplačila predujmov

11

Kapitalizacija
zavarovalnih pogodb

Zneski v EUR
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33

32

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

31

Pokojninske rente - 348. člen ZPIZ-2

30

29

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

28

Upravljanje Prvega pokojninskega sklada RS - varčevanje - člen 606

27

26

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

25

Upravljanje pokojninskih skladov po ZPIZ-2 - varčevanje- člen 26(9)

24

23

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

22

Vsa druga dolgoročna zavarovanja

21

20

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

19

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni - člen 7(2), točka 24

18

17

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

16

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil - člen 7(2), točka 23

15

14

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

13

Št. zavarovancev

12

11

Tontine - člen 7(2), točka 22

(1)

Št. polic

Št. zavarovancev

Premija za obdobje

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem - člen 7(2), točka 21

9

10

8

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

Št. zavarovancev

7

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva - člen 7(2), točka 20

6

5

Št. polic

(1)

Premija za obdobje

4

Št. zavarovancev

Št. polic

c

Osnovni podatki

3

2

Življenjsko zavarovanje - člen 7(2), točka 19

b

a

1

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Nova zavarovanja in
povečanj premij v
obdobju

Dolgoročna zavarovanja

Št.

Zavarovanja ob
začetku poslovnega
leta

Zavarovalnica:

S-32

5732 /

Spremembe pri dolgoročnih zavarovanjih

Stran
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Namen uporabe sredstev iz
osebnih računov prejemnikov
poklicnih pokojnin1

Število prejemnikov poklicne
pokojnine na dan 1. januar
obdobja

4

Število prejemnikov, ki so
Število prejemnikov, ki so
Število prejemnikov poklicne
poklicno pokojnino prejeli v
izgubili pravico prejemanja
obdobju, od 1. januarja do konca poklicne pokojnine v obdobju, od pokojnine na zadnji dan obdobja
obdobja, na katerega se poročilo 1. januarja do konca obdobja, na
poročanja
nanaša
katerega se poročilo nanaša

a
b
1
2
3
1
2
3
4
1
Upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v stolpec b vpiše namen uporabe sredstev in po potrebi doda dodatne vrstice.

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Število prejemnikov, zneski poklicnih pokojnin, višina sredstev na osebnih računih in
višina solidarnostne rezerve ter višina in namen uporabe sredstev iz osebnih računov prejemnikov poklicnih pokojnin

Upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja

5

Znesek izplačanih poklicnih
pokojnin v obdobju od 1.
januarja do vključno zadnjega
dneva, na katerega se poročilo
nanaša
6

Višina sredstev na osebnih
računih prejemnikov poklicnih
pokojnin na zadnji dan obdobja
poročanja
7

Znesek razporejene
solidarnostne rezerve na zadnji
dan obdobja poročanja

8

Znesek uporabljenih sredstev iz
osebnih računov prejemnikov
poklicnih pokojnin v obdobju od
1. januarja do vključno zadnjega
dneva, na katerega se poročilo
nanaša

Zneski v EUR

S-33
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Št.
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Stran

5734 /
2222.

Št.
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Splošni akt o spremembah in dopolnitvi
Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih
frekvenc (NURF-4a)

Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a)
1. člen
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni
akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list
RS, št. 10/18).
2. člen
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka
informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov
in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2019/30/SI).
3. člen
V Prilogi »A.1 Osnovna tabela« se v tabeli v celoti črtajo
vrstice za frekvenčne pasove v frekvenčnih območjih:
415 – 526,5 kHz, 1 606,5 – 1 625 kHz, 1 635 – 1 800 kHz,
1 850 – 2 160 kHz, 2 170 – 2 194 kHz, 2 625 – 2 650 kHz, 2
850 – 3 025 kHz, 3 155 – 3 400 kHz, 4 000 – 4 438 kHz, 5 480
– 5 730 kHz, 6 200 – 6 525 kHz, 8 100 – 8 815 kHz, 12 230 –
13 200 kHz, 16 360 – 17 410 kHz, 18 780 – 18 900 kHz, 19 680
– 19 800 kHz, 22 000 – 22 855 kHz, 25 070 – 25 210 kHz, 26
100 – 26 175 kHz, 117,975 – 137 MHz, 161, 9625 – 162,0375
MHz, 174 – 230 MHz, 410 – 430 MHz, 440 – 862 MHz, 870 –
1300 MHz, 1427 – 1518 MHz, 1559 – 1610 MHz, 1710 – 1880
MHz, 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2170 MHz, 2200 – 2690 MHz,
2700 – 2900 MHz, 3400 – 3800 MHz, 5150 – 5250 MHz, 10,7 –
12,75 GHz, 14 – 14,5 GHz, 24,05 – 27,5 GHz, 130 – 134 GHz,
141 – 148,5 GHz, 151,5 – 164 GHz, 167 – 174,8 GHz
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega
akta.
4. člen
V Prilogi »A.2 Dodatna tabela« se v tabeli:
– za vrstico s frekvenco 400 kHz – 600 kHz se vrine
vrstica s frekvenčnim pasom 442,2 – 450 kHz iz priloge tega
splošnega akta.
– v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove:
430 – 440 MHz, 863 MHz – 868 MHz,1492 – 1525 MHz
in 2483,5 – 2500 MHz
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega
akta.
– za vrstico s frekvenco 870 – 876 MHz se vrine vrstica s
frekvenčnim pasom 874 – 874,4 MHz iz priloge tega splošnega
akta.
– za vrstico s frekvenco 915,2 – 920,8 MHz se vrinejo vrstice s frekvenčnimi pasovi 916,1 – 918,9 MHz, 917,3 – 918,9 MHz
in 917,4 – 919,4 MHz iz priloge tega splošnega akta.
– za vrstico s frekvenco 1492 – 1518 MHz se vrine vrstica
s frekvenčnim pasom 1656,5 – 1660,5 MHz iz priloge tega
splošnega akta.
5. člen
V prilogi »B) Kratice« se v tabeli
– briše vrstica za »BWA, BFWA«;
– dodajo kratice in opisi za ALS, BWA, BFWA, ESIM,
FRMCS, FSS, IoT, RMR iz priloge tega splošnega akta;
– uredijo vrstice glede na abecedni vrstni red kratic.
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6. člen
V prilogi »C.1.1 Zakon in podzakonski akti:«:
– vrstica »6« se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge
tega splošnega akta.
7. člen
V prilogi »C.3.2 Sklepi EU:« se črta tabela in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
8. člen
V prilogi »C.3.3 Oprema razreda 1 in 2:« se v tabeli v
celoti črtajo vrstice »32« in »69« do »73«.
Črtane vrstice se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge
tega splošnega akta.
9. člen
V prilogi »C.4 Sporazumi med upravami (administracijami):«:
– se v tabeli v celoti črtajo vrstice »9«, »10«, »18« in »19«,
– vrstice »9«, »10«, »18« in »19« se v celoti nadomestijo
z vrsticami iz priloge tega splošnega akta,
– v tabelo se dodajo vrstice od »23« do »25« iz priloge
tega splošnega akta.
10. člen
V prilogi »C.5.1 (CEPT dokumenti) odločbe:«:
– se v tabeli v celoti črtata vrstici »1« in »6«,
– vrstice od »2« do »5« postanejo vrstice od »4« do »7«,
– vrstice od »7« do »45« postanejo vrstice od »8« do
»46«,
– v tabelo se dodajo vrstice od »1« do »3« iz priloge tega
splošnega akta.
11. člen
V prilogi »C.5.2 (CEPT dokumenti) priporočila:«:
– vrstice od »1« do »74« postanejo vrstice od »2« do
»75«,
– v tabelo se doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega
akta.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. julija 2019
EVA 2018-3130-0044
Direktorica
mag. Tanja Muha
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo

381-10/2019-38 z dne 20. 6. 2019

Ministrstvo
za notranje zadeve

007/157/2018/15 (11-10)
z dne 13. 6. 2019

Ministrstvo
za infrastrukturo

007-86/2019/17-02411764
z dne 10. 6. 2019

Slovenska obveščevalno- 0070-2/2019/3 z dne 3. 6. 2019
varnostna agencija
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Priloga:
A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA):
A.1

Osnovna tabela

C/G:
283,500 –
526,500 kHz
415 – 435 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

C/G:
283,500 –
526,500 kHz
435 – 472 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

472 – 479 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
Radioamaterska 5.80A
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

479 – 495 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79,
5.79A
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

C/G:
283,500 –
526,500 kHz
495 – 505 kHz

POMORSKA MOBILNA

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

505 – 526,5 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79A,
5.84
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 495 kHz
GE'85
NJFA
300 338
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 495 kHz
GE'85
NJFA
300 338
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 495 kHz
GE'85
NJFA
300 338
Ostalo
radioamaterska:
472 – 479 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 495 kHz
GE'85
NJFA
300 338
GMDSS:
Navtex:
490 kHz
ITU RR AP15
300 065
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
495 – 505 kHz
GE'85
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
505 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
300 338
GMDSS:
Navtex:
518 kHz
ITU RR AP15
300 065

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

RA (S) / "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU(P) / "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Stran

5735

Stran
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1 606,5 –
1 625 kHz

Št.
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FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA

C/G:
1 606,5 – 1 625 kHz

5.92

1 635 –
1 800 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA

C/G:
1 635 – 1 800 kHz

5.92

C/G:
1 850 – 2 160 kHz

1 850 –
2 000 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska
5.92, 5.103

2 000 –
2 025 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

C/G:
1 850 – 2 160 kHz

5.92, 5.103
C/G:
1 850 – 2 160 kHz

2 025 –
2 045 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)
Storitev meteorološke podpore
5.104
5.92, 5.103

2 045 –
2 160 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
KOPENSKA MOBILNA

C/G:
1 850 – 2 160 kHz

5.92

2 170 –
2 173,5 kHz

POMORSKA MOBILNA

C/G:
2 170 – 2 194 kHz

C/G:
2 170 – 2 194 kHz
2 173,5 –
2 190,5 kHz

2 190,5 –
2 194 kHz

2 625 –
2 650 kHz

MOBILNA (nujnost in klic)
5.108, 5.109, 5.110, 5.111

POMORSKA MOBILNA

POMORSKA MOBILNA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
5.92

C/G:
2 170 – 2 194 kHz

C/G:
2 625 – 2 650 kHz
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Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 606,500 – 1 625 kHz
NJFA
Pomorska:
1 606,500 – 1 625 kHz
GE'85
NJFA
303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 635 – 1 800 kHz
NJFA
Pomorska:
1 635 – 1 800 kHz
GE'85
NJFA
303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
303 402
Ostalo
radioamaterska:
1 850 – 2 000 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
303 402
Meteorološka
oceanografske boje:
2 025 – 2 045 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
303 402

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

RA (S) / "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

FZ (S) / BCE
DU S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Pomorska:
2 170 – 2 194 kHz
GE'85
NJFA
303 402
Pomorska:
2 170 – 2 194 kHz
NJFA
303 402
GMDSS:
2 182 kHz
NAVTEX:
2 174,500 kHz
DSC:
2 187,500 kHz
Pomorska:
2 170 – 2 194 kHz
NJFA
303 402

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Pomorska:
2 625 – 2 650 kHz
NJFA
303 402

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1
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2 850 –
3 025 kHz

3 155 –
3 200 kHz

Št.
C

Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
2 850 – 3 025 kHz
SAR (komunikacije):
3 023 kHz
ITU RR AP27
303 402

C/G:
3 155 – 3 400 kHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
Pomorska:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
303 402

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne(R)
5.116

C/G:
3 950 – 4 438 kHz
4 000 –
4 063 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127

C/G:
3 950 – 4 438 kHz

4 063 –
4 438 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79A,
5.109, 5.110, 5.130, 5.131,
5.132

C
5 480 –
5 680 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115
G:
5 680 – 5 900 kHz

5 680 –
5 730 kHz

6 200 –
6 525 kHz

8 100 –
8 195 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
5.111, 5.115

ITU RR AP27
zrakoplovne komunikacije:
5 480 – 5 680 kHz
SAR (komunikacije):
5 680 kHz
303 402
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
5 680 – 5 730 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Zrakoplovna
ITU RR AP27
zrakoplovne komunikacije:
5 680 – 5 730 kHz
SAR (komunikacije):
5 680 kHz
303 402
Pomorska:
6 200 – 6 525 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS
6 215 kHz
DSC:
6 312 kHz
6 312,500 kHz, 6 313 kHz
6 313,500 kHz, 6 331 kHz
6 331,500 kHz, 6 332 kHz
NAVTEX:
6 268 kHz
MSI:
6 314 kHz

C/G:
8 100 – 8 815 kHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
8 100 – 8 195 kHz
NJFA
Pomorska:
8 100 – 8 815 kHz
ITU RR AP17
NJFA
303 402

5.137

Stran

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Zrakoplovna

C/G:
6 200 – 6 525 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.130, 5.132

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 950 – 4 063 kHz
NJFA
Pomorska:
4 000 – 4 438 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
Pomorska:
4 000 – 4 438 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
4 125 kHz
DSC:
4 207,5000 kHz
4 208 kHz, 4 208,500 kHz
4 209 kHz, 4 219,500 kHz
4 220 kHz, 4 220,500 kHz
NAVTEX:
4 177,500 kHz
MSI:
4 209,500 kHz
4 210 kHz
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FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

5737

Stran

5738 /

8 195 –
8 815 kHz

12 230 –
13 200 kHz

16 360 –
17 410 kHz

18 780 –
18 900 kHz

19 680 –
19 800 kHz

Št.
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C/G:
8 100 – 8 815 kHz

Pomorska:
8 100 – 8 815 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
8 291 kHz
DSC:
8 364 kHz, 8 414,500 kHz
8 415 kHz, 8 415,500 kHz
8 436,500 kHz
8 437,500 kHz
NAVTEX:
8 376,500 kHz
MSI
8 416,500 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
12 230 – 13 200 kHz

Pomorska:
12 230 – 13 200 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
12 290 kHz
DSC:
12 577 kHz
12 577,500 kHz
12 578 kHz
12 578,500 kHz
12 657,500 kHz
12 658 kHz
NAVTEX:
12 520 kHz
MSI:
12 579 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
16 360 – 17 410 kHz

Pomorska:
16 360 – 17 410 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
16 420 kHz
DSC:
16 804,500 kHz
16 805 kHz
16 805,500 kHz
16 806 kHz, 16 903 kHz
16 903,500 kHz
16 904 kHz
NAVTEX:
16 695 kHz
MSI:
16 806,500 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
18 780 – 18 900 kHz

Pomorska:
18 780 – 18 900 kHz
303 402
GMDSS:
DSC:
18 898,500 kHz
18 899 kHz
18 899,500 kHz
ITU RR AP17
NJFA

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
19 680 – 19 800 kHz

Pomorska:
19 680 – 19 800 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
DSC:
19 703,500 kHz
19 704 kHz
19 704,500 kHz
MSI:
19 680,500 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145
5.111

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

POMORSKA MOBILNA , 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

POMORSKA MOBILNA

POMORSKA MOBILNA 5.132

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

22 000 –
22 855 kHz

25 070 –
25 210 kHz

26 100 –
26 175 kHz

117,975 –
137 MHz

Št.
C/G:
22 000 – 22 855 kHz

Pomorska:
22 000 – 22 855 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
DSC:
22 374,500 kHz
22 375 kHz
22 375,500 kHz
22 444 kHz
22 444,500 kHz
22 445 kHz
MSI:
22 376 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
25 070 – 25 210 kHz

Pomorska:
25 070 – 25 210 kHz
303 402
GMDSS:
DSC:
25 208,500 kHz
25 209 kHz
25 209 kHz
ITU RR AP17
NJFA

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
26 100 – 28 000 kHz

Pomorska:
26 100 – 26 175 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
303 402
GMDSS:
DSC:
26 121 kHz
26 121,500 kHz
26 122 kHz
MSI:
26 100,500 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

C/G:
108 – 137 MHz

Zrakoplovna

POMORSKA MOBILNA 5.132

POMORSKA MOBILNA

POMORSKA MOBILNA 5.132

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
5.111, 5.200

C/G:
161,475 –
162,05 MHz

161,9625 –
161,9875 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B
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(EU) 1079/2012
(EU) 2017/2160
300 676, 301 841
301 842, 302 842
zrakoplovna komunikacijska:
117,975 – 137 MHz
SAR (komunikacije):
121,450 – 121,550 MHz
ITU-R M.690
(varnost,
regularnost poletov,
digitalna)
Pomorska:
301 688, 300 152
302 961
GMDSS:
EPIRBs:
121,450 – 121,550 MHz
ITU-R M.690

Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
AIS:
161,975 MHz
2005/53/EC
303 098
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(AIS)
161,975 MHz
2005/53/EC
ITU RR 5.228F
303 098

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), LP (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

brezODRF (S), SAT (P) /
"0", FF1

Stran

5739

Stran

5740 /

Št.
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C/G:
161,475 –
162,050 MHz

161,9875 –
162,0125 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Pomorska mobilna satelitska
(Zemlja – vesolje) 5.228AA
5.226

C/G:
161,475 –
162,05 MHz

162,0125 –
162,0375 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B

C

174 – 223 MHz

RADIO DIFUZNA

C/G:
225 – 230 MHz

223 – 230 MHz

RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna

Uradni list Republike Slovenije
Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(pomorske storitve)
161,987 500 –
162,012 500 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
AIS:
162,025 MHz
2005/53/EC
303 098
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(AIS)
162,025 MHz
2005/53/EC
ITU RR 5.228F
303 098
Radiodifuzna
GE'06
radiodifuzna (prizemeljska):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
300 744, 303 340
303 345,303 354
DVB-T:
302 296
(DVB-T2)
302 755
T-DAB:
SpA RDS
302 077
(DAB+)
300 401
ETSI TS 102 563
Radiodifuzna
GE'06
radiodifuzna (prizemeljska):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
300 744, 303 340
303 345,303 354
DVB-T:
302 296
(DVB-T2)
302 755
T-DAB:
SpA RDS
302 077
(DAB+)
300 401
ETSI TS 102 563
Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

brezODRF (S), SAT (P) /
"0", FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

brezODRF (S), SAT (P) /
"0", FF1

brezODRF-T (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVVHF, "0"
BC (P), brezODRF-T (S) /
BCRVHF, "0"

brezODRF-T (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVVHF, "0"
BC (P), brezODRF-T (S) /
BCRVHF, "0"

DU (P) / "0"
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Št.
C/G:
410 – 417 MHz

410 – 420 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje-vesolje) 5.268

C/G:
420 – 427 MHz

420 – 430 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

G:
440 – 441,250 MHz
442,750 –
443,700 MHz
445,650 – 446 MHz
446,200 –
446,500 MHz
C/G:
446 – 446,200 MHz

440 – 450 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska
5.286

Kopenska mobilna
PMR/PAMR:
410 – 420 MHz
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(04)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
NMT / TETRA
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PPDR
BBDR:
410– 417 MHz
ECC/DEC/(08)05
301 908
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
410 – 420 MHz
ITU RR 5.268
Kopenska mobilna
PMR/PAMR:
420 – 430 MHz
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(04)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
NMT / TETRA
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PPDR
BBDR:
420 – 427MHz
ECC/DEC/(08)05
301 908

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
440 – 441,250 MHz
442,750 – 443,700 MHz
445,650 – 446,500 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
(enojne frekvence)
441,250 – 442,750 MHz
443,700 – 445,650 MHz
446,500 – 450 MHz
PMR 446:
446 – 446.200 MHz
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC51
303 405
osebni klic
krajevni osebni klic:
300 224
441,250 – 442,750 MHz
443,700 – 445,650 MHz
446,500 – 450 MHz
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MZ (P) / BCE

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

Stran

5741

Pasova 410 – 417
MHz in 420 – 427
MHz sta
namenjena za
širokopasovne
sisteme in
omrežja. Znotraj
tega območja se
bodo izdajale
dodelitve za
ozkopasovne
PMR sisteme z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljšanja do
izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme.

Pasova 410 – 417
MHz in 420 – 427
MHz sta
namenjena za
širokopasovne
sisteme in
omrežja. Znotraj
tega območja se
bodo izdajale
dodelitve za
ozkopasovne
PMR sisteme z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljšanja do
izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme.

Stran

5742 /

Št.
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G:

450 – 451,250 MHz
452,700 –
453,700 MHz
455,650 –
456,500 MHz
C/G:
451,250 –
452,700 MHz
453,700 –
455,650 MHz

450 – 456 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286, 5.286A

G:

455,650 –
456,500 MHz
C/G:
456,500 –
457,500 MHz

456 – 459 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.287

C

459 – 460 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286A
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Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
450 – 451,250 MHz
452,700 – 453,700 MHz
455,650 – 456,500 MHz
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
451,250 – 452,700 MHz
Du= +10 MHz
453,700 – 455,650 MHz
Du= +10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic:
300 224
451,250 – 452,700 MHz
453,700 – 455,650 MHz
Kopenska mobilna
PPDR
BBDR:
450 – 457,500 MHz
ECC/DEC/(16)02
ITU RR 5.286AA
301 908
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
455,650 – 456,500 MHz
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
456,500 – 457,500 MHz
Du= +10 MHz
458,100 – 460 MHz
Du= +10 MHz
(UIC)
457,600 – 458,1 MHz
Du= +10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic
300 224
456,500 – 457,525 MHz
458,100 – 460 MHz
Kopenska mobilna
PPDR
BBDR:
450 – 457,500 MHz
ECC/DEC/(16)02
ITU RR 5.286AA
301 908
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
458,100 – 460 MHz
Du= +10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic:
458,100 – 460 MHz
300 224

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

Znotraj pasov 450
– 457,5 MHz in
460 – 467,5 MHz
se izdajajo
odločbe o
dodelitve dodelitvi
radijskih fekvenc
za ozkopasovne
PMR sisteme z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljšanja do
izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme. Za
ozkopasovne
PMR sisteme sta
namenjena
pasova 457,5 –
460 MHz in 467,5
– 470 MHz.

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

Znotraj pasov 450
– 457,5 MHz in
460 – 467,5 MHz
se izdajajo
odločbe o
dodelitve dodelitvi
radijskih fekvenc
za ozkopasovne
PMR sisteme z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljšanja do
izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme. Za
ozkopasovne
PMR sisteme sta
namenjena
pasova 457,5 –
460 MHz in 467,5
– 470 MHz.

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF-T (P) /
FF1, "0"

Znotraj pasov 450
– 457,5 MHz in
460 – 467,5 MHz
se izdajajo
odločbe o
dodelitve dodelitvi
radijskih fekvenc
za ozkopasovne
PMR sisteme z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljšanja do
izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme. Za
ozkopasovne
PMR sisteme sta
namenjena
pasova 457,5 –
460 MHz in 467,5
– 470 MHz.
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Št.
C/G:
460 – 467.500 MHz

460 – 470 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
Meteorološka satelitska (vesolje
– Zemlja)
5.287, 5.289

C

470 – 694 MHz

RADIODIFUZNA
Radioastronomska 5.306
5.149, 5.311A

C/G:
698 – 703 MHz
753 – 758 MHz

694 – 790 MHz

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.312A, 5.317A
Radiodifuzna
5.311A

Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PMR/PAMR
PMR:
(FB)
460 – 467,500 MHz
Du= -10 MHz
468,100 – 470 MHz
Du= -10 MHz
(UIC)
467,600 – 468,100 MHz
Du= -10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic:
300 224
462,275 MHz
463,150 – 463,375 MHz
Kopenska mobilna
PPDR
BBDR:
460 – 467,500 MHz
ECC/DEC/(16)02
ITU RR 5.286AA
301 908
Meteorološka:
sateliti za opazovanje
vremena:
460 – 470 MHz
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
470 – 694 MHz
(EU) 2017/899
GE'06
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
300 744, 303 340
303 354
DVB-T:
302 296
(DVB-T2)
302 755
PMSE:
avdio PMSE
radijski mikrofoni:
470 – 694 MHz
ERC/REC 25-10
300 422, 300 454
Radioastronomska
608 – 614 MHz
ITU RR 5.306
stalne meritve
VLBI
TRA-ECS:
243/2012/EU/RSPP
(EU) 2016/687
(EU) 2017/899
SC9
ECC/REC/(15)01
TRA_ECS 700 MHz
301 908
(brezžične širokopasovne
elektronske komunikacije):
703 – 733 MHz
733 – 758 MHz
758 – 788 MHz
(M2M):
733 – 736 MHz
788 – 791 MHz
Kopenska mobilna
PPDR
BBDR:
243/2012/EU/RSPP
(EU) 2016/687
(EU) 2017/899
SC9
ECC/DEC/(16)02
ECC/REC/(16)03
ECC/REC/(15)01
TRA_ECS 700 MHz
301 908
698 – 703 MHz
753 – 758 MHz
PMSE:
avdio PMSE:
694 – 698 MHz
(EU) 2016/687
300 422, 300 454
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MZ (P) / BCE

MZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (S), "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVUHF, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P),
SC9 (S) / BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P),
SC9 (S) / BCE, "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

5743

Znotraj pasov 450
– 457,5 MHz in
460 – 467,5 MHz
se izdajajo
odločbe o
dodelitve dodelitvi
radijskih fekvenc
za ozkopasovne
PMR sisteme z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljšanja do
izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme. Za
ozkopasovne
PMR sisteme sta
namenjena
pasova 457,5 –
460 MHz in 467,5
– 470 MHz.

Stran

5744 /

790 – 862 MHz

870 – 876 MHz

Št.

46 / 19. 7. 2019
C

TRA-ECS:
790 – 862 MHz
243/2012/EU/RSPP
2010/267/EU
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)04
TRA_ECS_800MHz
301 908
(M2M):
788 – 791 MHz
(EU) 2016/687

ZEKom-1&38 (P),
SC9 (S) / BCE, "0"

G:
870 – 873 MHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
870 – 873 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
RMR
FRMCS:
(UIC)
(ML)
874,4 – 876 MHz
Du= +45 MHz
(EU) 2018/1538
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
Kopenska mobilna
RMR
GSM-R:
(UIC)
(ML)
876 – 880 MHz
Du= +45 MHz
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM-R
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
TRA-ECS:
880 – 915 MHz
2009/766/EC
243/2012/EU/RSPP
2011/251/EU
87/372/EEC
2009/114/EC
(EU) 2018/637
SC9
HCM
TRA_ECS_900MHz
301 908
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM:
(ML)
880 – 915 MHz
Du= +45 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
ERC/DEC/(97)02
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM PFB
E-GSM
GSM, DCS-1800
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609
MCV:
(ML)
880 – 915 MHz
Du= +45 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191

DU (P) / "0"

FIXED
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.316B, 5.317A

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

876 – 880 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

880- 915 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A
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MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S)/ "0"

Aplikacija RMR je
lahko predmet
spremembe, ko bo
sprejeta ustrezna
EU regulative za
modernejše
železniške
sisteme

Uradni list Republike Slovenije

Št.
G:
915 – 918 MHz

915 – 921 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

921 – 925 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

925 – 960 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C/G:
960 – 1 300 MHz

960 –
1 164 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNAL MOBILNA
(R) 5.327A, 5.328AA

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
915 – 918 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
RMR
FRMCS:
(UIC)
(FB)
919,4 – 921 MHz
Du= +45 MHz
(EU) 2018/1538
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
Kopenska mobilna
RMR
GSM-R:
(UIC)
(FB
921 – 925 MHz
Du= +45 MHz
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM-R
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
TRA-ECS:
925 – 960 MHz
243/2012/EU/RSPP
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
HCM
TRA_ECS_900MHz
301 908
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM:
(FB)
925 – 960 MHz
Du= -45 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM PFB
E-GSM
GSM, DCS-1800
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609
MCV:
(FB)
925 – 960 MHz
Du= -45 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 300 MHz
zrakoplovna nadzorna:
960 – 1 240 MHz
SSR
Obrambni sistemi
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
960 – 1 240 MHz
TACAN-DME
JTIDS/MIDS

46 / 19. 7. 2019 /
DU (P) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S) / "0"

Stran

5745

Aplikacija RMR je
lahko predmet
spremembe, ko bo
sprejeta ustrezna
EU regulative za
modernejše
železniške
sisteme

Stran

5746 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C/G:
960 – 1 300 MHz

1 164 –
1 215 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje – vesolje)
5.328B
5.328A

C/G:
960 – 1 300 MHz

1 215 –
1 240 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje – vesolje)
5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
5.332

C/G:
960 – 1 300 MHz

1 240 –
1 300 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje-vesolje)
5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.282
5.332, 5.335A

Uradni list Republike Slovenije
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 300 MHz
zrakoplovna nadzorna:
960 – 1 240 MHz
SSR
satelitska navigacijska
ECC/REC/(10)02
303 413
GALILEO
1 164 – 1 214 MHz
GLONASS:
1 190,300 –
1 213,800 MHz
Obrambni sistemi
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
960 – 1 240 MHz
TACAN-DME
JTIDS/MIDS
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 300 MHz
zrakoplovna nadzorna:
960 – 1 240 MHz
SSR
satelitska navigacijska:
ECC/REC/(10)02
303 413
GLONASS
1 237,800 –
1 253,800 MHz
GPS
1 215,600 –
1 239,600 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji:
1 215 – 1 300 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
1 215 – 1 300 MHz
Obrambni sistemi
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
960 – 1 240 MHz
TACAN-DME
JTIDS/MIDS
radiolokacijska (vojaška):
1 215 – 1 300 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 300 MHz
satelitska navigacijska:
ECC/REC/(10)02
303 413
GLONASS
1 237,800 –
1 253,800 MHz
GALILEO
1 260 – 1 300 MHz
Meteorloška
merilniki profila vetra:
1 270 – 1 295 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji:
1 215 – 1 300 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
1 215 – 1 300 MHz
radioamaterska satelitska:
1 240 – 1 300 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
1 215 – 1 300 MHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
1 240 – 1 300 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

DU (S) / "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

DU (S) / "0"

RA (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.
C

1 427 –
1 429 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.341A
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (Zemlja –
vesolje)

TRA-ECS:
1 427 – 1 518 MHz
(EU) 2015/750
(EU) 2018/661
ECC/REC/(15)01
301 908
Fiksna
točka-točka:
1 427 – 1 452 MHz
Du= -52 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek B
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev za vesoljsko obratovanje:
1 427 – 1 429 MHz

46 / 19. 7. 2019 /
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

TRA-ECS:
1 427 – 1 518 MHz
(EU) 2015/750
(EU) 2018/661
ECC/REC/(15)01
301 908
Fiksna
Fiksna
točka-točka:
1 427 – 1 452 MHz
Du= -52 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek B
HCM
302 217

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.341A

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.341, 5.345

V pasovih 1427 –
1452 MHz in 1492
– 1518 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc z
veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo

OPOZORILO: Po
1.1.2023 fiksne
storitve točkatočka v pasovih
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.

5.338A, 5.341

1 452 –
1 492 MHz

5747

tehnične
možnosti..

5.338A, 5.341

1 429 –
1 452 MHz

Stran

C

V pasovih 1427 –
1452 MHz in 1492
– 1518 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc z
veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo
tehnične
možnosti..
OPOZORILO: Po
1.1.2023 fiksne
storitve točkatočka v pasovih
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.

TRA-ECS:
1 427 – 1 518 MHz
(EU) 2015/750
(EU) 2018/661
ECC/REC/(15)01
301 908

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

Stran

5748 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C/G:
1 492,500 –
1 494,500 MHz

1 492 –
1 518 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.341A
5.341

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 559 –
1 610 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje – Zemlja)
(vesolje-vesolje) 5.208B,
5.328B, 5.329A
5.341

Uradni list Republike Slovenije
TRA-ECS:
1 427 – 1 518 MHz
(EU) 2015/750
(EU) 2018/661
ECC/REC/(15)01
TRA_ECS 1500 MHz
1452 – 1492 MHz
301 908
Fiksna
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 492,500 – 1 494,500 MHz
NJFA
302 217
Fiksna
točka-točka:
1 494,500 – 1 517 MHz
Du= -142 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek A
HCM
302 217

Zrakoplovna
satelitska navigacijska:
ECC/REC/(11)08
ECC/REC/(10)02
303 413
GALILEO:
1 559,420 –
1 591,420 MHz
GLONASS:
1 592,900 – 1 610 MHz
GPS:
1 563,420 –
1 578,420 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"

FZ (P) / BCE

V pasovih 1427 –
1452 MHz in 1492
– 1518 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc z
veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo
tehnične
možnosti..
OPOZORILO: Po
1.1.2023 fiksne
storitve točkatočka v pasovih
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.
C

1 710 –
1 785 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
5.149, 5.341, 5.385

C/G:
1 785 – 1 805 MHz
1 785 –
1 805 MHz

FIKSNA
MOBILNA

C

1 805 –
1 880 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A

TRA-ECS:
1 710 – 1 785 MHz
243/2012/EU/RSPP
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
SC9
HCM
TRA_ECS_1800MHz
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
300 609, 301 419
301 502, 301 511
301 908, 302 480
303 609
GSM:
(DCS 1800)
(ML)
1 710 – 1 785 MHz
Du= +95 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
SC9
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA:
(ML)
1 710 – 1 785 MHz
Du= +95 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
1 710 – 1 785 MHz
Du= +95 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Radioastronomska:
1 718,800 – 1 722,200 MHz
PMSE:
avdio PMSE:
1 785 – 1 800 MHz
ERC/REC 25-10
300 422, 300 454
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 785 – 1 805 MHz
NJFA
TRA-ECS:
1 805 – 1 880 MHz
243/2012/EU/RSPP
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
SC9
HCM
TRA_ECS_1800MHz
301 908
Kopenska mobilna:
digitalni celični sistemi:
300 609, 301 419
301 502, 301 511
301 908, 302 480
303 609
GSM:
(DCS 1800)
(FB)
1 805 – 1 880 MHz
Du= -95 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
(EU) 2018/637
SC9
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA:
(FB)
1 805 – 1 880 MHz
Du= +95 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
1 805 – 1 880 MHz
Du= -95 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191

46 / 19. 7. 2019 /
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
FZ (P), MZ (P), brezODRF
(S)
/ BCE, BCE, "0"

DU (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

5749

Stran

5750 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C

1 900 –
1 980 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

C

2 010 –
2 025 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

G:
2 025 – 2 070 MHz
C/G:
2 070 – 2 110 MHz

2 025 –
2 110 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (Zemlja –
vesolje) (vesolje – vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje) (vesolje –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (Zemlja – vesolje)
(vesolje – vesolje)
5.392

Uradni list Republike Slovenije
TRA-ECS:
1 900 – 1 980 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
TRA_ECS 2100 MHz
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
HCM
UMTS/IMT2000
(TDD)
1 900 – 1 920 MHz
(FDD)
(ML)
1 920 – 1 980 MHz
Du= +190 MHz
ERC/REC/(01)01
MCA:
(ML)
1 920 – 1 980 MHz
Du= +190 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
301 908
MCV:
(ML)
1 920 – 1 980 MHz
Du= +190 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
PMSE
video PMSE:
1 900 – 1 920 MHz
302 064
Kopenska mobilna:
digitalni celični sistemi:
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
(TDD)
2 010 – 2 025 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
HCM
UMTS/IMT2000
PMSE
video PMSE:
2 010 – 2 025 MHz
(EU) 2016/339
302 064
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
fiksna radiorelejna povezava
(vojaška):
2 025 – 2 070 MHz
2 070 – 2 110 MHz
ERC/REC T/R 13-01:
Dodatek C
NJFA
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 025 – 2 120 MHz
storitev za vesoljsko obratovanje:
2 025 – 2 110 MHz
EESS:
2 025 – 2 110 MHz
PMSE
video PMSE:
brezžične kamere:
2 070 – 2 110 MHz
ERC/REC 25-10
302 064

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

Po 22. 9. 2021
pas 1900 – 1920
MHz ne bo več
namenjen za IMT

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

MZ (S) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

MZ (S) / BCE

DU (P) / "0"
DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

Po 22. 9. 2021
pas 2010 – 2025
MHz ne bo več
namenjen za IMT

Uradni list Republike Slovenije

Št.
C

2 110 –
2 120 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(Zemlja – vesolje)
5.388

C

2 120 –
2 170 MHz

2 200 –
2 290 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja) (vesolje – vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja) (vesolje –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
(vesolje – vesolje)
5.392

G:
2 200 – 2 255 MHz
C/G:
2 255 – 2 290 MHz

TRA-ECS:
2 110 – 2 170 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
TRA_ECS 2100 MHz
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
(FDD)
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
HCM
UMTS/IMT2000
MCA:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 025 – 2 120 MHz
TRA-ECS:
2 110 – 2 170 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
TRA_ECS 2100 MHz
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
(FDD)
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
HCM
UMTS/IMT2000
MCA:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Obrambni sistemi
302 217
kopenski vojaški sistemi
fiksna radiorelejna povezava
(vojaška):
2 200 – 2 255 MHz
2 255 – 2 290 MHz
NJFA
PMSE
video PMSE:
2 255 – 2 300 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064Satelitski sistemi
(civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 200 – 2 300 MHz
storitev za vesoljsko obratovanje:
2 200 – 2 290 MHz
EESS:
2 200 – 2 290 MHz

46 / 19. 7. 2019 /

Stran

5751

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S)
/ BCE, "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"
DU (S) / "0"

FZ (S) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Ref.: 3810513/2015/7 z dne
09. 06. 2015

Stran

5752 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C

2 290 –
2 300 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)
C

2 300 –
2 400 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
Radioamaterska
Radiolokacijska

Uradni list Republike Slovenije
PMSE
video PMSE:
2 255 – 2 300 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 200 – 2 300 MHz
Kopenska mobilna
MFCN:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/DEC/(14)02
ECC/REC/(14)04
301 908
PMSE
video PMSE:
2 300 – 2 375 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Ostalo
radioamaterska:
2 300 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

FZ (S) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (S) / BCE

RA (S) / "0"

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.
V pasu 2300 –
2375 MHz je
dovoljena uporaba
obstoječih video
PMSE sistemov
za reportažne
avtomobile do 1.
1. 2020.
OPOZORILO: Po
tem datumu
uporabniki
reportažnih
avtomobilov za
PMSE storitev v
frekvenčnem pasu
ne morejo več
zahtevati zaščite
pred MFCN

C

2 400 –
2 450 MHz

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.150, 5.282

2 450 –
2 483,5 MHz

FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska

C

5.150
C

2 483,5 –
2 500 MHz

FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.351A
RADIODETERMINACIJSKA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.398
Radiolokacijska
5.150, 5.402

storitvami in jim ne
smejo povzročati
neželenih motenj.
PMSE
video PMSE:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Ostalo
radioamaterska:
2 300 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
2 400 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
PMSE
video PMSE:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
2 483,500 – 2 500 MHz
ECC/DEC/(09)02
301 441, 301 473
S-PCS:
2 483,5 – 2 500 MHz
SC14
PMSE
video PMSE:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064

FZ (P) / BCE

RA (S) / "0"

RA (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), SC14 (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE
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Št.
C

2 500 –
2 520 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A

C

2 520 –
2 655 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.339
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.339

C

2 655 –
2 670 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)
5.149, 5.208B

C

2 670 –
2 690 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Radioastronomska
5.149

TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
(ML)
2 500 – 2 570 MHz
Du= +120 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
(ML)
2 500 – 2 570 MHz
Du= +120 MHz
(FB)
2 620 – 2 690 MHz
Du= -120 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
ITU RR 5.339
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
2 640 – 2655 MHz
storitev vesoljskih raziskav
pasivni senzorji (satelitsko):
2 640 – 2655 MHz
TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
(FB)
2 620 – 2 690 MHz
Du= -120 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
Radioastronomska
stalne meritve:
2 655 – 2 690 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 655 – 2 670 MHz
EESS:
2 655 – 2 670 MHz
TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
(FB)
2 620 – 2 690 MHz
Du= -120 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
Radioastronomska
stalne meritve:
2 655 – 2 690 MHz
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ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

5753

Stran

5754 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C/G:
2 700 – 3 100 MHz

2 700 –
2 900 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska
5.423

G:
3 100 – 3 410 MHz

3 400 –
3 410 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.430A
Radiolokacijska

C

3 410 –
3 600 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.430A

C

3 600 –
3 800 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
Mobilna
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Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
2 700 – 2 900 MHz
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
2 700 – 2 900 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
2 700 – 2 900 MHz
NJFA
PMSE
video PMSE
brezžične kamere:
2 700 – 2 900 MHz
ECC/REC/(02)09
300 744
TRA-ECS:
3 400 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
TRA_ECS_3.5GHz
301 908, 302 217
302 326
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
3 100 – 3 410 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
301 443
Ostalo
radioamaterska:
3 400 – 3 410 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
TRA-ECS:
3 400 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
TRA_ECS_3.5GHz
301 908, 302 217
302 326
Satelitski sistemi (civilni
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
301 443
TRA-ECS:
3 400 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
TRA_ECS_3.5GHz
301 908, 302 217
302 326)
Satelitski sistemi (civilni
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
301 443
ESV:
3 700 – 4 200 MHz
ECC/DEC/(05)09
301 447

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
FZ (P) / BCE
DU (S) / "0"

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

Uporaba frekvenc
3400 – 3410 MHz
zaTRA-ECS je
predvidena po
21.9.2021.
TRA-ECS
vključuje BWA,
točka-več točk,
točka-točka.

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

RA (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

TRA-ECS
vključuje BWA,
točka-več točk,
točka-točka.

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

TRA-ECS
vključuje BWA,
točka-več točk,
točka-točka.
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Št.
C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 150 –
5 250 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.447A
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.446B
5.446C, 5.447B, 5.447C

C

10,70 –
11,70 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.441, 5.484A,
5.484B
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

Zrakoplovna
zrakoplovna telemetrija:
5 150 – 5 250 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
napajalni linki:
(Zemlja – vesolje)
(za mobilne satelitske storitve)
5 150 – 5 250 MHz
Kopenska mobilna
PPDR
BBDR:
5 150 – 5 250 MHz
ECC/REC/(08)04
Fiksna:
točka-točka:
10,700 – 11,700 GHz
Du= 530 MHz
Ch= 40 MHz
ERC/DEC/(00)08
ERC/REC 12-06
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska
napajalne povezave:
(Zemlja – vesolje)
(radiodifuzna-satelitska)
10,700 – 11,700GHz
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
10,700 – 10,950 GHz
11,200 – 11,450 GHz
ITU RR AP30B
10,700 – 11,700 GHz
SC12
ERC/DEC/(00)08
301 427, 301 428
301 360, 301 430
301 459, 302 448
303 372
VSAT
SIT/SUT
(Omnitracs/Euteltracs)
(ROES)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
SC12
301 428, 301 459
AES:
10,700 – 11,700 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESIM:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
ESV:
10,700 – 11,700 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
HEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)03
LEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)02
NGSO FSS
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
UAS
10,950 – 11,200 GHz
11,450 – 11,700 GHz
ITU RR 5.484B
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DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
SAT (P) / BCE

DU (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

5755

Stran

5756 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C

11,70 –
12,50 GHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
5.492
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.487, 5.487A

C

12,50 –
12,75 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A, 5.484B
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
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Radiodifuzna:
radiodifuzna satelitska:
11,700 – 12,500 GHz
303 372
SIT/SUT:
12,400 – 12,500 GHz
ERC/DEC/(00)08
ITU RR AP30
ITU-R BO.1213
301 459, 301 430
302 340, 302 448
303 372
Fiksna:
točka-več točk:
MWS:
302 326
MMDS
11,70 – 12,50 GHz
SC9
ITU RR AP30
300 748
MMDS / BSS
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
302 977
ESIM:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
HEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)03
LEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)02
NGSO FSS
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
(ROES)
10,700 – 12,500 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(Zemlja – vesolje)
12,500 – 12,750 GHz
SC12
301 427, 301 428
301 360, 301 430
301 459, 302 448
VSAT
SNG/OB
SIT/SUT
(Omnitracs/Euteltracs)
(ROES)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
301 428, 301 459
AES:
12,500 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESIM:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
ESV:
12,500 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
HEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)03
LEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)02
NGSO FSS
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
UAS
12,500 – 12,750 GHz
ITU RR 5.484B

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Ch= 200 MHz
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
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Št.
C

14 – 14,30 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.484B, 5.506
RADIONAVIGACIJSKA 5.504
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.504B, 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav
5.504A

C

14,30 –
14,40 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.484B, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.504B, 5.506A
Radionavigacijska satelitska
5.504A

Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SC12
ERC/REC 13-03
302 448
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESIM:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
HEST:
14 – 14,250 GHz
ECC/DEC/(06)03
301 428
LEST:
14 – 14,250 GHz
ECC/DEC/(06)02
301 428
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
UAS:
14 – 14,470 GHz
ITU RR 5.484B
NGSO FSS
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427
storitev vesoljskih raziskav:
13,750 – 14,300 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
ERC/REC 13-03
302 340
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESIM:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
UAS:
14 – 14,470 GHz
ITU RR 5.484B
NGSO FSS:
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427, 302 977
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SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

5757

Stran

5758 /

Št.

46 / 19. 7. 2019
C

14,40 –
14,47 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.484B, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.504B, 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.504A

C

14,47 –
14,50 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.504B, 5.506A
Radioastronomska
5.149, 5.504A

C/G:
24,05 – 24,25 GHz

24,05 –
24,25 GHz

RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (aktivno)
Fiksna
Mobilna
5.150

G:
24,25 – 24,5 GHz
24,25 –
24,45 GHz

FIKSNA
MOBILNA
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Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje
302 340
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESIM:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
UAS:
14 – 14,470 GHz
NGSO FSS:
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427, 302 977
storitev vesoljskih raziskav:
14,400 – 14,470 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
ERC/REC 13-03
302 340
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESIM:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(18)04
ECC/DEC/(18)05
302 448, 302 977
303 980
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
NGSO FSS:
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427, 302 977
Radioastronomska:
14,470 – 14,500 GHz
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena: :
(satelitsko opazovanje dežja)
24,050 – 24,250 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
24,050 – 24,250 GHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
24,050 – 24,250 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
24,050 – 24,250 GHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
24,25 – 24,5 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"

RA (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka
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Št.
G:
24,25 – 24,5 GHz

24,45 –
24,50 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA

G:
24,5– 25,053 GHz

24,50 –
24,65 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA

G:
24,5– 25,053 GHz

24,65 –
24,75 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.532B
MEDSATELITSKA

G:
24,5– 25,053 GHz

24,75 –
25,25 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.532B

C

25,25 –
25,50 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
24,25 – 24,5 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
24,5– 25,053 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Fiksna
točka-več točk:
BWA:
24,549 – 25,053 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
HCM
FWA 26GHz
302 326
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
24,5– 25,053 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Fiksna
točka-več točk:
BWA:
24,549 – 25,053 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
HCM
FWA 26GHz
302 326
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
24,5– 25,053 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Fiksna
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
točka-več točk:
BWA:
24,549 – 25,053 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 26GHz
302 326
točka-točka:
25,053 – 25,500 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 112 MHz…
HCM
302 217
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Fiksna
točka-točka:
25,053 – 25,500 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 112 MHz…
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
25,250 – 27,500 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
25,250 – 26,500 GHz
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DU (P) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

Stran

5759

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

brezODRF (S) "0"
brezODRF (S) / "0"

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

Stran
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Št.
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C/G:
25,5– 26,061 GHz

25,50 –
26,50 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
5.536A

C
26,50 –
27,50 GHz

130 – 134 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.562E
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOASTRONOMSKA

C

5.149

141 –
148,5 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA

C

5.149

151,5 –
155,5 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA

C

5.149

155,5 –
158,5 GHz

158,5 –
164 GHz

167 –
174,5 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno) 5.562F
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.562G
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
5.149

C

Uradni list Republike Slovenije
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
25,5– 26,061 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Fiksna
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
točka-več točk:
BWA:
25,557 – 26,061 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 26GHz
302 326
točka-točka:
26,061– 26,500 GHz
Du= -1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 112 MHz…
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
25,250 – 27,500 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
25,250 – 26,500 GHz
EESS:
25,500 – 26,500 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
25,500 – 26,500 GHz
Kopenska mobilna
MFCN:
24,25 – 27,5 GHz
ECC/DEC/(18)06
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
25,250 – 27,500 GHz

DU (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

Fiksna:
130 – 134 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
130 – 134 GHz

FZ (P) / BCE

Fiksna:
141 – 148,5 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
136 – 148,500 GHz

FZ (P) / BCE

Fiksna:
151,5 – 164 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
151,500 – 158,500 GHz
Fiksna:
151,5 – 164 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
151,500 – 158,500 GHz

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

Fiksna:
151,5 – 164 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01

FZ (P) / BCE

C

Fiksna:
167 – 174,8 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01

FZ (P) / BCE

MFCN vključuje
BWA, točka-več
točk, točka-točka.

Uradni list Republike Slovenije
174,5 –
174,8 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558

A.2
442,2 – 450 kHz

Št.
C

SRD
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov:
detekcija oseb in preprečevanje trčenj
ERC/REC 70-03 Ann. 2

430 MHz – 440 MHz

863 MHz – 868 MHz

SRD
naprave za širokopasovni prenos podatkov:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC132

916,1 – 918,9 MHz

917,3 – 918,9 MHz

917,4 – 919,4 MHz

SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
(EU)2018/1538
300 220
SRD
RFID:
916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz
(EU)2018/1538
302 208
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
(EU)2018/1538
300 220
SRD
(EU)2018/1538
naprave za širokopasovni prenos podatkov:
nespecifične naprave kratkega dosega:
300 220

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

Standard še ni definiran

Samo za zaprte prostore

SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422

brezODRF (S) / "0"

1656,5 – 1660,5 MHz

SRD
radijski mikrofoni in ALD
ALS
ERC/REC 70-03 Ann. 10
300 422

brezODRF (S) / "0"

SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC117
SC H09
301 559
pridobivanje medicinskih podatkov
MBANS:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
303 203

Standard še ni definiran

brezODRF (S) / "0"

1 492 MHz – 1 525 MHz

2 483,500 MHz –
2 500 MHz

FZ (P) / BCE

Dodatna tabela

SRD
pridobivanje medicinskih podatkov
ULP-WMCE:
ERC/REC 70-03 Dod. 13
303 520

874 – 874,4 MHz

Fiksna:
167 – 174,8 GHz
Ch= n 250 MHz
Du ≥ 15 GHz
ECC/REC/(18)01
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brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Samo za zaprte prostore

B) Kratice:
ALS
BWA
BFWA
ESIM

Assistive Listening Systems
Broadband Wireless Access systems
Broadband Fixed Wireless Access
systems
Earth Station In-Motion

podporni slušni sistemi
Širokopasovni brezžični dostopovni sistemi
Širokopasovni fiksni brezžični dostopovni sistemi
premična zemeljska postaja

Stran
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Stran

5762 /

Št.
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FRMCS
FSS
IoT
RMR

Future Railway Mobile Communication
System
Fixed Satellite Service
Internet of Things
Railway Mobile Radio

Uradni list Republike Slovenije
bodoči železniški komunikacijski sistemi
fiksna satelitska
internet stvari
železniške mobilne komunikacije

C.1.1. Zakon in podzakonski akti:
6

SpA PURF RAS
Uradni list RS, št.

UL RS, št. 68/13, 48/18

48/18

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o
pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih
radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
UL RS, št. 48/18
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-012453

68/13

Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc,
namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
UL RS, št. 68/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114276

C.3.2 Sklepi EU
1.

OZNAKA

2017/107/SI

NASLOV
Notification in accordance with Directive
(EU) 2015/1535
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/en/search/?trisaction=search.
detail&year=2017&num=107

2.

2019/30/SI

Notification in accordance with Directive
(EU) 2015/1535
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/sl/search/?trisaction=search.d
etail&year=2019&num=30

3.

(EU)2018/1538

SLOVENSKI OPIS
Objava v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/en/search/?trisaction=search.
detail&year=2017&num=107
Objava v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/sl/search/?trisaction=search.d
etail&year=2019&num=30

Commission Implementing Decision (EU)
2018/1538 of 11 October 2018 on the
harmonisation of radio spectrum for use by
short-range devices within the 874-876 and
915-921 MHz frequency bands (notified
under document C(2018) 6535) (Text with
EEA relevance.)
(OJ L 257, 15.10.2018, p. 57–63)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1538 z
dne 11. oktobra 2018 o harmonizaciji
radijskega spektra za uporabo naprav
kratkega dosega v frekvenčnih pasovih 874–
876 MHz in 915–921 MHz (notificirano pod
dokumentarno številko C(2018) 6535)
(Besedilo velja za EGP.)
(UL L 257, 15.10.2018, str. 57–63)

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1538/oj

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1538/oj

Uradni list Republike Slovenije
4.

(EU) 2018/661

Commission Implementing Decision (EU)
2018/661 of 26 April 2018 amending
Implementing Decision (EU) 2015/750 on
the harmonisation of the 1452-1492 MHz
frequency band for terrestrial systems
capable of providing electronic
communications services in the Union as
regards its extension in the harmonised
1427-1452 MHz and 1492-1517 MHz
frequency bands (notified under document
C(2018) 2286) (Text with EEA relevance. )
(OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133)
https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

5.

6.

7.

(EU) 2018/637

(EU) 2017/2160

(EU) 2017/2077

Commission Implementing Decision (EU)
2018/637 of 20 April 2018 amending
Decision 2009/766/EC on the harmonisation
of the 900 MHz and 1800 MHz frequency
bands for terrestrial systems capable of
providing pan-European electronic
communications services in the Community
as regards relevant technical conditions for
the Internet of Things (notified under
document C(2018) 2261) (Text with EEA
relevance. )
(OJ L 105, 25.4.2018, p. 27–30)

(EU) 2017/1483
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Stran
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Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/661 z
dne 26. aprila 2018 o spremembi
Izvedbenega sklepa (EU) 2015/750 o
harmonizaciji frekvenčnega pasu 1452
MHz–1492 MHz za prizemne sisteme, ki
lahko v Uniji zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve, v zvezi z njegovo
razširitvijo na harmonizirana frekvenčna
pasova 1427 MHz–1452 MHz in 1492 MHz–
1517 MHz (notificirano pod dokumentarno
številko C(2018) 2286) (Besedilo velja za
EGP. )
(UL L 110, 30.4.2018, str. 127–133)
https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/637 z
dne 20. aprila 2018 o spremembi Odločbe
2009/766/ES o usklajevanju frekvenčnih
pasov 900 MHz in 1800 MHz za prizemne
sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske
elektronske komunikacijske storitve v
Skupnosti, glede ustreznih tehničnih pogojev
za internet stvari (notificirano pod
dokumentarno številko C(2018) 2261)
(Besedilo velja za EGP. )
(UL L 105, 25.4.2018, str. 27–30)

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/637/oj

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/637/oj

Commission Implementing Regulation (EU)
2017/2160 of 20 November 2017 amending
Implementing Regulation (EU) No
1079/2012 as regards certain references to
ICAO provisions (Text with EEA relevance. )
(OJ L 304, 21.11.2017, p. 47–47)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2160
z dne 20. novembra 2017 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 1079/2012 glede
nekaterih sklicevanj na določbe ICAO
(Besedilo velja za EGP. )
(UL L 304, 21.11.2017, str. 47–47)

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2160/
oj

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2160/
oj

Commission Implementing Decision (EU)
2017/2077 of 10 November 2017 amending
Decision 2005/50/EC on the harmonisation
of the 24 GHz range radio spectrum band for
the time-limited use by automotive shortrange radar equipment in the Community
(notified under document C(2017) 7374)
(Text with EEA relevance. )
(OJ L 295, 14.11.2017, p. 75–76)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2077 z
dne 10. novembra 2017 o spremembi
Odločbe Komisije 2005/50/ES o uskladitvi
radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz
za časovno omejeno uporabo opreme
avtomobilskih radarjev kratkega dosega v
Skupnosti (notificirano pod dokumentarno
številko C(2017) 7374) (Besedilo velja za
EGP. )
(UL L 295, 14.11.2017, str. 75–76)

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2077/oj

8.

Št.

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2077/oj

Commission Implementing Decision (EU)
2017/1483 of 8 August 2017 amending
Decision 2006/771/EC on harmonisation of
the radio spectrum for use by short-range
devices and repealing Decision
2006/804/EC (notified under document
C(2017) 5464) (Text with EEA relevance. )
(OJ L 214, 18.8.2017, p. 3–27)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1483 z
dne 8. avgusta 2017 o spremembi Odločbe
2006/771/ES o harmonizaciji radijskega
spektra za uporabo naprav kratkega dosega
in o razveljavitvi Odločbe 2006/804/ES
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2017) 5464) (Besedilo velja za EGP. )
(UL L 214, 18.8.2017, str. 3–27)

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1483/oj

https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1483/oj

Stran
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9.

10.

11.

12.

13.

Št.
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(EU) 2017/1438

(EU) 2017/899

(EU) 2017/191

(EU) 2016/2317

(EU) 2016/687

Uradni list Republike Slovenije

Commission Implementing Decision (EU)
2017/1438 of 4 August 2017 amending
Decision 2007/131/EC on allowing the use of
the radio spectrum for equipment using ultrawideband technology in a harmonised
manner in the Community (notified under
document C(2017) 5456) (Text with EEA
relevance. )
(OJ L 205, 8.8.2017, p. 89–90)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1438 z
dne 4. avgusta 2017 o spremembi Odločbe
2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno
uporabo radijskega spektra v Skupnosti za
opremo, ki uporablja širokopasovno
tehnologijo (notificirano pod dokumentarno
številko C(2017) 5456) (Besedilo velja za
EGP. )
(UL L 205, 8.8.2017, str. 89–90)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1438
/oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1438
/oj

Decision (EU) 2017/899 of the European
Parliament and of the Council of 17 May
2017 on the use of the 470-790 MHz
frequency band in the Union
(OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137)

Sklep (EU) 2017/899 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o
uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v
Uniji
(UL L 138, 25.5.2017, str. 131–137)

http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/191/
oj

Commission Implementing Decision (EU)
2017/191 of 1 February 2017 amending
Decision 2010/166/EU, in order to introduce
new technologies and frequency bands for
mobile communication services on board
vessels (MCV services) in the European
Union (notified under document C(2017)
450) (Text with EEA relevance. )
OJ L 29, 3.2.2017, p. 63–68
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/191/
oj

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/191 z
dne 1. februarja 2017 o spremembi Sklepa
2010/166/EU, da se uvedejo nove
tehnologije in frekvenčni pasovi za storitve
mobilne komunikacije na plovilih (storitve
MCV) v Evropski uniji (notificirano pod
dokumentarno številko C(2017) 450)
(Besedilo velja za EGP. )
(UL L 29, 3.2.2017, str. 63–68)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?qid=1486731746815&uri=
CELEX:32017D0191

Commission Implementing Decision (EU)
2016/2317 of 16 December 2016 amending
Decision 2008/294/EC and Implementing
Decision 2013/654/EU, in order to simplify
the operation of mobile communications on
board aircraft (MCA services) in the Union
(notified under document C(2016) 8413)
(Text with EEA relevance )
(OJ L 345, 20.12.2016, p. 67–71)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2317 z
dne 16. decembra 2016 o spremembi
Odločbe 2008/294/ES in Izvedbenega
sklepa 2013/654/EU za poenostavitev
izvajanja mobilne komunikacije na krovu
letala (storitev MCA) v Evropski uniji
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2016) 8413) (Besedilo velja za EGP )
(OJ L 345, 20.12.2016, str. 67–71)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2317
/oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2317
/oj

Commission Implementing Decision (EU)
2016/687 of 28 April 2016 on the
harmonisation of the 694-790 MHz
frequency band for terrestrial systems
capable of providing wireless broadband
electronic communications services and for
flexible national use in the Union (notified
under document C(2016) 2268) (Text with
EEA relevance)
(OJ L 118, 4.5.2016, p. 4–15)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/687 z
dne 28. aprila 2016 o harmonizaciji
frekvenčnega pasu 694–790 MHz za
prizemne sisteme, ki lahko v Uniji
zagotavljajo brezžične širokopasovne
elektronske komunikacijske storitve in za
prožno nacionalno uporabo v Uniji
(notificirano pod številko dokumenta C(2016)
2268) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 118, 4.5.2016, str. 4–15)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/
oj

Uradni list Republike Slovenije
14.

(EU) 2016/537

Commission Implementing Decision (EU)
2016/537 of 5 April 2016 on the publication
with a restriction in the Official Journal of the
European Union of the reference of standard
EN 50566:2013 on requirements to
demonstrate compliance of radio frequency
fields from handheld and body-mounted
wireless communication devices used by the
general public (30 MHz-6 GHz) under
Directive 1999/5/EC of the European
Parliament and of the Council (Text with
EEA relevance)
(OJ L 89, 6.4.2016, p. 17–19)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/
oj

15.

16.

17.

(EU) 2016/339

(EU) 2015/750

2014/702/EU

2014/641/EU
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Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/537 z
dne 5. aprila 2016 o omejeni objavi sklica na
standard EN 50566:2013 za zahteve za
prikaz skladnosti radiofrekvenčnih polj, ki jih
sevajo ročne in na telo pripete brezžične
komunikacijske naprave, ki jih uporablja
prebivalstvo (30 MHz–6 GHz) v skladu z
Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta
in Sveta v Uradnem listu Evropske unije
(Besedilo velja za EGP)
(UL L 89, 6.4.2016, str. 17–19)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/
oj

Commission Implementing Decision (EU)
2016/339 of 8 March 2016 on the
harmonisation of the 2010-2025 MHz
frequency band for portable or mobile
wireless video links and cordless cameras
used for programme making and special
events (notified under document C(2016)
1197) (Text with EEA relevance)
(OJ L 63, 10.3.2016, p. 5–8)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339 z
dne 8. marca 2016 o uskladitvi frekvenčnega
pasu 2010–2025 MHz za prenosne ali
mobilne brezžične video povezave in
brezžične kamere, ki se uporabljajo za
izdelavo programov in posebne dogodke
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2016) 1197) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 63, 10.3.2016, str. 5–8)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/
oj

Commission Implementing Decision (EU)
2015/750 of 8 May 2015 on the
harmonisation of the 1452-1492 MHz
frequency band for terrestrial systems
capable of providing electronic
communications services in the Union
(notified under document C(2015) 3061)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 119, 12.5.2015, p. 27–31)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z
dne 8. maj 2015 o harmonizaciji
frekvenčnega pasu 1452 MHz–1492 MHz za
prizemne sisteme, ki lahko v Uniji
zagotavljajo elektronske komunikacijske
storitve (notificirano pod dokumentarno
številko C(2015) 3061) (Besedilo velja za
EGP)
(OJ L 119, 12.5.2015, str. 27–31)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/
oj

Commission Implementing Decision of 7
October 2014 amending Decision
2007/131/EC on allowing the use of the
radio spectrum for equipment using ultrawideband technology in a harmonised
manner in the Community (notified under
document C(2014) 7083)
(OJ L 293, 9.10.2014, p. 48–56)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. oktobra
2014 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o
dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega
spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja
širokopasovno tehnologijo (notificirano pod
dokumentarno številko C(2014) 7083)
(OJ L 293, 9.10.2014, str. 48–56)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/702/
oj
18.

Št.

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/702/
oj

Commission Implementing Decision of 1
September 2014 on harmonised technical
conditions of radio spectrum use by wireless
audio programme making and special events
equipment in the Union (notified under
document C(2014) 6011) Text with EEA
relevance
(OJ L 263, 3.9.2014, 9. 22–23)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. septembra
2014 o usklajenih tehničnih pogojih za
uporabo radiofrekvenčnega spektra za
brezžično avdioopremo za izdelavo
programov in posebne dogodke v Uniji
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2014) 6011) Besedilo velja za EGP
(OJ L 263, 3.9.2014, str. 22–23)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/641/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/641/
oj
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2014/276/EU

2013/654/EU

Commission Implementing Decision of 2
May 2014 on amending Decision
2008/411/EC on the harmonisation of the
3400 - 3800 MHz frequency band for
terrestrial systems capable of providing
electronic communications services in the
Community (notified under document
C(2014) 2798) Text with EEA relevance
(OJ L 139, 14.5.2014, p. 18–25)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. maja 2014
o spremembi Odločbe 2008/411/ES o
uskladitvi frekvenčnega pasu 3400 – 3800
MHz za prizemne sisteme, ki lahko v
Skupnosti zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (notificirano pod
dokumentarno številko C(2014) 2798)
Besedilo velja za EGP
(OJ L 139, 14.5.2014, str. 18–25)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/
oj

Commission Implementing Decision of 12
November 2013 amending Decision
2008/294/EC to include additional access
technologies and frequency bands for mobile
communications services on aircraft (MCA
services) (notified under document C(2013)
7491) Text with EEA relevance
(OJ L 303, 14.11.2013, p. 48–51)

Izvedbeni sklep Komisije z dne
12. novembra 2013 o spremembi Odločbe
2008/294/ES, da se vključijo dodatne
dostopovne tehnologije in frekvenčni pasovi
za mobilne komunikacijske storitve na letalih
(storitve MCA) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2013) 7491)
Besedilo velja za EGP
(OJ L 303, 14.11.2013, str. 48–51)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/
oj
21.

2013/638/EU

Uradni list Republike Slovenije

Commission Decision of 12 August 2013 on
essential requirements relating to marine
radio communication equipment which is
intended to be used on non-SOLAS vessels
and to participate in the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS)
(notified under document C(2013) 5185)
(OJ L 296, 7.11.2013, p. 22–23)
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/
oj
Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2013 o
bistvenih zahtevah glede pomorske
radiokomunikacijske opreme, namenjene
uporabi na plovilih, ki niso zajeta s
konvencijo SOLAS, in sodelovanju v
univerzalnem pomorskem sistemu za
varnost in stisko na morju (GMDSS)
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2013) 5185)
(OJ L 296, 7.11.2013, str. 22–23)
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj

22.

2013/195/EU

Commission implementing decision of 23
April 2013 defining the practical
arrangements, uniform formats and a
methodology in relation to the radio
spectrum inventory established by Decision
No 243/2012/EU of the European Parliament
and of the Council establishing a multiannual
radio spectrum policy programme
(notified under document C(2013) 2235)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 113, 25.4.2013, p. 18–21)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/
oj

23.

(EU) 965/2012

Commission Regulation (EU) No 965/2012
of 5 October 2012 laying down technical
requirements and administrative procedures
related to air operations pursuant to
Regulation (EC) No 216/2008 of the
European Parliament and of the Council
(OJ L 296, 25.10.2012, p. 1–148)
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj

Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. aprila
2013 o določitvi praktične ureditve, enotnih
formatov in metodologije za inventar
radijskega spektra, vzpostavljenega s
Sklepom št. 243/2012/EU Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
večletnega programa politike radijskega
spektra
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2013) 2235)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 113, 25.4.2013, str. 18–21)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/
oj
Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5.
oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in
upravnih postopkih za letalske operacije v
skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008
Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 296, 25.10.2012, str. 1–148)
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj

Uradni list Republike Slovenije
24.

2012/688/EU

Commission implementing decision of 5
November 2012 on the harmonisation of the
frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2
110-2 170 MHz for terrestrial systems
capable of providing electronic
communications services in the Union
(notified under document C(2012) 7697)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 307, 7.11.2012, p. 84–88)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/688/
oj

25.

243/2012/EU/RSPP

Decision No 243/2012/EU of the European
Parliament and of the Council of 14 March
2012 establishing a multiannual radio
spectrum policy programme (Text with EEA
relevance)
(OJ L 81, 21.3.2012, p. 7–17)
http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj

26.

27.

28.

2011/667/EU

2011/485/EU

2011/251/EU

2010/267/EU
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Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. novembra
2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1920–
1980 MHz in 2110–2170 MHz za prizemne
sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve v Uniji (notificirano
pod dokumentarno številko C(2012) 7697)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 307, 7.11.2012, str. 84–88)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/688/
oj
Sklep št. 243/2012/EU Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o
vzpostavitvi večletnega programa politike
radijskega spektra (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 81, 21.3.2012, str. 7–17)
http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj

Commission Decision of 10 October 2011 on
modalities for coordinated application of the
rules on enforcement with regard to mobile
satellite services (MSS) pursuant to Article
9(3) of Decision No 626/2008/EC of the
European Parliament and of the Council
(notified under document C(2011) 7001)
Text with EEA relevance
(OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27)

Sklep Komisije z dne 10. oktobra 2011 o
načinih za usklajeno uporabo pravil o
izvrševanju v zvezi z mobilnimi satelitskimi
storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3)
Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (notificirano pod
dokumentarno številko C(2011) 7001)
Besedilo velja za EGP
(UL L 265, 11.10.2011, str. 25–27)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/
oj

Commission Implementing Decision of
29 July 2011 amending Decision
2005/50/EC on the harmonisation of the
24 GHz range radio spectrum band for the
time-limited use by automotive short-range
radar equipment in the Community (notified
under document C(2011) 5444) Text with
EEA relevance
(OJ L 198, 30.7.2011, p. 71–72)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. julija
2011 o spremembi Odločbe 2005/50/ES o
uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju
24 GHz za časovno omejeno uporabo
opreme avtomobilskih radarjev kratkega
dosega v Skupnosti (notificirano pod
dokumentarno številko C(2011) 5444)
Besedilo velja za EGP
(OJ L 198, 30.7.2011, str. 71–72)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/
oj

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/
oj

Commission Implementing Decision of
18 April 2011 amending Decision
2009/766/EC on the harmonisation of the
900 MHz and 1800 MHz frequency bands for
terrestrial systems capable of providing panEuropean electronic communications
services in the Community (notified under
document C(2011) 2633) Text with EEA
relevance
(OJ L 106, 27.4.2011, p. 9–10)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. aprila
2011 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o
usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in
1800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko
zagotavljajo vseevropske elektronske
komunikacijske storitve v Skupnosti
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2011) 2633) Besedilo velja za EGP
(OJ L 106, 27.4.2011, str. 9–10)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/251/
oj
29.

Št.

Commission Decision of 6 May 2010 on
harmonised technical conditions of use in
the 790-862 MHz frequency band for
terrestrial systems capable of providing
electronic communications services in the
European Union (notified under document
C(2010) 2923) (Text with EEA relevance)
(OJ L 117, 11.5.2010 , p. 95–101)
http://data.europa.eu/eli/dec/2010/267/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2010/267/oj

Sklep Komisije z dne 6. maja 2010 o
usklajenih tehničnih pogojih za uporabo
frekvenčnega pasu 790–862 MHz za
prizemne sisteme, ki lahko v Evropski uniji
zagotavljajo elektronske komunikacijske
storitve (notificirano pod dokumentarno
številko C(2010) 2923)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 117, 11.5.2010 , str. 95–101)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32010D0267&qi
d=1455010996550&rid=1
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2010/166/EU

Commission Decision of 19 March 2010 on
harmonised conditions of use of radio
spectrum for mobile communication services
on board vessels (MCV services) in the
European Union (notified under document
C(2010) 1644) (Text with EEA relevance)
(OJ L 72, 20.3.2010, p. 38–41)
http://data.europa.eu/eli/dec/2010/166/oj

31.

32.

33.

34.

35.

2009/766/EC

2009/449/EC

2009/343/EC

2008/671/EC

626/2008/EC

Uradni list Republike Slovenije
Sklep Komisije z dne 19. marca 2010 o
usklajenih pogojih za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za mobilne
komunikacije na plovilih (storitve MCV) v
Evropski uniji (notificirano pod
dokumentarno številko C(2010) 1644)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 72, 20.3.2010, str. 38–41)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32010D0166&qi
d=1455011017011&rid=1

Commission Decision of 16 October 2009 on
the harmonisation of the 900 MHz and 1
800 MHz frequency bands for terrestrial
systems capable of providing pan-European
electronic communications services in the
Community (notified under document
C(2009) 7801) (Text with EEA relevance)
(2009/766/EC)
(OJ L 274, 20.10.2009, p. 32–35)

Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o
usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in
1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko
zagotavljajo vseevropske elektronske
komunikacijske storitve v Skupnosti
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2009) 7801) (Besedilo velja za EGP)
(2009/766/ES)
(OJ L 274, 20.10.2009, str. 32–35)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj

Commission Decision of 13 May 2009 on the
selection of operators of pan-European
systems providing mobile satellite services
(MSS) (notified under document number
C(2009) 3746) (2009/449/EC)
(OJ L 149, 12.06.2009, p. 65–68)

Odločba Komisije z dne 13. maja 2009 o
izbiri obratovalcev vseevropskih sistemov, ki
zagotavljajo mobilne satelitske storitve
(MSS) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 3746) (2009/449/ES)
(OJ L 149, 12.06.2009, str. 65–68)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/449/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/449/oj

Commission Decision of 21 April 2009
amending Decision 2007/131/EC on allowing
the use of the radio spectrum for equipment
using ultra-wideband technology in a
harmonised manner in the Community
(notified under document number C(2009)
2787) (Text with EEA relevance )
(OJ L 105, 25.4.2009, p. 9–13)

Odločba Komisije z dne 21. aprila 2009 o
spremembi Odločbe 2007/131/ES o
dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega
spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja
širokopasovno tehnologijo (notificirano pod
dokumentarno številko C(2009) 2787)
(Besedilo velja za EGP )
(OJ L 105, 25.4.2009, str. 9–13)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/343(1)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/343(1)/oj

Commission Decision of 5 August 2008 on
the harmonised use of radio spectrum in the
5875-5905 MHz frequency band for safetyrelated applications of Intelligent Transport
Systems (ITS) (notified under document
number C(2008) 4145) (Text with EEA
relevance)
(OJ L 220, 15.8.2008, p. 24–26)

Odločba Komisije z dne 5. avgusta 2008 o
usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra
v frekvenčnem pasu 5875–5905 MHz za
varnostne aplikacije inteligentnih
transportnih sistemov (ITS) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 4145)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 220, 15.8.2008, str. 24–26)

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/671/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/671/oj

Decision No 626/2008/EC of the European
Parliament and of the Council of 30 June
2008 on the selection and authorisation of
systems providing mobile satellite services
(MSS) (Text with EEA relevance)
(OJ L 172, 2.7.2008, p. 15–24)

Odločba št. 626/2008/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o
izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo
mobilne satelitske storitve (MSS) (Besedilo
velja za EGP)
(OJ L 172, 2.7.2008, str. 15–24)

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/626(2)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/626(2)/oj

Uradni list Republike Slovenije
36.

37.

2008/477/EC

2008/411/EC

2008/295/EC
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Commission Decision of 13 June 2008 on
the harmonisation of the 2500-2690 MHz
frequency band for terrestrial systems
capable of providing electronic
communications services in the Community
(notified under document number C(2008)
2625)
(Text with EEA relevance)
(OJ L1163, 24.6.2008, p. 37–41)

Odločba Komisije z dne 13. junija 2008 o
uskladitvi frekvenčnega pasu 2500–
2690 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v
Skupnosti zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 2625)
(Besedilo velja za EGP)

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/477/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/477/oj

Commission Decision of 21 May 2008 on the
harmonisation of the 3400 - 3800 MHz
frequency band for terrestrial systems
capable of providing electronic
communications services in the Community
(notified under document number C(2008)
1873)
Text with EEA relevance
(OJ L 144, 4.6.2008, p. 77–81)

Odločba Komisije z dne 21. maja 2008 o
uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3
800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v
Skupnosti zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 1873)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 144, 4.6.2008, str. 77–81)

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj
38.

Št.

Commission Recommendation of 7 April
2008 on authorisation of mobile
communication services on aircraft (MCA
services) in the European Community
(notified under document number C(2008)
1257)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 98, 10.4.2008, p. 19–23)

5769

(OJ L 1163, 24.6.2008, str. 37–41

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj
Priporočilo Komisije z dne 7. aprila 2008 o
odobritvi mobilnih komunikacijskih storitev
na letalu (storitev MCA) v Evropski skupnosti
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2008) 1257) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 98, 10.4.2008, str. 19–23)
http://data.europa.eu/eli/reco/2008/295/oj

http://data.europa.eu/eli/reco/2008/295/oj
39.

2008/294/EC

Commission Decision of 7 April 2008 on
harmonised conditions of spectrum use for
the operation of mobile communication
services on aircraft (MCA services) in the
Community (notified under document
number C(2008) 1256) (Text with EEA
relevance)
(OJ L 98, 10.4.2008, p. 24–27)

Odločba Komisije z dne 7. aprila 2008 o
usklajenih pogojih glede uporabe spektra za
izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev
na letalu (storitev MCA) v Skupnosti
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 98, 10.4.2008, str. 24–27)
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj
40.

2007/344/EC

Commission Decision of 16 May 2007 on
harmonised availability of information
regarding spectrum use within the
Community (notified under document
number C(2007) 2085) (Text with EEA
relevance )
(OJ L 129, 17.5.2007, p. 67–70)
http://data.europa.eu/eli/dec/2007/344/oj

41.

2007/131/EC

Odločba Komisije z dne 16. maja 2007 o
usklajeni dostopnosti informacij glede
uporabe spektra v Skupnosti (notificirano
pod dokumentarno številko C(2007) 2085)
Besedilo velja za EGP.
(OJ L 129, 17.5.2007, str. 67–70)
http://data.europa.eu/eli/dec/2007/344/oj

Commission Decision of 21 February 2007
on allowing the use of the radio spectrum for
equipment using ultra-wideband technology
in a harmonised manner in the Community
(notified under document number C(2007)
522) (Text with EEA relevance)
(OJ L 55, 23.2.2007, p. 33–36)

Odločba Komisije z dne 21. februarja 2007 o
dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega
spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja
širokopasovno tehnologijo (notificirano pod
dokumentarno številko C(2007) 522)
(Besedilo velja za EGP).
(OJ L 55, 23.2.2007, str. 33–36)

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/131(1)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/131(1)/oj
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

Št.
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2007/98/EC

2007/90/EC

2006/771/EC

2005/631/EC

2005/513/EC

2005/53/EC

Uradni list Republike Slovenije

Commission Decision of 14 February 2007
on the harmonised use of radio spectrum in
the 2 GHz frequency bands for the
implementation of systems providing mobile
satellite services (notified under document
number C(2007) 409) (Text with EEA
relevance )
(OJ L 43, 15.2.2007, p. 32–34)

Odločba Komisije z dne 14. februarja 2007 o
usklajeni uporabi radijskega spektra v
frekvenčnih pasovih 2 GHz za uvedbo
sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske
storitve (notificirano pod dokumentarno
številko C(2007) 409)( Besedilo velja za
EGP).
(OJ L 43, 15.2.2007, str. 32–34)

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/98(1)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/98(1)/oj

Commission Decision of 12 February 2007
amending Decision 2005/513/EC on the
harmonised use of radio spectrum in the 5
GHz frequency band for the implementation
of Wireless Access Systems including Radio
Local Area Networks (WAS/RLANs) (notified
under document number C(2007) 269) (Text
with EEA relevance)
(OJ L 41, 13.2.2007, p. 10–10)

Odločba Komisije z dne 12. februarja 2007 o
spremembi Odločbe 2005/513/ES o
usklajeni uporabi radijskega spektra v
frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo
brezžičnih dostopnih sistemov, vključno z
radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN)
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2007) 269)( Besedilo velja za EGP).
(OJ L 41, 13.2.2007, str. 10–10)

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj

Commission Decision of 9 November 2006
on harmonisation of the radio spectrum for
use by short-range devices (notified under
document number C(2006) 5304) (Text with
EEA relevance)
(OJ L 312, 11.11.2006, p. 66–70)

Odločba Komisije z dne 9. novembra 2006 o
uskladitvi radijskega spektra za uporabo
naprav kratkega dosega (notificirano pod
dokumentarno številko C(2006) 5304)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 312, 11.11.2006, str. 66–70)

http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(2)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(2)/oj

Commission Decision of 29 August 2005
concerning essential requirements as
referred to in Directive 1999/5/EC of the
European Parliament and of the Council
ensuring access of Cospas-Sarsat locator
beacons to emergency services (notified
under document number C(2005) 3059)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 225, 31.8.2005, p. 28–28)

Odločba Komisije z dne 29. avgusta 2005
glede bistvenih zahtev iz Direktive
1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta,
ki javljalnikom položaja Cospas-Sarsat
zagotavljajo dostop do službe za nujne
primere (notificirano pod dokumentarno
številko K(2005) 3059) (Besedilo velja za
EGP)
(OJ L 225, 31.8.2005, str. 28–28)

http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj

Commission Decision of 11 July 2005 on the
harmonised use of radio spectrum in the 5
GHz frequency band for the implementation
of wireless access systems including radio
local area networks (WAS/RLANs) (notified
under document number C(2005) 2467)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 187 19.07.2005 p. 22)

Odločba Komisije z dne 11. julija 2005 o
usklajeni uporabi radijskega spektra v
frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo
brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z
radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN)
(notificirano pod dokumentarno številko
K(2005) 2467)(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 187 19.07.2005 str. 22)

http://data.europa.eu/eli/dec/2005/513/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2005/513/oj

Commission Decision of 25 January 2005 on
the application of Article 3(3)(e) of Directive
1999/5/EC of the European Parliament and
of the Council to radio equipment intended to
participate in the Automatic Identification
System (AIS) (notified under document
number C(2005) 110)Text with EEA
relevance
(OJ L 022 26.01.2005 p. 14)
http://data.europa.eu/eli/dec/2005/53(1)/oj

Odločba Komisije z dne 25.01.2005 o
uporabi člena 3(3)e) Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 1999/5/EC za radijsko
opremo, namenjeno vključevanju v sistem
avtomatične identifikacije (AIS). (Notificirana
pod dokumentno številko K(2005) 110)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 022 26.01.2005 str. 14)
http://data.europa.eu/eli/dec/2005/53(1)/oj

Uradni list Republike Slovenije
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2005/50/EC

Commission Decision of 17 January 2005 on
the harmonisation of the 24 GHz range radio
spectrum band for the time-limited use by
automotive short-range radar equipment in
the Community (notified under document
number C(2005) 34)Text with EEA relevance
(OJ L 021 25.01.2005 p. 15)
http://data.europa.eu/eli/dec/2005/50(1)/oj

49.

50.

51.

2004/545/EC

676/2002/EC

2001/148/EC

2000/299/EC
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Odločba Komisije z dne 17.01.2005 o
uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju
24 GHz za časovno omejeno uporabo
opreme avtomobilskih radarjev kratkega
dosega v Skupnosti. (Notificirana pod
dokumentno številko K(2005) 34) (Besedilo
velja za EGP)
(OJ L 021 25.01.2005 str. 15)
http://data.europa.eu/eli/dec/2005/50(1)/oj

Commission Decision of 8 July 2004 on the
harmonisation of radio spectrum in the 79
GHz range for the use of automotive shortrange radar equipment in the Community
(notified under document number C(2004)
2591)(Text with EEA relevance)
(OJ L 241 13.07.2004 p. 66)

Odločba Komisije z dne 08.07.2004 o
uskladitvi radijskega spektra v območju
79 GHz za uporabo opreme za avtomobilske
radarje kratkega dosega (Notificirana pod
dokumentno številko K(2004) 2591)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 241 13.07.2004 str. 66)

http://data.europa.eu/eli/dec/2004/545/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2004/545/oj

Decision No 676/2002/EC of the European
Parliament and of the Council of 7 March
2002 on a regulatory framework for radio
spectrum policy in the European Community
(Radio Spectrum Decision)
(OJ L 108, 24.4.2002, p. 1–6)

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta
676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o
pravnem okviru za politiko radijskega
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o
radijskem spektru)
(OJ L 108, 24.4.2002, str. 1–6)

http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj

Commission Decision of 21 February 2001
on the application of Article 3(3)(e) of
Directive 1999/5/EC to avalanche beacons
(Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2001) 194)
(OJ L 055 24.02.2001 p. 65)

Odločba komisije z dne 21.02.2001 o
uporabi člena 3(3((e) Direktive za lavinske
žolne. (Notificirana pod dokumentno številko
K(2001) 194) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 055 24.02.2001 str. 65)

http://data.europa.eu/eli/dec/2001/148(1)/oj
52.

Št.

http://data.europa.eu/eli/dec/2001/148(1)/oj

Commission Decision of 6 April 2000
establishing the initial classification of radio
equipment and telecommunications terminal
equipment and associated identifiers
(notified under document number C(2000)
938) (Text with EEA relevance)
(OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14)

Odločba Komisije z dne 6. aprila 2000 o
izhodiščni razvrstitvi radijske opreme in
telekomunikacijske terminalske opreme ter
pripadajočih identifikatorjih (notificirana pod
dokumentarno številko K(2000)938)
Besedilo velja za EGP
(OJ L 97, 19.4.2000, str. 13–14)

http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj

http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj

C.3.3 Oprema razreda 1 in 2
http://www.cept.org/ecc/topics/srd-regulations-and-indicative-list-of-equipment-sub-classes
32

SC44

Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices (inductive
devices):
6765-6795 kHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
(induktivne naprave):
6765 – 6795 kHz

69

SC89

70

SC90

71

SC91

Class 1 equipment:
Radio determination devices:
Tank level probing radar:
4.5-7 GHz
Class 1 equipment:
Radio determination devices:
Tank level probing radar:
8.5-10.6 GHz
Class 1 equipment:
Radio determination devices:
Tank level probing radar:
24.05-27.0 GHz

Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske naprave:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
4,5 – 7 GHz
Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske naprave:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
8,5 – 10,6 GHz
Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske naprave:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
24,05 – 27,0 GHz

Stran
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72

SC92

73

SC93

C.4
9

46 / 19. 7. 2019

Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske naprave:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
57,0 – 64,0 GHz
Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske naprave:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
75,0 – 8,50 GHz

Sporazumi med upravami (administracijami) (www.akos-rs.si):
E-GSM

10

Class 1 equipment:
Radio determination devices:
Tank level probing radar:
57.0-64.0 GHz
Class 1 equipment:
Radio determination devices:
Tank level probing radar:
75.0-85.0 GHz
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GSM-R

Agreement between the administrations of
Austria, Hungary and Slovenia on the
frequency coordination in the frequency bands
880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), Vienna,
05.02.2002

Sporazum med upravami Avstrije, Madžarske
in Slovenije o koordinaciji frekvenc v
radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925
– 935 MHz (E-GSM), Dunaj, 05. 02. 2002
Tehnični sporazummed upravami Avstrije,
Hrvaške, Madžarske in Slovenije o koordinaciji
frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 880890 MHz in 925 – 935 MHz (E-GSM), 2007

Technical
agreement
between
the
Administrations of Austria, Croatia, Hungary
and Slovenia on the frequency coordination in
the frequency bands 880 – 890 / 925 –
935 MHz (E-GSM), 2007
Agreement between the Administrations of
Austria, the Czech Republic, Germany,
Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on
the frequency coordination in the frequency
bands 876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM),
Vienna, 26.02.2003

Sporazum med upravami Avstrije, Češke
Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške
Republike in Slovenije o koordinaciji frekvenc v
radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 –
925 MHz
(R-GSM),
Dunaj, 26. 02. 2003

Technical
agreement
between
the
Administrations of Austria, Croatia, Hungary
and Slovenia on the frequency coordination in
the frequency bands 876 – 880 /921 –
925 MHz (R-GSM), 2007

Tehnični sporazummed upravami Avstrije,
Hrvaške, Madžarske in Slovenije o koordinaciji
frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880
/ 921 – 925 MHz (R-GSM), 2007

Technical
agreement
between
the
Administrations of Italy and Slovenia on the
frequency coordination in the frequency bands
876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM), April,
2018

Tehnični sporazummed upravami Italije in
Slovenije
o
koordinaciji
frekvenc
v
radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 –
925 MHz (R-GSM), april, 2018

Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra
Avstrije.
Hrvaške,
Madžarske,
Romunije, Srbije, Slovaške republike in
Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne
sisteme,
ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske storitve v pasu 790 – 862
MHz.
Budimpešta, 14. 2. 2018
Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske in
Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne
sisteme,
ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske storitve v pasu 2 500 – 2 690
MHz.
Budimpešta, 15. 2. 2018

18

TRA_ECS_800MHz

Technical agreement between national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Romania, Serbia, The
Slovak Republic and Slovenia on border
coordination for terrestrial systems capable of
providing electronic communications services
in the frequency band 790 – 862 MHz
Budapest, 14th February 2018

19

TRA_ECS_2.6GHz

Technical agreement between national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary and Slovenia on border
coordination for terrestrial systems capable of
providing electronic communications services
in the frequency band 2500 – 2690 MHz
Budapest, 15th February 2018

23

TRA_ECS 700 MHz

Technical arrangements between the national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Romaia, The Slovak
Republic and Slovenia on border coordination
for terrestrial systems capable of providing
electronic communications services in the 700
MHz frequency band.
Budapest, 15th February 2018

Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra
Avstrije,
Hrvaške,
Madžarske,
Romunija, Slovaške Republike in Slovenije o
obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske
storitve v 700 MHz pasu.
Budimpešta, 15. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije
24

25

C.5

Št.

TRA_ECS 1500 MHz Technical arrangements between the national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Romaia, The Slovak
Republic and Slovenia on border coordination
for terrestrial systems capable of providing
electronic communications services in the
1452 – 1492 MHz frequency band.
Budapest, 14th February 2018
TRA_ECS 2100 MHz Technical arrangements between the national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Romaia, The Slovak
Republic and Slovenia on border coordination
for terrestrial systems capable of providing
electronic communications services in the
1920 – 1980 and 2110 – 2170 MHz frequency
bands.
Budapest, 14th February 2018
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Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra
Avstrije,
Hrvaške,
Madžarske,
Romunija, Slovaške Republike in Slovenije o
obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske
storitve v 1452 – 1492 MHz pasu.
Budimpešta, 14. 2. 2018
Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra
Avstrije,
Hrvaške,
Madžarske,
Romunija, Slovaške Republike in Slovenije o
obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske
storitve v 1920 – 1980 MHz in 2110 – 2170
MHz pasovih.
Budimpešta, 14. 2. 2018

CEPT dokumenti:

C.5.1 odločbe:
1

ECC/DEC/(18)06

ECC Decision of 6 July 2018 on the
harmonised technical conditions for
Mobile/Fixed
Communications
Networks (MFCN) in the band
24.25-27.5 GHz
https://www.ecodocdb.dk/download/
5e74d0b8-fbab/ECCDec1806.pdf

ECC sklep z dne 6. 7. 2018 o YES
usklajenih tehničnih pogojih za
mobilno/fiksne
komunikacijska
omrežja (MFCN) v pasu 24,25 –
27,5 GHz

NTFA

2

ECC/DEC/(18)05

ECC Decision of 6 July 2018 on the
harmonised use, exemption from
individual licensing and free
circulation and use of Earth
Stations In-Motion (ESIM) operating
with NGSO FSS satellite systems in
the frequency bands 10.7-12.75
GHz and 14.0-14.5 GHz
https://www.ecodocdb.dk/download/
a885e3f1-0c26/ECCDec1805.pdf

ECC sklep z dne 6. 7. 2018 o YES
uskladitvi, prosti uporabi in prenosu
preko meje za premične zemeljske
postaje
(ESIM)
v
negeostacionarnih satelitskih sistemih
v frekvenčnih pasovih 10,7 – 12,75
GHz in 14,0 – 14,5 GHz

NTFA

3

ECC/DEC/(18)04

ECC Decision of 6 July 2018 on the
harmonised use, exemption from
individual licensing and free
circulation and use of land based
Earth Stations In-Motion (ESIM)
operating with GSO FSS satellite
systems in the frequency bands
10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz
https://www.ecodocdb.dk/download/
fbff3f53-335c/ECCDec1804.pdf

ECC sklep z dne 6. 7. 2018 o YES
uskladitvi, prosti uporabi in prenosu
preko meje za kopenske premičnie
zemeljske
postaje
(ESIM)
v
geostacionarnih fiksnih satelitskih
sistemih v frekvenčnih pasovih 10,7
– 12,75 GHz in 14,0 – 14,5 GHz

NTFA

Radio frequency channel/block
arrangements for Fixed Service
systems operating in the bands 130
- 134 GHz, 141-148.5 GHz, 151.5164 GHz and 167 - 174.8 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/rec1801.pdf

Razdelitev
radiofrekvenčnih YES
kanalov / blokov za fiksne storitve v
pasovih 130 - 134 GHz, 141-148,5
GHz, 151,5-164 GHz in 167 – 174,8
GHz

C.5.2 priporočila
1

ECC/REC/(18)01

NTFA

Stran
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Odločba o imenovanju vodje Okrožnega
državnega tožilstva na Ptuju

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je
Državnotožilski svet na obrazložen predlog ministrice za pravosodje, št. 701-4/2019 s 23. 4. 2019, po predhodnem mnenju
generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-5/1/2019/4 s
5. 3. 2019, v postopku imenovanja vodje Okrožnega državnega
tožilstva na Ptuju, na 33. redni seji, ki je potekala 30. 5. 2019,
sprejel naslednjo

ODLOČBO
o imenovanju vodje Okrožnega državnega
tožilstva na Ptuju
Mag. Janja Bernard Korpar, rojena 7. 7. 1978, okrožna
državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju,
dodeljena na Specializirano državno tožilstvo RS, se z 9. 7.
2019 za dobo šestih let imenuje za vodjo Okrožnega državnega
tožilstva na Ptuju.
DTS št. 62/2019-14
Ljubljana, dne 30. maja 2019
Robert Renier
predsednik
Državnotožilskega sveta

(2) Dogovorjene najnižje osnovne plače se nanašajo na
poln delovni čas.
(3) V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upoštevanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo višje najnižje osnovne plače.
(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca oktobra tekočega leta sestanejo z
namenom proučitve stanja poslovanja v dejavnosti in sklenitve
dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač za naslednje leto.
Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi
uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije o
stopnji rasti cen življenjskih potrebščin, o produktivnosti dela v
dejavnosti in o poslovanju dejavnosti.
(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.
(6) V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se
lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat
pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno
do 6 mesecev.
(7) Podpisniki Tarifne priloge soglašajo, da določitev najnižjih osnovnih plač po tej Tarifni prilogi ni razlog za znižanje
obstoječih najnižjih osnovnih plač pri delodajalcih.
2. Razvrstitev delodajalcev v skupine
(1) Delodajalci v dejavnosti poslovanja z nepremičninami
se glede obveznosti določanja in izplačevanja višine najnižjih
osnovnih plač razporejajo v naslednje skupine:
I. skupina:
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2224.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi
za dejavnost poslovanja z nepremičninami

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa
predsednica Upravnega odbora Vera Zevnik,
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, ki
ga zastopa predsednica sekcije Tatjana Arčan
in
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Majda Marolt,
sklepajo naslednjo

TARIFNO PRILOGO
h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poslovanja z nepremičninami
1. Najnižje osnovne plače po posameznih
tarifnih razredih
(1) Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih se povečajo za 3,2 % in od 1. 7. 2019 znašajo:
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Skupina I.
410,35 €
446,00 €
492,33 €
574,31 €
624,21 €
823,79 €
1.016,26 €
1.301,41 €
1.550,90 €

Skupina II.
437,07 €
475,39 €
525,20 €
613,32 €
666,96 €
881,52 €
1.088,41 €
1.394,92 €
1.663,13 €

Skupina III.
463,81 €
504,80 €
558,08 €
652,36 €
709,75 €
939,27 €
1.160,63 €
1.488,54 €
1.775,45 €

81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
Opravljanje navedenih dejavnosti je edini vir dohodka delodajalca.
II. skupina:
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
Opravljanje navedenih dejavnosti je pretežni del dohodka delodajalca.
III. skupina:
41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov
68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
(2) Odločitev o razvrstitvi delodajalca (gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zadruge) in prehodu iz ene v drugo skupino sprejme poslovodstvo gospodarske družbe oziroma
delodajalca na podlagi rezultatov poslovanja in o tem seznani
sindikat in zaposlene.
3. Povračila stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 %
cene najcenejšega javnega prevoza. Če ni možnosti javnega
prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo
in z dela v višini 0,16 € za vsak polni kilometer. Delavec je
upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela
za dneve prisotnosti na delu, če je ta oddaljen več kot 1 km od
delavčevega običajnega prebivališča, navedenega v pogodbi
o zaposlitvi.
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Povračilo stroškov prehrane med delom
(1) Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša
6,12 €. Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta
dan poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu
s prejšnjim odstavkom, pripada iz naslova povračila stroškov
za prehrano še znesek v višini 0,76 € za vsako dopolnjeno uro
dela po osmih urah dela.
(2) Znesek povračila stroškov prehrane se usklajuje v
skladu s spremembo uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
4. Drugi prejemki iz delovnega razmerja
Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za posamezno
leto najmanj v višini 65 % povprečne plače v Republiki Sloveniji po zadnjem podatku SURS. Posamezni delodajalec lahko
določi in izplača višji regres za letni dopust.
Jubilejna nagrada
(2) Članom reprezentativnega sindikata, podpisnika KPN,
pripada jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu najmanj v znesku:
– za 10 let: 460 €;
– za 20 let: 689 €;
– za 30 let: 919 €;
– za 40 let: 919 €.
(3) Kot delovna doba pri zadnjem delodajalcu se upoštevajo poleg delovne dobe pri zadnjem delodajalcu tudi delovne
izkušnje, ki so bile zahtevane za zasedbo delovnega mesta.
Prejemki vajencev, dijakov in študentov na obveznem
praktičnem usposabljanju
(4) V času obveznega praktičnega usposabljanja imajo
vajenci, dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni
čas najmanj v višini zneska, ki ga določa veljavna davčna
uredba, ki opredeljuje stroške, ki se delodajalcu štejejo kot
odhodek.
5. Veljavnost
(1) Ta Tarifna priloga je sestavni del kolektivne pogodbe
za dejavnost poslovanja z nepremičninami.
(2) Tarifna priloga je sklenjena za obdobje dveh let. Če do
izteka veljavnosti Tarifne priloge ni sklenjena nova, se časovna
veljavnost prej veljavne Tarifne priloge podaljša vsakokrat za
obdobje enega leta.
(3) Tarifna priloga stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019.
Ljubljana, dne 1. julija 2019
Gospodarska zbornica
Slovenije
Zbornica za poslovanje
z nepremičninami,
predsednica
Vera Zevnik

Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja
z nepremičninami Slovenije,
predsednica
Majda Marolt

Združenje delodajalcev
Slovenije
– Sekcija za storitve
predsednica
Tatjana Arčan
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 9. 7. 2019 izdalo potrdilo št. 02047-2/2004-17
o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poslovanja z nepremičninami vpisana v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno
številko 48/2.

Stran

5775

Stran

5776 /

Št.

46 / 19. 7. 2019

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

40

BOVEC
2225.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet
Občine Bovec na 1. izredni seji, ki je bila dne 11. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2019
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 20/19 dne 29. 3. 2019 in Uradni list RS, št. 39/19 dne
21. 6. 2019) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKOV
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU –
ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.144.371,60
3.630.083,00
2.665.378,00
326.775,00
637.830,00
100,00
826.502,80
580.104,30
7.950,00
17.800,00
126.200,00
94.448,50
647.125,00
143.453,00
503.672,00
50.000,00
50.000,00
1.963.568,69
1.736.097,46
227.471,23
27.092,11
27.092,11

8.724.172,25

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.840.534,23
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
448.197,21
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
71.418,43
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.300.431,09
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.500,00
409 REZERVE
9.987,50
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.015.553,67
410 SUBVENCIJE
60.851,43
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
594.442,31
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
151.302,37
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.208.957,56
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.773.971,77
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4.773.971,77
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
94.112,58
431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
19.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
75.112,58
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.) –1.579.800,65
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
133.507,27
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
133.507,27
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)
133.507,27
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
732.600,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
732.600,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.008.962,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
437.331,38
XI. NETO FINANCIRANJE
–1.579.800,65
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA
1.008.962,75
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2018-4
Bovec, dne 11. julija 2019
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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2226.

Odlok o parkiranju v Občini Bovec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 7.l člena Statuta Občine
Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski
svet Občine Bovec na 1. izredni seji dne 11. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o parkiranju v Občini Bovec
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Bovec določa
območja namenjena parkiranju, ureja režim parkiranja, njegov
nadzor in sankcije v primeru kršitev.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– »javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (npr. javna cesta, ki je v uporabi
za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica);
– »parkirni prostor« je del javne površine, namenjene
parkiranju enega vozila;
– »parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka,
razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je
vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu
s prometnimi pravili;
– »parkirna ura« je naprava ali predmet za označitev časa
prihoda na parkirni prostor oziroma začetka parkiranja;
– »parkirnina« je občinska taksa za parkiranje na javnih
površinah, določenih s tem odlokom;
– »parkomat« je naprava za izdajanje parkirnih listkov;
– »parkirni listek« je potrdilo o plačilu parkirnine, ki daje
pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na
parkirnem listku;
– »dovolilnica« je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni
organ in omogoča parkiranje na določenem območju;
– »pristojni organ« je občinska uprava Občine Bovec.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
3. člen
(1) Javne površine, namenjene parkiranju so:
– parkirne površine na območju kratkotrajnega parkiranja;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina.
(2) Na javnih površinah, ki niso namenjene parkiranju,
parkiranje ni dovoljeno.
(3) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi, da se na določeni javni površini, namenjeni parkiranju, v
določenem času ne parkira oziroma se iz nje parkirana vozila
umakne.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
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4. člen
Pristojni organ lahko določi:
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno
za potrebe parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov. Navedene parkirne površine morajo biti označene z
ustrezno prometno signalizacijo;
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno
za potrebe parkiranja koles, koles z motorjem in motornih
koles. Navedene parkirne površine morajo biti označene z
ustrezno prometno signalizacijo;
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno
za potrebe parkiranja bivalnih vozil, počitniških prikolic in kombiniranih vozil prirejenih za kampiranje. Navedene parkirne površine morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
5. člen
(1) Na javnih površinah, namenjenih parkiranju, lahko
parkirajo:
– osebna vozila in motorna kolesa med 0. in 24. uro;
– bivalna vozila, počitniške prikolice, kombinirana vozila
prirejena za kampiranje ter lahki priklopniki med 8. in 23. uro,
izven tega časa pa le na posebej določenih in ustrezno označenih javnih površinah (4. člen);
– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobusi le na posebej
določenih in ustrezno označenih javnih površinah (4. člen).
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 100 eurov.
6. člen
(1) Za potrebe državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo sedež na območju, kjer je uvedeno plačilo
parkirnine oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja, lahko pristojni organ izda dovolilnico, ki za čas obiska omogoča
parkiranje brez plačila parkirnine oziroma neomejeno časovno
parkiranje.
(2) Navodilo za izdajo dovolilnic izda župan.
(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu
na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna
in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko
steklo.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
7. člen
(1) Občinski svet Občine Bovec lahko s sklepom določi, da je upravičencem na določenih območjih kratkotrajnega
parkiranja z nakupom letne dovolilnice omogočeno časovno
neomejeno parkiranje.
(2) Imetnik letne dovolilnice lahko na parkirnih površinah,
kjer se plačuje parkirnina, eno uro parkira brezplačno, pri čemer mora slednjo skupaj s parkirno uro z označenim časom
začetka parkiranja namestiti na vidnem mestu v vozilu.
(3) Letno dovolilnico lahko fizična oseba za svoje osebno
vozilo pridobi s plačilom letnega nadomestila in velja za leto, v
katerem je kupljena.
(4) Letno dovolilnico izda občinska uprava občine na podlagi vloge, predloženega potrdila o lastništvu vozila (prometno
dovoljenje) in dokazila o bivališču (osebni dokument, potrdilo
o začasnem bivališču) oziroma zaposlitvi.
(5) Letna dovolilnica mora vsebovati naslednje sestavine:
– zaporedna številka,
– datum izdaje,
– leto veljavnosti,
– registrsko številko vozila.
(6) Letne dovolilnice so neprenosljive. Prepovedna je
vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev.
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(7) Letno nadomestilo znaša 10 eurov.
(8) Višina letnega nadomestila se lahko spremeni s sklepom Občinskega sveta Občine Bovec. Sklep se objavi na
spletni strani občine.
(9) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu
na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna
in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko
steklo.
(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
8. člen
(1) Pristojni organ določi na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja,
parkirne prostore, namenjene parkiranju invalidov. Parkiranje
na teh parkirnih prostorih je dovoljeno le z veljavno invalidsko
parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na
sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in
v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Invalidi so na parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju invalidov, ki so na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, dolžni plačati parkirnino v skladu z 12. členom tega odloka.
(3) Invalidi so na parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju invalidov, ki so na območju kratkotrajnega parkiranja,
dolžni namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja
v skladu z 8. členom tega odloka.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
PARKIRNE POVRŠINE NA OBMOČJU
KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA
9. člen
(1) Območja kratkotrajnega parkiranja in dovoljeni čas
parkiranja določi Občinski svet Občine Bovec s sklepom.
(2) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja je
brezplačno.
(3) Območja kratkotrajnega parkiranja so označena z
ustrezno prometno signalizacijo. Iz prometne signalizacije mora
biti razvidna časovna omejenost brezplačnega parkiranja in
obveza namestitve parkirne ure.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na
vidnem mestu v vozilu namestiti parkirno uro in označiti čas
začetka parkiranja.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 100 eurov.
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PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA
11. člen
(1) Javne površine, kjer se plačuje parkirnina, obdobje,
v katerem se parkirnina plačuje, in ceno parkiranja določi
Občinski svet Občine Bovec s sklepom, ki se objavi na spletni
strani občine.
(2) Parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, so označene z ustrezno prometno signalizacijo.
(3) Iz prometne signalizacije in obvestila na parkomatu
mora biti razvidna vrsta in način parkiranja, obdobje, v katerem
se parkirnina plačuje, obveza plačila parkirnine in njena višina.
12. člen
(1) Na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina, je
dovoljeno parkiranje samo s plačilom parkirnine in samo za
čas, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine, ki se plača na parkomatu, je voznik, ki je uporabnik parkirnega prostora.
(3) Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o
plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da
je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi
vetrobransko steklo.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska
uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Sklepi Občinskega sveta Občine Bovec, s katerimi so bila
določena območja kratkotrajnega parkiranja in parkirni prostori,
namenjeni parkiranju invalidov, ostanejo še naprej v veljavi.
15. člen
Z veljavo tega odloka preneha veljati Odlok o režimu
parkiranja na posameznih območjih v Občini Bovec (Uradno
glasilo št. 9/1995).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-03/2019-1
Bovec, dne 11. julija 2019
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

PARKIRNE POVRŠINE, NA KATERIH NI UVEDENO
PLAČILO PARKIRNINE
10. člen
(1) Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka so:
– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki
so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– začasno urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.

BREŽICE
2227.

Koncesijski akt o javno-zasebnem
partnerstvu pri izvedbi projektov celovite
in delne energetske prenove objektov v lasti
Občine Brežice

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o

Uradni list Republike Slovenije
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine
Brežice na 7. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel

KONCESIJSKI AKT
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi
projektov celovite in delne energetske prenove
objektov v lasti Občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnih partnerstev in izvedbo projektov
energetskega pogodbeništva za celovito in delno energetsko
sanacijo objektov v lasti Občine Brežice, v eni izmed oblik
javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine
razmerja javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projektov
celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine
Brežice.
(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka
Občinskega sveta Občine Brežice.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična
ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega
partnerstva;
c. »uporabniki objektov« so osebe javnega prava, ki za
izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni
v 6. členu tega akta;
d. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v
skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega
akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
e. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se
preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske
pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno
s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s
koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (finančni prihranki,
stopnja udobja, in podobno).
(2) Izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen kot so
opredeljeni v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih
in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA
3. člen
(javni interes)
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti
(2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14
in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb ener-
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getske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o
energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski
učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 –
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane
investicijske dokumentacije DIIP – Dokument identifikacije
investicijskega projekta za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Brežice, PIZ – Predinvesticijska
zasnova za celovito energetsko prenovo javnih objektov v
lasti Občine Brežice ter IP – Investicijski program za celovito
energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Brežice,
Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu
javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter
na njegovi podlagi izdelanih Ocen o upravičenosti izvedbe
projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito
in delno energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine
Brežice, se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo
projektov energetskega pogodbeništva za celovito in delno
energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brežice, v obliki
javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta, saj se bo s predmetnim
projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev glede izboljšanja
energetske učinkovitosti iz 5. člena Direktive o energetski
učinkovitosti (2012/27/EU), spodbudilo energetsko pogodbeništvo in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS
TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(vrsta javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo
storitev.
5. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 6. člena tega akta.
(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo
v objektih iz 6. člena tega akta.
(3) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet koncesije le v primeru, če večino tveganj v razmerju med koncedentom in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se
javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.
(4) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
6. člen
(območje izvajanja)
(1) Celovita energetska prenova se predvidoma izvaja v
sledečih objektih:
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OBJEKT
Osnovna šola Dobova

NASLOV
Kapelska cesta 25,
8257 Dobova

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
št. parcele 223/2 k.o. Gabrje
št. objekta 401, 578

Športna dvorana Dobova

Kapelska cesta 25,
8257 Dobova

št. parcele 223/2 k.o. Gabrje
št. objekta 579

Osnovna šola Globoko

Globoko 9, 8254 Globoko

št. parcele 108/18 k.o. Globoko
št. objekta 37

Osnovna šola Pišece

Pišece 34, 8255 Pišece

št. parcele 18/9 k.o. Pišece
št. objekta 509

Stadion Brežice

Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice

št. parcele 651/7 k.o. Črnc
št. objekta 262

Glasbena šola Brežice

Cesta prvih borcev 5,
8250 Brežice

št. parcele 1248 k.o. Brežice
št. objekta 233

Knjižnica Brežice

Trg izgnancev 12b,
8250 Brežice
Osnovna šola Velika Dolina Velika Dolina 30,
8261 Jesenice
na Dolenjskem
Osnovna šola Bizeljsko
Bizeljska cesta 78,
8259 Bizeljsko

št. parcele 140/1 k.o. Brežice
št. objekta 151
št. parcele 493/6 k.o. Velika Dolina
št. objekta 332
št. parcele 1420/1 k.o. Drenovec
št. objekta 72

UPORABNIKI OBJEKTOV
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Šola
Poslovni prostori javne
uprave
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Zavod za šport, šola
Poslovni prostori javne
uprave
Glasbena šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok

(2) Delna energetska prenova se predvidoma izvaja v
sledečih objektih:
OBJEKT
Osnovna šola Kapele

NASLOV
Kapele 4a, 8258 Kapele

Osnovna šola Artiče –
telovadnica

Artiče 39, 8253 Artiče

Osnovna šola Brežice

Levstikova ulica 18,
8250 Brežice

Zdravstveni dom Brežice

Černelčeva cesta 8,
8250 Brežice

Mladinski center Brežice

Gubčeva ulica 10a,
8250 Brežice

Vrtec Brežice

Šolska ulica 5,
8250 Brežice

Osnovna šola Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 3,
8263 Cerklje ob Krki
Športna dvorana Brežice

Černelčeva cesta 10,
8250 Brežice

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
št. parcele 634/4
k.o. Kapele
št. objekta 274
št. parcele 262/3
k.o. Artiče
št. objekta 15
št. parcele 294/10
k.o. Brežice
št. objekta 385
št. parcele 271/2
k.o. Brežice
št. objekta 134
št. parcele 1236,1237/1,1237/2,
1237/3,1237/4 k.o. Brežice
št. objekta 323
št. parcele 351/1
k.o. Brežice
št. objekta 1151
št. parcele 3126/5
k.o. Cerklje
št. objekta 7
št. parcele 294/6
k.o. Brežice
št. objekta 1138

(3) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane
enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega
podatka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka
lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa s
sklepom župana razvršča med seznami iz prvega in drugega
odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže,
da je njegova vključitev v posamezen seznam negospodarna
ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v tolikšni meri
ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno
izvedbo celotnega projekta.

UPORABNIKI OBJEKTOV
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Šola
Nestanovanjska stavba
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Stavbe za zdravstvo
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Šola
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
Vzgojno izobraževalna
dejavnost šolskih otrok
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(5) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor
objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena zmanjša, v
kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v
projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
7. člen
(čas trajanja)
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se
opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne
zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski
pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega odstavka
71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za
polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo.
Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je
treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
IV. FINANCIRANJE
8. člen
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:
a. sredstev koncesionarja,
b. sredstev koncedenta,
c. sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov
ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega
odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega
razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva
koncesionarja biti večinski vir financiranja.
9. člen
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar
preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.
(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo.
Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu
z določili koncesijske pogodbe.
(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki
energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti
se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v
koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE
10. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane
dejavnosti zagotoviti:
a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti
v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;
b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in
obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane
z obveznostmi iz prve točke (vodenje evidenc, obveščanje, in
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podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja
in koncesijska pogodba;
d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije
najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje
koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska
pogodba ali drug predpis.
11. člen
(obveznosti koncedenta)
Obveznosti koncedenta so zlasti:
a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski
pogodbi;
b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih
pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti
samostojno ali brez pomoči koncedenta;
c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu
in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na
nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedenta, podeliti
ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica
itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje
koncesionirane dejavnosti;
d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
12. člen
(obveznosti uporabnikov objektov)
Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in
jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske
pogodbe;
b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do
vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in
naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog
koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju
in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
d. obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja;
e. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
13. člen
(druge pravice in obveznosti)
Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja
se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
14. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega
razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;
b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c. ime in sedež koncedenta;
d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
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f. postopek izbire koncesionarja;
g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i. zahteve glede vsebine prijav;
j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o
njihovem izpolnjevanju;
k. pogoje za predložitev skupne prijave;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;
n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa;
o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V javnem razpisu se predmet koncesije razdeli na
sklop za izvedbo celovite energetske prenove ter sklop za
izvedbo delne energetske prenove, pri čemer se omogoči, da
lahko gospodarski subjekti podajo prijavo za vsak sklop ločeno.
(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost prijaviteljev.
Za ta namen morajo biti v javnem razpisu vključeni najmanj
pogoji, ki zagotavljajo, da:
a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
b. ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(5) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob
upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri
čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni
kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke in
ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih.
(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni
dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
15. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo
predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Brežice.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva
člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje
evropskih projektov, pravo in ekonomija.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti
najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 109/12, in 85/14) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz drugega odstavka tega člena, da
lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
16. člen
(postopek izbire)
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
a) faza preverjanja usposobljenosti,
b) faza dialoga,
c) ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem
prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje
iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti.
Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem
razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem
pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v
katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in
v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost
za sodelovanje v fazi dialoga.
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(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega
odstavka občinska uprava Občine Brežice izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper
ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep
začne upravni spor.
(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu:
kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in
opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev
ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se lahko izvede v
več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse
dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki ustreza ciljem in potrebam
koncedenta.
(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in
ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi
končne ponudbe.
(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih
ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni
ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu
in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem
navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve,
razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj
ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila
strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Brežice.
(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje Občinskemu svetu Občine Brežice.
17. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncedent bo za izvedbo energetske sanacije objektov sklenil dve ločeni koncesijski pogodbi, pri čemer bo s prvo
urejeno razmerje v zvezi s celovito energetsko prenovo, z
drugo pa razmerje v zvezi z delno prenovo objektov v lasti
Občine Brežice.
(2) Koncesijski pogodbi z izbranim koncesionarjem sklene
župan Občine Brežice.
(3) Koncesijski pogodbi morata biti sklenjeni v pisni obliki,
sicer nimata pravnega učinka.
(4) V posamezni koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z
izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki
niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo
ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske
pogodbe.
VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ
18. člen
(prilagoditev razmerij)
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi
prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem,
vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev
tveganj med partnerjema.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij
med koncedentom in koncesionarjem se uredijo v koncesijski
pogodbi.
VIII. POROČANJE IN NADZOR
19. člen
(dolžnost poročanja)
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo,
predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne
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evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti
poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi
navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v
koncesijski pogodbi.
20. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti
opravljajo koncedent in uporabniki objektov v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko
pogodbo.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(uveljavitev)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-003-2018
Brežice, dne 11. julija 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
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skimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Mestni svet Mestne
občine Celje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Začret – območje ZA-6-1 (v nadaljevanju: OPPN)
po projektu št. 158-2017, ki ga je izdelal biro Urbanisti, d.o.o.,
Celje.
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN zajema zemljišče v naselju Začret,
in sicer med lokalno cesto Celje vzhod–Ljubečna, zaščitenim
gozdom in cesto na Teharje v Mestni občini Celje.
(2) Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele
parcel v k.o. Trnovlje: 1022/17, 1028/23, 1028/18, 1028/44,
1028/8, 1028/21, 1028/10, 1022/15, 1028/43, 1028/31 in
1028/17.
(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
(4) Območje OPPN je veliko 1,5 ha.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

CELJE
2228.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Začret – območje ZA-6-1

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi
268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 4/14) na 7. seji dne 2. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Začret – območje ZA-6-1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostor-

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih
pogojev za gradnjo novih stanovanjskih stavb in nezahtevnih
ter enostavnih objektov na še nepozidanih površinah znotraj
območja OPPN.
(2) Območje OPPN je veliko 1,5 ha. Na novo je zasnovanih 17 parcel, namenjenih gradnji, na katerih je možna gradnja
stanovanjskih stavb.
(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki
ob upoštevanju danosti in omejitev območja OPPN ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev
stanovanjskih objektov ter za umestitev potrebne gospodarske
infrastrukture.
(4) Izgradnja stavb je možna postopoma, pri čemer je potrebno območje OPPN najprej komunalno in prometno urediti.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj naselja Začret.
Obravnavana zemljišča predstavljajo zaokrožitev in zapolnitev
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naselja in omogočajo izgradnjo in dopolnitev stanovanjske
ponudbe.
(2) Prometno se območje naveže na že obstoječo lokalno
cesto.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja naslednjih
stavb:
– enostanovanjske stavbe, kot so samostojne hiše, dvojčki ali vrstne hiše, v katerih se nahaja eno stanovanje; klasifikacija dejavnosti 1110,
– dvostanovanjske stavbe, kot so samostojne ali vrstne
hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji; klasifikacija dejavnosti 1121.
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja gradbeno
inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje
zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v
nasprotju z namensko rabo območja.
(3) V stanovanjskih stavbah iz tega člena dejavnosti niso
dopustne, razen intelektualne dejavnosti.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji
in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spremeni za več kakor 10 %; povečanje prostornine ob rekonstrukciji ni možno, če obstoječa stavba dosega maksimalne
prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani
za nove stavbe – v tem primeru se rekonstrukcija izvaja v okviru
obstoječih gabaritov obstoječe stavbe,
– odstranitev objekta,
– vzdrževanje,
– gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometna ureditev,
– urejanje zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Pomen regulacijskih elementov:
– minimalni odmik od parcele namenjene gradnji je obvezen najmanjši odmik stavbe od parcele namenjene gradnji, ki
ga je potrebno upoštevati,
– minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši odmik
stavbe od ceste ali pločnika, ki ga je nujno potrebno upoštevati,
– nove prometne površine so površine, namenjene prometu in so v javni rabi.
(3) Dovoljena je gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb; klasifikacija dejavnosti 1110 in 1121. Znotraj
vsake parcele, namenjene gradnji, je dovoljena gradnja ene
stavbe. Stavbe so etažnosti do največ klet, pritličje in nadstropje ali klet, pritličje in mansarda. Streha mora biti v primeru
etažnosti klet, pritličje in mansarda dvokapnica z naklonom
strešin med 35° in 40° in usmerjenostjo slemena v smeri daljše
stranice objekta, kolenčni zid pa ne sme biti višji od 1.40 m.
Pri etažnosti klet, pritličje in nadstropje pa je lahko streha zgolj
ravna oziroma enokapnica z naklonom do 7°. Okvirna lega
posamezne stavbe je prikazana v grafičnih načrtih. Maksimalni
tlorisni gabariti stavb niso posebej določeni, vendar vključno z
nezahtevnimi ter enostavnimi objekti ne smejo presegati naslednje faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene
gradnji:
Fi (faktor izrabe) = 1,2
Fz (faktor zazidanosti) = 0,4
Barve fasade objektov so lahko zgolj v različnih zemeljskih odtenkih, bele, v odtenkih sive, prepovedane pa so žive in
kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa.
Minimalni odmiki od sosednjih parcel, namenjenih gradnji,
znašajo 4 m, v primeru manjših odmikov je zahtevano soglasje

Uradni list Republike Slovenije
lastnika. Za odmike od javnih cest je potrebno upoštevati smernice upravljavca. Kota pritličja naj sledi koti obstoječega terena,
pri čemer je možno nadvišanje ali znižanje do največ 0,20 m.
(4) Zunanja ureditev:
– V pasu širine 4,00 metrov vzhodno in zahodno od roba
predvidene dovozne ceste je obvezna zasaditev nizkih grmovnic, ki ne smejo zmanjševati preglednosti ceste;
– Obvezna je ureditev okolice objektov, ki naj bo urejena
in ozelenjena. Dovoljena je zasaditev avtohtone drevesne vegetacije. Lastnik mora upoštevati načela varstva okolja in ne
sme uporabljati škropiv.
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Dovoljena je postavitev ograje okoli posameznih parcel,
namenjenih gradnji, in sicer v enotni višini 1,50 m, in sicer na
sam rob parcele, namenjene gradnji. V pasu širine 4,00 metrov vzhodno in zahodno od roba predvidene dovozne ceste
je dovoljena postavitev zgolj transparentnih ograj, ki ne smejo
zmanjševati preglednosti ceste;
– V grafičnem načrtu št. 4: ''Zazidalna situacija'' je določeno območje umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov, in
sicer garaž, ut in nadstreškov. Tako je na tem območju znotraj
vsake parcele, namenjene gradnji dovoljena postavitev po
največ ene garaže in ene ute, vsakega v velikosti do 50 m².
Namesto garaže je dovoljena postavitev nadstreška;
– Na celotnem območju parcele, namenjene gradnji, je
dovoljena postavitev bazena v velikosti do največ 50 m², pri
čemer mora biti v celoti vkopan. Odmik bazena od sosednjih
zemljišč je najmanj 2,0 m. Za odmike od javnih cest je potrebno
upoštevati smernice upravljavca;
– Na zahodnem delu parcele s št. 1028/8, ki funkcionalno
pripada k že zgrajeni stavbi na parc. št. 1900 in 1028/8 ter na
parcelah št. 1028/31 in 1028/17, ki funkcionalno pripadajo k že
zgrajeni stavbi na parc. št. 1028/16 in 1899, vse k.o. Trnovlje,
je v okviru legalno zgrajenih objektov dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov pod zgoraj napisanimi pogoji.
(6) Vsi posegi v prostor se izvedejo v skladu z geološkim
mnenjem. Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo
potresne ogroženosti območja.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Dostop do območja je omogočen preko obstoječe
lokalne ceste Začret–Ljubečna, št. odseka 034122, ki poteka
severno od območja OPPN. Na novo je previdena dovozna cesta, s tremi slepimi kraki proti zahodu, ki se na severu priključi
na obstoječo lokalno cesto. Nova dovozna cesta poteka v smeri
sever–jug, kraki v smeri vzhod–zahod, nanj pa so načrtovani
priključki do posameznih parcel, namenjenih gradnji. Iz obravnavanega območja je možno zagotoviti prometno dostopnost
do sosednjih zemljišč na zahodnem robu. Širina nove dovozne
ceste je minimalno 5,00 metrov z 0,5 metra široko obojestransko bankino, skupaj torej 6,00 metrov. Na skrajnem južnem
delu predvidene dovozne ceste je potrebno izgraditi obračališče za intervencijska in komunalna vozila.
(2) Znotraj vsake parcele namenjene gradnji je potrebno
zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti za enostanovanjsko stavbo
ter 4 za dvostanovanjsko. Znotraj območja OPPN je potrebno
zagotoviti vsaj 4 javna parkirna mesta za obiskovalce.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Električna energija za napajanje območja OPPN je
predvidena iz transformatorske postaje TP Farma Žepina
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250 kVA. Pred priključitvijo predvidenih objektov na nizkonapetostne zbiralnice je potrebno preurediti nizkonapetostne
zbiralnice v smislu razširitve z novo prostostoječo omarico ob
TP. Za napajanje predvidenega območja OPPN se na dveh
lokacijah v območju postavijo dve razdelilni elektro omarici
R1 in R2, ki se napajata iz transformatorske postaje s kablom
EAY2Y-J 4x150+1,5 mm2 (omarica R2 se napaja iz omarice
R1 s kablom EAY2Y-J 4x150+1,5 mm2). Pri vsakem stanovanjskem objektu je predvidena izvedba priključno merilne
omarice PMO, ki se napaja iz razdelilne omarice R1 oziroma
R2 s kablom EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2. Kabelska kanalizacija se
izvede iz cevi DWP Ø110 mm, na lomih tras in pred omaricami
se predvidijo kabelski jaški.
(2) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati
idejni projekt – načrt električnih inštalacij in električne opreme
(Elektro projekt, d.o.o., julij 2018) ter pridobiti projektne pogoje
in soglasje pristojnega upravljavca za priklop na električno
energijo.
10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja (v nadaljevanju
TK). Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo in komunalno ureditev jih je potrebno
ustrezno zaščititi ali prestaviti. S projektom je potrebno predvideti novo TK omrežje in možnost priključitve na obstoječe.
(2) Za nove trase TK vodov se naj predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi
jaški in stebrički. Vrsta prenosnega medija, mesto navezave
na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se
določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih.
(3) Predvidena je izgradnja kabelsko komunikacijskega
sistema, na katerega bo možna priključitev načrtovanih objektov na obstoječe KKS omrežje na tehnično določeni točki, ki jo
definira upravljavec. Priključitev kabelske kanalizacije do ožjega območja je izvedljiva z umestitvijo cevi premera Ø110 mm z
zaključkom v vmesnih revizijskih jaških. Dovodna cev KK KKS
do vsakega posameznega objekta mora biti izvedena v sistemu
zvezdišča s PVC cevmi premera Ø50 mm.
11. člen
(kanalizacija)
(1) Predvideni objekti morajo biti oddaljeni najmanj 3 m
od osi obstoječega javnega kanala oziroma je potrebno javno
kanalizacijo prestaviti najmanj 3 m stran od predvidenih objektov. Za prestavitev javne kanalizacije je potrebno izdelati projekt
prestavitve in si od upravljavca pridobiti soglasje k projektnim
rešitvam. Pri projektiranju in gradnji infrastrukturnih vodov je
potrebno upoštevati odmike teh vodov od stene javnega kanala, ki pri približevanju znaša najmanj 1 m in pri križanju najmanj
0,5 metra.
(2) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov je
predvidena fekalna kanalizacija, ki se priključi na obstoječo
javno kanalizacijo na mestu, kjer trenutno ni revizijskega jaška.
Zato se na mestu priključitve predvidi nov nasadni revizijski
jašek. Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na javno
kanalizacijo. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod
nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez
prekinitve, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
(3) Za odvod meteornih vod iz predvidenih objektov je
predvidena meteorna kanalizacija, ki se preko cevnega zadrževalnika spelje v površinski odvodnik – v neimenovan pritok Ložnice, severno od obravnavanega območja. Zadrževalni bazen
mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega
naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja
gradnje po izgradnji ni večji, kot je bil pred gradnjo.
(4) Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za prvi
objekt iz območja OPPN je potrebno za predvideno kanalizacijo, tako fekalno kot meteorno, izdelati načrt in si zanj pridobiti
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soglasje upravljavca. Predvidena kanalizacija mora biti zgrajena in predana v last občini in v upravljanje javnemu podjetju
Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred izdajo soglasja za priključitev
za prvi objekt iz območja OPPN.
12. člen
(vodovod)
(1) Na območju obravnavanega OPPN se nahaja javni
vodovod LŽ DN/ID 250 mm, ki se prestavi izven območja
gradnje stavb v predvideno dovozno cesto, najmanj 4 m od
načrtovanih objektov.
(2) Obravnavano območje se nahaja v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba objektov s pitno vodo
ni dovoljena. Pri projektiranju so upoštevane tudi zahteve glede
zagotavljanja požarne varnosti. Predvidena sta dva nadzemna
hidranta v medsebojni razdalji največ 80 m, ki se priključita na
prestavljeni vodovod DN/ID 250 mm. Na trasi javnega vodovoda in vodovodnih priključkov ni dovoljeno graditi objektov,
saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarp,
ograje ali drogov.
(3) Za oskrbo objektov z vodo je predvideno novo vodovodno omrežje, ki se priključi na prestavljen javni vodovod LŽ DN/ID 250 mm in na obstoječi javni vodovod PVC
DN/OD 200 mm in se s tem zagotovi sistem vodovoda brez
slepih vodov. Vodomeri za enostanovanjske hiše se vgradijo
zunaj objektov v tipske toplotno izolirane vodomerne jaške.
(4) Predvideni objekti so oddaljeni najmanj 3 m od osi
vodovoda. Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji infrastrukturnih vodov je potrebno upoštevati odmike teh vodov od osi
vodovoda, ki pri približevanju znaša najmanj 1 m in pri križanju
najmanj 0,5 metra.
(5) Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za prvi
objekt iz območja OPPN je potrebno za predviden vodovod
izdelati načrt in si zanj pridobiti soglasje upravljavca. Predviden
vodovod mora biti zgrajen in predan v last občini in v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred izdajo
soglasja za priključitev za prvi objekt iz območja OPPN.
13. člen
(plin)
(1) Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celje je na obravnavanem območju energetska
oskrba zagotovljena iz obstoječega plinovodnega omrežja zemeljskega plina. Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina ima severno od obravnavanega območja zgrajeno
nizkotlačno plinovodno omrežje.
(2) Za oskrbo predvidenih objektov z zemeljskim plinom
je predvidena priključitev na obstoječe distribucijsko omrežje z
dogradnjo sekundarnega plinskega omrežja in izgradnjo hišnih
priključkov.
(3) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati
veljavno zakonodajo, tehnične predpise in smernice operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina.
14. člen
(obveznost priključevanja)
Predvidene stavbe se morajo priključiti na načrtovano
gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljavcev.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
(arheologija)
Če se na območju OPPN ali predmetu posega najde
arheološka ostalina, mora najditelj, lastnik zemljišča, drug
stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnih,
investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane ne-
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poškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o
najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti Zavod za
varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije (v nadaljevanju
ZVKDS).
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
16. člen
(varstvo voda)
Vse načrtovane stavbe se bodo priključile na javni kanalizacijski sistem. Odpadne komunalne vode se bodo odvajale
v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno čistilno napravo. Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, zunanjih
ureditev ali objektov ne smejo biti speljane na cestno telo ali
naprave za odvodnjavanje cestnega telesa.
17. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Za obravnavano območje veljajo mejne dnevne vrednosti kazalcev hrupa 55 dBA in mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa 45 dBA.
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi
predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in
uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane
mejne ravni hrupa.
18. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno – odjemno
mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob dovoznih
površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne
odpadke in kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Ta
mesta se umestijo neposredno ob servisno-dovozne ceste.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Zbirna odjemna mesta se lahko izvedejo v potopni obliki, vendar zgolj pod pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) Znotraj ureditvenega območja OPPN je določeno območje za postavitev zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov dimenzij min. 5 x 2 metra.
20. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter
ostalih zelenih površin.
21. člen
(varstvo gozdov)
Ureditveno območje leži neposredno ob gozdu, ki je uvrščen med gozdove s posebnim namenom v Mestni občini
Celje, zato je potrebno pri projektiranju in izvedbi upoštevati
posebne pogoje odloka, ki ureja režim gozdov s posebnim
namenom v Mestni občini Celje. S tem so v pasu ene sestojne
višine od gozdnega roba mogoči le izjemni posegi. V tem primeru lastnik in upravljavec gozda ne odgovarja za morebitno
škodo, ki bi nastala na načrtovanih objektih in infrastrukturi
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zaradi bližine gozda. V primeru izjemnega posega mora biti
predhodno sklenjen notarsko overjen dogovor med lastniki gozda in investitorjem posega, ki je od obstoječega gozdnega roba
oddaljen manj kot eno sestojno višino odraslega gozda na tem
območju, ki znaša 30 metrov. S tem dogovorom se opredelita
plačnik in način plačila dodatnih stroškov, ki lahko s posegom in
njegovim vplivom nastanejo zaradi oteženega gospodarjenja z
gozdom in škod na gozdnem sestoju. Dogovor naj bo sestavni
del projektne dokumentacije, z njim pa je potrebno seznaniti
Zavod za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Celje. Popoln
posek drevja v pasu, enakem ocenjeni sestojni višini, zaradi
poudarjenosti funkcij gozdov in pomena gozda kot elementa
prostora ni sprejemljiv.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij
ali objektov za obrambo.
23. člen
(potresna varnost)
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter
temu primerno prilagoditi način gradnje. Za območje OPPN
velja projektni pospešek tal v (g): 0,125.
24. člen
(požarna varnost)
Pri pripravi tega odloka so v skladu s predpisi s področja
varstva pred požarom upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni
in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki
med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov,
zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru
ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za
gašenje z vodo je zagotovljena preko nadzemnih hidrantov. Pri
nadaljnjem projektiranju je potrebno zagotoviti požarno varnost
skladno s področno zakonodajo.
25. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah
projektiranja skladno s tem odlokom, je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
26. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,
varstvo pred plazovi)
Območje OPPN se nahaja na uravnanem terenu, kjer
po do sedaj znanih podatkih ne prihaja do škodljivega delovanja erozije in plazov. S tega vidika niso predvideni ukrepi za
preprečevanje teh pojavov. Kljub temu je pred kakršnimikoli
posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s
tem odlokom potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z
njim prilagoditi način gradnje.
27. člen
(dopolnilna in druga zaščita)
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik
ljudi in premoženja.
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X. NAČRT PARCELACIJE
28. člen
(parcelacija)
(1) Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih
gradnji. Določenih je 17 na novo zasnovanih parcel, namenjenih gradnji, na katerih je možna gradnja stavb. V primeru gradnje dvojčkov ali vrstnih hiš je dovoljena delitev parcel na način,
da ne ovira izvedbe OPPN in da ne vpliva na prometno mrežo.
(2) Dovoljeno je združevanje parcel, namenjenih gradnji,
in sicer z oznakami 1 in 2, 3 in 4, 5 in 6, 7 in 8, 9 in 10. V tem
primeru se na takšni parceli lahko postavi zgolj ena stavba.
Možna so tudi manjša odstopanja od predvidene parcelacije, vendar le-ta v nobenem primeru ne smejo ovirati izgradnje
prometnega omrežja ter izgradnje načrtovanih stavb.
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34. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Številka zadeve: 3505-20/2017
Celje, dne 2. julija 2019
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost)
Izgradnja območja je možna postopoma. V prvi fazi je
potrebno pred gradnjo posameznih stanovanjskih stavb območje v celoti komunalno opremiti. V drugi fazi se lahko gradnja
stanovanjskih stavb izvaja v poljubnem vrstnem redu.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
30. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih
rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
31. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN, ko se OPPN realizira v
celoti, velja na tem območju Občinski prostorski načrt Mestne
občine Celje, in sicer podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji
za enoto urejanja prostora.
XIV. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje, na
Oddelku za okolje in prostor.
33. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

2229.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno
park

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21.,
29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine
Celje na 7. redni seji dne 2. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) S tem odlokom Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj)
ustanovi javni zavod Tehno park, javni zavod za vzpodbujanje
inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: zavod) za namen
promocije aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost, tehnologijo in
inovativnost.
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni
svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet),
razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge
lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu
odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(5) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti
zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem
in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
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II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA
2. člen
(1) Ime zavoda je: Tehno park, javni zavod za spodbujanje
znanosti, tehnologije in inovativnosti.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Tehno park.
(3) Sedež zavoda je: Gubčeva ulica 1, 3000 Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem
ustanovitelja.
3. člen
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in
odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(1) Zavod pod pogoji in na način, ki velja za javno službo,
opravlja naslednje dejavnosti:
– izvajanje programov promocije znanosti, tehnologij in
inovativnosti v sodelovanju z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom;
– v povezavi z izobraževalnimi ustanovami, institucijami
(inštituti, inkubatorji ipd.), visokotehnološkimi podjetji ter drugimi subjekti inovativnega gospodarskega okolja promovira
aktivnosti povezane s spodbujanjem inovativnega okolja;
– izobraževanje o novih tehnologijah in znanstvenih dognanjih;
– iskanje priložnosti ter povezav z drugimi organizacijami,
katerih delovanje je v povezavi z namenom ustanovitve in dela
tega zavoda;
– promocija parka kot turistične in izobraževalne ustanove;
– izvedba in promocija novih metodologij in znanj s področja inovativnega gospodarskega okolja v smislu izobraževanj
in prenosa ustvarjalnosti;
– izvedba dinamičnih, inovativnih in interaktivnih ogledov
za posamezne skupine obiskovalcev (po starosti, po interesu,
za tuje goste ipd.);
– organizacija izobraževanj (šolski dnevi, delavnice, predavanja, seminarji ...);
– organizacija in izvedba študijskih obiskov za zainteresirano javnost;
– organizacija lokalnih, regijskih in nacionalnih dogodkov;
– organizacija medijskih dogodkov na lokalni, regionalni
in nacionalni ravni;
– info točka;
– varstvo znanstvene, umetniške, kulturne in tehnološke
dediščine;
– raziskave in razvoj na področju tehnologij in oglaševanje
aktivnosti, povezanih z lokalnim gospodarstvom;
– vzpodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost za svoje
potrebe;
– vzpodbujanje družbeno odgovorno ravnanje v družbi;
– izdajanje in posredovanje razpoložljivega študijskega in
promocijskega gradiva s področja dejavnosti zavoda;
– povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.
(2) Razen dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod
opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti
iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih
virov kot so:
– trgovinska dejavnost (prodaja spominkov, ostale literature in drugih sorodnih izdelkov, ki niso neposredno vezani na
dejavnost zavoda) in
– dejavnost trženja lastnih kapacitet.
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6. člen
(1) Zavod za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja naloge, ki po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) sodijo v naslednja področja,
oddelke in razrede:
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
I – Gostinstvo
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti
58 – Založništvo
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59 – Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge
s tem povezane dejavnosti
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63 – Druge informacijske dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
L – Poslovanje z nepremičninami
68 Poslovanje z nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
70 – Dejavnost uprav podjetij, podjetništvo in poslovno
svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72 – Znanstvena, raziskovalna in razvojna dejavnost
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
74 – Druge strokovne in tehnične dejavnosti
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
77 Dajanje v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
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77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82 – Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
P – Izobraževanje
85 – Izobraževanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
93 – Športne in druge dejavnosti za prosti čas
93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 – Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S – Druge dejavnosti
96 – Druge storitvene dejavnosti
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Kot glavna dejavnost se določi 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda.
(4) Zavod mora zagotoviti ločeno računovodsko evidentiranje oziroma spremljanje gospodarske in negospodarske
(javne) dejavnosti.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
7. člen
(1) Ustanovitelj zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme
za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ter
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna ustanovitelja.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanovitelju.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je
dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa
zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja v upravljanje.
(5) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti
zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora
zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
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(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
8. člen
(1) Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
– sredstva ostalih občin v regiji,
– sredstva pristojnega ministrstva, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in
fizičnimi osebami,
– sredstva po pogodbi s pristojnim ministrstvom,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– sredstva iz projektov,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva, pri čemer
na ta način pridobljena sredstva ne smejo vplivati na vsebino,
strokovnost in politiko poslovanja zavoda in
– drugi viri skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in način sofinanciranja s strani ustanovitelja se
ureja s pogodbami, ki jih zavod sklene z ustanoviteljem.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM
IN ZAVODOM
9. člen
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
2. daje predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji
in sistemizaciji,
3. daje soglasje k sprejetemu finančnemu načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
4. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
5. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
6. odloča o statusnih spremembah zavoda,
7. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
8. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda,
9. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi
programi dela in finančnimi načrti zavoda,
10. daje soglasje k najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda in predhodnega mnenja sveta
zavoda,
11. daje soglasje k statutu zavoda in
12. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 2., 5. in 9. točke prejšnjega
odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 10. točke prvega odstavka
tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske
uprave, pristojna za finance.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 11. točke prvega odstavka
tega člena izvršuje statutarna komisija ustanovitelja.
(6) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu
načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni
račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
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2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje
točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti
in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo
o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta
in izvajanju dejavnosti iz 5. člena odloka,
4. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanovitelja
za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. najkasneje do 18. dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru
in januarju seznaniti ustanovitelja o realizaciji kadrovskega
načrta zavoda in
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega
in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Obveznosti iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske
enote, pristojni za družbene dejavnosti.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno
z veljavnimi predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko skladno z veljavno zakonodajo uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti
ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in
tekoče vzdrževanje.
(3) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja
sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge
pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register
z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati
pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.

12. člen

13. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda
ima pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje mestni
svet;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki je izvoljen s tajnimi
volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje
župan.
(2) Člana sveta zavoda – predstavnika delavcev zavoda
izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnim
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z določbami veljavne zakonodaje s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
(3) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda
najpozneje v 30 dneh po imenovanju vseh članov zavoda.
14. člen
(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni
za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni
oziroma imenovani.
(2) Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja zavoda.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor
zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta
zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve,
jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov
sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata
drugače.
(5) Organizacija in način dela sveta zavoda ter način
uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda se uredi
s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
15. člen
Svet zavoda ima pristojnosti določene z zakonom, tem
odlokom in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda,
4. ocenjuje delo direktorja zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
ustanovitelja,
6. imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda
s soglasjem ustanovitelja, pod pogoji določenimi z zakonom,
ki ureja status zavodov,
7. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
8. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji in
zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
9. sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem
ustanovitelja ter spremlja njihovo izvrševanje,
10. določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
11. potrjuje popise sredstev,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po
predhodnem soglasju ustanovitelja iz 1. točke prvega odstavka
9. člena in jo predloži ustanovitelju ter izvaja druge pravice in
obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. sprejema statut ali pravila zavoda, če ga oziroma jih
zavod ima, v soglasju z ustanoviteljem,
15. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti
na podlagi zakonov in drugih predpisov,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja
ter zagotavlja varstvo pravic delavcev,
17. daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
18. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda
na podlagi predloga direktorja zavoda,
19. razpisuje volitve predstavnika delavcev zavoda v svet
zavoda,
20. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
21. obravnava ugotovitve nadzornih organov, glede delovanja zavoda in
22. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in
veljavnimi predpisi.
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16. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne
zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi
interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda ali
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta
zavoda, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član
sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen
razrešeni ali pokojni član sveta zavoda.
17. člen
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil z
omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje
ustanovitelja. Direktor zavoda je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega
načrta in če so zagotovljena sredstva, lahko direktor zavoda
sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in
najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 eurov,
le s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo
zaposleno v zavodu, za zastopanje in predstavljanje zavoda,
pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno
poslovanje in delovanje zavoda.
18. člen
(1) Naloge direktorja zavoda so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
2. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni
načrt s kadrovskim načrtom, in odgovarja za njegovo izvedbo,
3. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po
predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
predhodnem soglasju ustanovitelja ter soglasju sveta zavoda,
4. pripravi predloge drugih aktov, ki urejajo pomembna
vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejme svet
zavoda,
5. pripravi in posreduje županu in svetu zavoda polletno
poročilo o delu zavoda,
6. pripravi letno poročilo (zaključni račun) o delu zavoda
in ga predloži v sprejem svetu zavoda ter v soglasje organu
ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k finančnemu
načrtu in programu dela zavoda,
7. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
8. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil
zavoda, če jih zavod ima,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
10. predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje
kreditov zavoda,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima in
12. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in
drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Podrobneje naloge in obveznosti direktorja določi statut zavoda.
19. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja, v skladu z veljavnimi predpisi na
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku
mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
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(2) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni
prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se
razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja zavoda
pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
20. člen
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno zakonodajo,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno
uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani ravni
izobrazbe,
– ima najmanj tri leta izkušenj na vodstvenih položajih,
– aktivno obvlada slovenski ter angleški jezik in
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni
razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja
zavoda za mandatno obdobje.
21. člen
(1) Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa,
za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor zavoda pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor zavoda s svojim nevestnim ali nepravilnim
delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu
dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima
prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili
veljavne zakonodaje.
(4) Svet zavoda v primeru razrešitve direktorja zavoda
imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za
eno leto.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA
22. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda,
način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno
zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme
tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
23. člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi splošnimi
predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno
pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so
sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu.
Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene
v kadrovskem načrtu zavoda.
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24. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in
premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje
zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje
organizacijskih enot.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo ustanovitelj, preko s tem odlokom pooblaščenih notranje organizacijskih
enot in pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
25. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom
javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali
oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
26. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo
v statutu ali pravilih zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
(1) Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev, ustanovitelj pooblašča župana,
da imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je dolžan pripraviti vse potrebno za začetek dela zavoda ter v prehodnem
obdobju organizirati delo oziroma poslovanje zavoda.
(2) Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom najkasneje v 90 dneh od vpisa zavoda v sodni register. Predstavnika
delavcev v svet zavoda izmed sebe imenujejo delavci zavoda,
ko bodo v zavodu zaposleni najmanj trije delavci za poln delovni čas. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet zavoda,
svet zavoda deluje in sprejema odločitve v sestavi treh članov
sveta zavoda iz prve alineje prvega odstavka 13. člena tega
odloka in člana sveta zavoda iz tretje alineje prvega odstavka
13. člena tega odloka. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika sveta zavoda.
(3) Prvo sejo sveta zavoda skliče vršilec dolžnosti direktorja zavoda iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
(1) Statut zavoda, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morajo biti usklajeni z veljavno zakonodajo in tem
odlokom najkasneje v devetih mesecih po imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda iz prvega odstavka 27. člena tega odloka.
(2) Do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov zavoda se
za delovanje zavoda uporabljajo določila veljavne zakonodaje
in tega odloka.
29. člen
Vršilec dolžnosti direktorja iz prvega odstavka 27. člena
tega odloka na podlagi tega odloka poskrbi za vpis zavoda v
sodni register.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Številka zadeve: 0301-2/2019
Celje, dne 2. julija 2019
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
Po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

Uradni list Republike Slovenije
IDRIJA
2230.

Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih
pobud prostorskega razvoja

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19)
je Občinski svet Občine Idrija na 7. seji dne 4. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud
prostorskega razvoja
1. člen
Ta odlok se uporablja za izračun takse na osnovi 109. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2), ki določa plačilo takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede
prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo
namenske rabe prostora ali prostorsko izvedbenih pogojev
Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN).
2. člen
Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe
prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude
na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja
prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v
prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
3. člen
Občina zbira zasebne potrebe fizičnih in pravnih oseb na
posebnih obrazcih in jih najkasneje vsake dve leti oceni in vrednoti glede skladnosti iz drugega člena tega odloka. Na vsake
štiri leta od sprejema SD OPN lahko občina izvede analizo
lastnih razvojnih potreb, potreb nosilcev urejanja prostora in
zasebnih potreb ter na osnovi izhodišč pripravi program priprave SD OPN, s čimer so izpolnjeni pogoji za postopek SD OPN.
4. člen
Nepopolno vlogo po pozivu za dopolnitev ali potrebo, ki
je v nasprotju s področnimi predpisi in predpisi o urejanju prostora iz 2. člena tega odloka, lahko občina zavrne na osnovi
ocene in vrednotenja. Predlagatelj se lahko na sklep pritoži na
drugostopenjski organ.
5. člen
Višino takse se določi na osnovi meril, ki jih določa ta
odlok v prilogi in je odvisna od vrste, velikosti območja in
zahtevnosti, ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejše
namenske rabe prostora in od potrebe po obravnavi pobude
glede na pravne režime ter v postopku celovite presoje vplivov
na okolje.
Taksa lahko znaša za posamezno potrebo med 50 in
300 EUR.
6. člen
Plačilo takse je pogoj za obravnavo potrebe.
7. člen
Prihodki iz naslova takse so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
8. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Idrija, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

Uradni list Republike Slovenije
2231.

Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo
lokacijske preveritve

Na podlagi 127. in 132. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo,
107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 7. seji dne
4. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o nadomestilu stroškov za izvedbo
lokacijske preveritve
1. člen
Ta odlok se uporablja za izračun nadomestila stroškov
za izvedbo lokacijske preveritve (v nadaljevanju: LP) na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju:
ZUreP-2) za:
– določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi (128. člen ZUreP-2),
– individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (129. člen ZUreP-2),
– omogočanje začasne rabe prostora (130. člen ZUreP-2),
– za postopek legalizacije nedovoljenega posega na kmetijskem zemljišču v prostor na podlagi 116. člena Gradbenega
zakona.
2. člen
Plačilo nadomestila vključuje vse stroške v zvezi s postopkom LP, in sicer:
– preveritev elaborata, s katerim pobudnik obrazloži svojo
namero ter utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2,
– za celotni postopek, ki vključuje sprejem sklepa na občinskem svetu, pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora,
javno razgrnitev, stališča do pripomb, obravnavo sklepa na
občinskem svetu ter objavo v uradnem glasilu.
3. člen
Nepopolno vlogo ali vlogo, ki je v nasprotju s 127. do
133. členom ZUreP-2, lahko občina zavrne, pri tem pa mora
predlagatelj poravnati vse stroške, ki so nastali s preverbo
elaborata. Predlagatelj se lahko na sklep pritoži na drugostopenjski organ.
Pripravljavec lokacijske preveritve ne more jamčiti, da bo
pobuda v postopku preveritve tudi uspešno usklajena z nosilci
urejanja prostora in sprejeta s sklepom občinskega sveta.
4. člen
Višino nadomestila se določi na osnovi meril, ki jih določa
ta odlok v prilogi in je odvisna od vrste lokacijske preveritve,
zahtevnosti in potrebnega časa izvedbe.
V postopku posamične lokacijske preveritve nadomestilo
občina določi s sklepom.
5. člen
Plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in
izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
6. člen
Prihodki iz naslova lokacijske preveritve so namenski vir
občine za financiranje nalog urejanja prostora.
7. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019
Idrija, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj
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Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo,
107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni seji
dne 4. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 20/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO OPIS

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
787

40
400

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračun
leta 2020

13.435.655
11.097.169
9.326.097
7.924.307
1.173.900
227.890
1.771.072
1.614.360
6.000
44.000
14.320
92.392
666.330
437.350
228.980
5.000
5.000
1.605.009
1.233.293
371.716
62.147
62.147
15.487.558
4.604.517
786.382
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
117.814
3.437.984
34.480
227.857
5.031.783
41.200
2.940.180
613.657
1.436.746
5.451.258
5.451.258
400.000
205.000

4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za
2.495.603 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

2233.

195.000
–2.051.903

0
0
0
0
0
0
2.495.603
2.495.603
2.495.603
443.700
443.700
443.700

Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov
ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Idrija

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo,
107/13 in 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 7. seji dne
4. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni
list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97,
131/03, 45/07, 115/07) se v prvem odstavku 2. točke 3. člena
doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– hiša Mestni trg 16.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2007
Idrija, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

0
2.051.903
2.051.903
0
«

2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je
priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen
Županove prerazporeditve, izdelane skladno s 6. členom
Odloka o proračunu, ki so stopile v veljavo od 14. 6. 2019 do
uveljavitve tega odloka, se upoštevajo v proračunu za leto 2020
ne glede na 1. člen tega odloka.

2234.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19)
je Občinski svet Občine Idrija na 7. seji dne 4. 7. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 716/1,
717/1, 718/6, 719/1, 722/1, 723/1, 724/1, 726/1, 726/2, 727/1,
728/1, 729/1, 729/4 in 729/11 vse k.o. Idrijske Krnice.
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2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 716/1, 717/1, 718/6, 719/1,
722/1, 723/1, 724/1, 726/1, 726/2, 727/1, 728/1, 729/1, 729/4
in 729/11 vse k.o. Idrijske Krnice, se po ukinitvi javnega dobra
vpiše v korist Občine Idrija.

ODLOK
o javni gasilski službi v Občini Ig

3. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1526/11
k.o. Godovič.

1. člen
Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge, organizacijo in status gasilstva v Občini Ig (v nadaljevanju: občina).
Beseda gasilstvo v tem odloku predstavlja vse dejavnosti,
ki se nanašajo na navedbe v prvem odstavku tega člena.

4. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1526/11 k.o. Godovič, se
po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
5. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 658/13
k.o. Idrijski Log, parc. št. 1805/14 in 1805/4 obe k.o. Zadlog,
parc. št. 1533/8 in 1533/10 obe k.o. Godovič, parc. št. 864/6,
860/4, 846/10, 846/5, 846/4, 854/4, 854/3, 854/2 in 853 vse
k.o. Jelični vrh.
6. člen
Lastninska pravica na parc. št. 658/13 k.o. Idrijski Log,
parc. št. 1805/14 in 1805/4 obe k.o. Zadlog, parc. št. 1533/8
in 1533/10 obe k.o. Godovič, parc. št. 864/6, 860/4, 846/10,
846/5, 846/4, 854/4, 854/3, 854/2 in 853 vse k.o. Jelični vrh, se
po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
7. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 889/5 k.o.
Srednja Kanomlja.
8. člen
Lastninska pravica na parc. št. 889/5 k.o. Srednja Kanomlja, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
9. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 892/5
k.o. Ledine.
10. člen
Lastninska pravica na parc. št. 892/5 k.o. Ledine, se po
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-0011/2019, 478-0031/2016
Idrija, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

IG
2235.

Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1 in 97/10 in
21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12, 61/17 – GZ),
2. in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 –
UPB-1 in 23/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS,
št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter 6. člena Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 7. redni
seji dne 3. 7. 2019 sprejel

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Občina je dolžna spodbujati razvoj požarno nenevarnih
tehnologij in takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov in naravnih in drugih nesreč.
3. člen
(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere
trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja občina.
(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v
javnem interesu in je za ogrožene in prizadete uporabnike ob
nesreči brezplačna.
4. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti
preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge
zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev.
(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja
temeljnih nalog gasilstva.
(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot
pridobitno dejavnost.
II. NOSILCI IN NALOGE
5. člen
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja
organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.
(2) Na podlagi letnega načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov
gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju
nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih
javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in na
hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko
prostovoljnih gasilskih društev, povezanih v Gasilsko zvezo
Ig; to so: PGD Ig, PGD Golo, PGD Škrilje, PGD Matena, PGD
Brest, PGD Iška loka, PGD Kot-Staje, PGD Iška vas, PGD
Vrbljene-Strahomer in PGD Tomišelj.
III. GASILSKE ENOTE
6. člen
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na
območje delovanja pa teritorialne.
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(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s
pravili stroke in pravili gasilske službe.

enot:

7. člen
Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih

a) za naselja so:
– število prebivalcev,
– tip naselja glede na gostoto in način pozidave, stopnjo
razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske
dejavnosti;
b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije so:
– požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa,
– število zaposlenih,
– površina in razmejitev objektov,
– oddaljenost ustrezne gasilske enote;
c) za gozdove:
– površina in vrsta gozdov;
d) za vodne površine:
– velikost in vrsta vodnih površin.
Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot se morajo
upoštevati merila Vlade Republike Slovenije za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot.
Organizacija gasilstva v občini se določi na podlagi meril
iz prejšnjega člena in v skladu z načrtom varstva pred požarom
občine.
8. člen
(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev opravljajo javno gasilsko službo skladno z veljavno zakonodajo in
s tem odlokom. Za opravljanje javne gasilske službe morajo
gasilske enote z občino skleniti pogodbo o opravljanju javne
gasilske službe. S pogodbo se določijo medsebojne pravice
in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju javne gasilske
službe.
(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko
določijo le gasilske enote, ki so članice Gasilske zveze Ig. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini sopodpisujejo
vsa prostovoljna gasilska društva v občini in Gasilska zveza Ig.
(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v skladu
s tem odlokom se določi zlasti:
– obseg in način opravljanja javne gasilske službe,
– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe,
– organizacijo javne gasilske službe in
– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se
določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot, časi določenimi za izvoz enote na kraj nesreče,
merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom
varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
(5) V pogodbi za opravljanje javne gasilske službe se
za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev vsako proračunsko leto določijo sredstva, ki jih zagotavlja občina za
opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij,
usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja
za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge
pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja
za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti. Skladno s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe,
pogodbenice iz drugega odstavka tega člena, letno podpišejo
pogodbo o sofinanciranju javne gasilske službe.
(6) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem
odlokom se lahko, na podlagi odločitve župana in pogodbe
o opravljanju javne gasilske službe, vključi tudi industrijska
gasilska enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod
ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane
v skladu z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot.
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9. člen
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglašena
povečana nevarnost požarov v naravnem okolju in stražo v
primeru naravnih in drugih nesreč. Požarna straža mora trajati, dokler traja povečana požarna nevarnost in nevarnost v
primeru naravnih nesreč.
10. člen
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega
premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine
tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo
v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom
občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja
gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika
ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja
javne prireditve.
11. člen
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja
operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi gasilska zveza,
ki jo sestavljajo prostovoljna gasilska društva na območju Občine Ig. Poveljnik Gasilske zveze Ig vodi poveljstvo gasilske
zveze, ki vključuje poveljnike vseh gasilskih društev.
12. člen
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in
reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega gasilskega
društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo,
prevzame občina.
(3) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja gasilskega poveljstva Gasilske zveze Ig odtujiti
gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, razen če župan ne odloči
drugače.
13. člen
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne
opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom in pod
pogoji iz 9. člena tega odloka, župan o tem opozori prostovoljno
gasilsko društvo, poveljstvo Gasilske zveze Ig in določi rok, v
katerem mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske
službe ustrezno omeji ali odvzame.
14. člen
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec) je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter
ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega operativnega
gasilca,
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje,
– je stara od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let
– ženske.
15. člen
(1) Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko
enoto za opravljanje preventivnega in operativnega dela v zvezi
z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju
ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano
število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje
in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in
reševalno opremo ter orodišče.
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(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljna
gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena z evidenco Uprave RS za zaščito in reševanje.
16. člen
Poveljnik prostovoljne gasilske enote skrbi za zakonito
in strokovno-tehnično delo gasilske enote ter organizira delo.
Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
– skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi
med intervencijo
– organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in
kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne
opreme.
Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih namestnikov so določene s pravili
gasilske službe.
17. člen
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače mu pripada tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine.
(2) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.
(3) Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci
pravico do brezplačne prehrane.
(4) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji
ali na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti
na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
18. člen
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja
nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega
je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela
zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 %
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v
zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se gasilski
zvezi.
(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
– pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– enkratne denarne pomoči in
– povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde
tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima
pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških
invalidih.
(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne
sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v
zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.
(7) Gasilska zveza Ig mora zavarovati operativne člane
svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube splošne
delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med
šolanjem.
19. člen
Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 17. člena tega odloka ter prispevke in stroške iz 18. člena tega odloka.
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IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
20. člen
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in opravljanje izpitov prostovoljnih
gasilcev se izvaja po programu, ki ga potrdi/pripravi Gasilska
zveza Slovenije, potrdi pa resorni minister v sodelovanju z
Gasilsko zvezo Slovenije.
V. GASILSKA ZVEZA OBČINE IG
21. člen
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v
Gasilsko zvezo Ig (v nadaljevanju: gasilska zveza).
(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem pa organizacijske in strokovne naloge
gasilstva v zvezi z:
– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev,
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili,
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot
gasilskih organizacij,
– povezovanjem med poveljstvi gasilskih društev, Gasilske zveze Ig in Občino Ig,
– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina,
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Občina Ig imenuje poveljnika gasilske zveze za člana štaba civilne
zaščite Občine Ig.
(4) Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilskih enot,
izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in
zahtevnejše intervencije.
(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze,
drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede
v skladu s pravili gasilske službe in Statutom Gasilske zveze Ig.
22. člen
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna
gasilska društva v občini, daje:
– mnenja k letnim programom usposabljanja operativnih
gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev,
– mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih
gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike
usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v
svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega
razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi
nesrečami.
(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče
uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo
gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme
ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske zveze.
(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena
ima Gasilska zveza Ig, ob soglasju poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev, združenih v zvezi, le-ta pa le ob članstvu
v Gasilski zvezi Slovenije.
VI. GASILSKE INTERVENCIJE
1. Obveščanje in alarmiranje
23. člen
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje
gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine,
katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja
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gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela Gasilska
zveza Ig, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma od njega pooblaščena oseba, se mora predložiti
Gasilski zvezi Ig in Regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
(2) Kadar gre gasilska enota na intervencijo zaradi požara
ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o
tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na
področju zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve
pristojnega regijskega ali državnega poveljnika civilne zaščite,
če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno.
Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev
nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja
nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite
in reševanja.
24. člen
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost
z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče
v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz
prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno
gasilsko službo.
(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za
javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali
pisni poziv občine, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti
zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči
operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil
poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik gasilske enote
oziroma poveljnik gasilske zveze ali poveljnik civilne zaščite
občine, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani intervenciji.
Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina v skladu s
tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi
za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
2. Medsebojna pomoč gasilcev
25. člen
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih
nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik civilne zaščite.
(3) O medsebojni pomoči vodja intervencij obvesti župana
Občine Ig.
3. Vodenje intervencij
26. člen
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote ali ustrezno
usposobljen član enote (vodja intervencije), na območju katere
je požar ali druga nesreča z vsemi pravicami in dolžnostmi
skladno z zakonom in pravili gasilske službe.
(2) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napisati predpisano poročilo o intervenciji. Izdelati in posredovati
ga mora skladno s pravilnikom o obveščanju in poročanju v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pravili
gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno arhivirati.
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4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov
27. člen
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih
objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim
sodelujočim v intervenciji dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela,
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje
ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije,
imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni občino.
5. Stroški intervencije
28. člen
(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v
skladu s tem odlokom, krije občina.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena
stroške intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma
ali iz velike malomarnosti,
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu,
skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi,
– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi,
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom
izterja občina na podlagi sklepa župana.
(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije
občina iz katere je gasilska enota.
(5) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, se
krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija
izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega
poveljnika civilne zaščite.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED
POŽAROM V OBČINI IG
29. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne
sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada,
– z odlokom določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se
opravljajo kot javna služba,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge
razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva
pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju,
– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne
varnosti.
30. člen
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
– sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne
sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom
varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge
razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva
pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju,
– obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom,
– organizira neobvezne oblike usposabljanja za varstvo
pred požarom,
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– pristojnemu ministrstvu poroča o dogodkih, povezanih
s požari in eksplozijami,
– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju,
– razglasi povečano požarno nevarnost na območju občine,
– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih
požarih v naselju oziroma naravnem okolju daje opozorila,
napotila ali prepovedi prebivalstvu,
– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne
takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom. Odbor
sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnega
organa občine.
Občina, župan občine lahko v skladu z določili Uredbe o
varstvu pred požarom v naravnem okolju glede na geografske,
vremenske in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti
Upravo RS za zaščito in reševanje ter predpiše ali uveljavi
posebne ukrepe za varstvo pred požarom.

Št.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 8451-0002/2019
Ig, dne 3. julija 2019
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

2236.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) in Statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 7. redni seji z
dne 3. 7. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
1. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
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»Cene dnevnih programov v Javnem zavodu Vrtec Ig,
katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka
po posameznih programih predšolske vzgoje:
Dnevni
1. starostna
2. starostna
Kombinirani
program
skupina
skupina
oddelek
JZ Vrtec Ig
482,19 eur
389,68 eur
393,81 eur
Strošek živil mesečno na otroka znaša 46,20 eur.«
2. člen
Ostala določila v sklepu št. 602/047/2017-212 z dne
22. 11. 2017 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v
Javnem zavodu Vrtec Ig velja od 1. 9. 2019 dalje.
Št. 602/0009/2019
Ig, dne 3. julija 2019
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

VIII. FINANCIRANJE
31. člen
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
– proračuna občine,
– sredstev zavarovalnic in podjetij,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti,
– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb,
– proračuna Republike Slovenije.
(2) V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev in zveze, ki
so pomembne za razvoj gasilstva.
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IVANČNA GORICA
2237.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji
dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru,
ki je označeno s parc. št. 966/2, stanov. stavba v izmeri 11 m2,
vpisan v vl. št. 201, k.o. Dobrava.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica ter se vknjiži pri 201, k.o. Dobrava.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0035/2008
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret

JESENICE
2238.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice«
– UPB2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18 –
ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni
seji dne 20. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 (Uradni list RS, št. 90/11,
80/16, 54/17 in 29/18 – v nadaljevanju Odlok) se spremeni
sedež Vrtca Jesenice, in sicer se besedilo:
»Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice.«
nadomesti z besedilom:
»Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.«
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek z naslednjo vsebino:
»Vrtec izvaja javno veljaven program za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce). Za otroke s posebnimi potrebami vrtec
izvaja program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo, ter prilagojen program za predšolske otroke.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-6
Jesenice, dne 24. junija 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

2239.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice – UPB1

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, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15)
je Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni seji dne 20. 6.
2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Jesenice – UPB1
1. člen
Za prvim odstavkom 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice –
UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 30/11 in 39/18 – v nadaljevanju
Odlok) se doda nov drugi odstavek z naslednjo vsebino:
»Glasbena šola Jesenice dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti
izvaja na različnih lokacijah:
– na sedežu zavoda: Cesta Franceta Prešerna 48, 4270
Jesenice
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– v dislociranem oddelku v Občini Kranjska Gora: Borovška cesta 81, 4280 Kranjska Gora in
– v dislociranem oddelku v Občini Žirovnica: Zabreznica 4, 4274 Žirovnica.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2019-6
Jesenice, dne 24. junija 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

2240.

Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju
sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice

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, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15)
je Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni seji dne 20. 6.
2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev
za izobraževanje v Občini Jesenice
1. člen
V 3. členu Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12, 45/15, 35/17 in
44/18 – v nadaljevanju: Odlok) se besedilo točke B. spremeni
tako, da se na novo glasi:
»B. Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in
usposabljanja, ki so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležile tečaja, seminarja,
tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne
izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega
zavoda v katerem so zaposlene ali pa je bilo izobraževanje povezano z njihovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec,
dijak ali študent), ali pa so imele v času udeležbe na tečajih,
seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali
drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah status brezposelne
osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.«
2. člen
V 5. členu Odloka se besedilo:
»DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
– vlagatelj se je udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v
znanju, strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne
oblike
– vlagatelj predloži izjavo javnega zavoda v katerem je
zaposlen, da je bilo izobraževanje v interesu delodajalca, oziroma potrdilo visokošolskega zavoda, da je bilo izobraževanje
povezano s študijem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec)
– da je vlagatelj zagotovil najmanj 40 % lastnih sredstev.«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
– vlagatelj se je udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v
znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne
oblike
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– vlagatelj predloži izjavo javnega zavoda v katerem je
zaposlen, da je bilo izobraževanje v interesu delodajalca, oziroma potrdilo visokošolskega zavoda, da je bilo izobraževanje
povezano s študijem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec)
ali potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb, ki se vodi na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (če je prijavitelj
oseba, ki je imela v času poteka izobraževanja status brezposelne osebe)
– da je vlagatelj zagotovil najmanj 40 % lastnih sredstev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2019-5
Jesenice, dne 24. junija 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

KOPER
2241.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu
Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 59. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Nadzorni odbor Mestne
občine Koper na 4. seji dne 29. maja 2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper
1. člen
V 3. členu Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne
občine Koper (Uradni list RS, št. 12/17) se na koncu besedila
drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Pri svojem delu je samostojen in neodvisen.”
2. člen
Na koncu besedila drugega odstavka 4. člena se doda
nov stavek, ki se glasi:
“Na seji nadzornega odbora se prisotne obvesti, da so
dolžni varovati zaupne podatke in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznanijo.”
3. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Posamezne posebne strokovne naloge nadzora opravi
izvedenec na predlog nadzornega odbora skladno z zakonodajo in akti občine.”
4. člen
Na koncu besedila prvega odstavka 19. člena se doda
nov stavek, ki se glasi:
“V primeru odsotnosti obeh sejo vodi najstarejši član
nadzornega odbora.”
5. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
“20.a člen
(1) Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko
to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, skliče dopisno
sejo nadzornega odbora.

Št.
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(2) Dopisna seja se opravi na podlagi v elektronski obliki
vročenega vabila (šteje se, da je vabilo v elektronski obliki
vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o prejemu le-tega) s
priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme
z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic
seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas
trajanja seje).
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano
vsem članom nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev
potrdila oziroma je glasovala več kot polovica.
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je
sprejet, če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbora, ki so do roka oddali svoj glas.
(5) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi
vabil članom nadzornega odbora oziroma ugotovitev, koliko
članov nadzornega odbora je glasovalo in kako so glasovali.
Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo
redno sejo nadzornega odbora.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-2/2014
Koper, dne 29. maja 2019
Predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Koper
Jadran Bajec
In base all'ottavo comma dell'articolo 32 della Legge
sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07
– ZLS-TUU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e all'articolo 59 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale
n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05,
67/06, 39/08 e 33/18), il Comitato di Controllo del Comune città
di Capodistria durante la sua IV seduta del giorno 29 maggio
2019 ha accolto le seguenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL REGOLAMENTO
sull'operato del Comitato di Controllo del
Comune città di Capodistria
Articolo 1
Alla fine del secondo comma dell’articolo 3 del Regolamento sull’operato del Comitato di Controllo del Comune città
di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/17) va aggiunta una nuova frase che recita come segue:
“Il Comitato di Controllo opera in modo autonomo e indipendente.”
Articolo 2
Alla fine del secondo comma dell’articolo 4 va aggiunta
una nuova frase che recita come segue:
“Durante la riunione del Comitato di Controllo i partecipanti vanno informati sull’obbligo di tutelare le informazioni
riservate e i segreti d’ufficio di cui vengono a conoscenza.”
Articolo 3
Il testo dell’articolo 15 viene modificato come segue:
“I singoli compiti tecnici di controllo sono svolti da un perito designato da parte del Consiglio comunale, conformemente
alla legislazione e agli atti comunali.”
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Articolo 4
Alla fine del primo comma dell’articolo 19 va aggiunta una
nuova frase che recita come segue:
“In caso di assenza di entrambi, la seduta viene presieduta dal membro più anziano del Comitato di Controllo.”
Articolo 5
In seguito all’articolo 20 va aggiunto un nuovo articolo –
20a che recita come segue:
“Articolo 20a
(1) Nel caso di urgenza o per motivi di economicità del
procedimento, il presidente del Comitato di Controllo può convocare una seduta del Comitato di Controllo per corrispondenza.
(2) La seduta per corrispondenza deve essere effettuata in base all'invito elettronico notificato (l'invito in forma
elettronica si considera notificato in quanto il ricevente invia
la notifica di ricezione dello stesso) con allegato il materiale
e la proposta di delibera, per la quale viene espresso il voto
tramite telefono o posta elettronica. A seconda della modalità
di svolgimento della seduta per corrispondenza, l'invito alla
stessa deve contenere le informazioni riguardo la sua durata
(data esatta e orario).
(3) La seduta per corrispondenza è deliberativa se l'invito
è stato inviato a tutti i membri del Comitato di Controllo, di cui
almeno la metà ha confermato la ricezione dell'invito, ovvero
ha espresso il proprio voto.
(4) La proposta di delibera sottoposta alla seduta per
corrispondenza è adottata nel caso in cui a suo favore voti
la maggioranza dei membri del Comitato di Controllo che ha
espresso il proprio voto entro il termine previsto.
(5) La seduta per corrispondenza viene verbalizzata, e
oltre agli elementi, previsti dal presente regolamento, deve
comprendere anche le notifiche di ricezione degli inviti ai membri del Comitato di Controllo, ossia la constatazione del numero
di membri del Comitato che hanno partecipato al voto e l’esito
della votazione. L’approvazione del verbale della seduta per
corrispondenza è inserita nella prima seduta ordinaria successiva del Comitato di Controllo.”
Art. 6
Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento
entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
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ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 6. seji, dne 4. 7.
2019, sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 20,09 EUR
za efektivno uro storitve od 1. 8. 2019 dalje.
II.
Subvencija občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 14,07 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– stroškov strokovne priprave 1,16 EUR na uro,
– stroškov vodenja in koordiniranja 2,30 EUR na uro (koordinator upoštevan nad določenim kadrovskim normativom),
– 70 % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,61 EUR na
uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 6,02 EUR na uro in se lahko
še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za
socialno delo Posavje (Enota Krško). Ob nedeljah se cena za
uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 8,43 EUR na uro, ob
praznikih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša
9,03 EUR na uro.
IV.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2019 dalje.
Št. 122-1/2019-O702
Krško, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

N. 011-2/2014
Capodistria, 29 maggio 2019
Il Presidente del Comitato di Controllo
del Comune città di Capodistria
Jadran Bajec

KRŠKO
2242.

Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve Pomoč družini
na domu v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 –
odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08,
53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11
– ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ,
29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17 in 31/18 –

2243.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je
Občinski svet Občine Krško, na 6. seji, dne 4. 7. 2019, sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov
v vrtcih Občine Krško
1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v
vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2019 dalje znašajo:
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Vrtec
1. Brestanica
2. Koprivnica
3. Krško
4. Leskovec
5. Podbočje
6. Raka
7. Senovo

Starostna skupina
1–3 let
616,57
666,06
590,95
577,83
587,76
572,29
618,58

Starostna skupina
3–4 let
428,95
–
422,41
410,23
438,94
412,11
462,15

2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije,
kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje
in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini
Krško.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo
(znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,07 EUR na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro
zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2019.
Št. 605-2/2019-O704
Krško, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

LJUBLJANA
2244.

Avtentična razlaga tretjega odstavka 8. člena
Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del
območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 122. člena
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 8. 7. 2019 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem
lokacijskem načrtu za del območja urejanja
ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
I.
Določbo tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem
lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška

Kombinirani
oddelki
–
469,04
466,29
475,69
453,99
426,14
438,94

Starostna skupina
3–6 let
405,89
487,82
396,55
399,60
419,03
373,09
373,70

Razvojni
oddelek
–
–
1.447,03
–
–
–
–

(osrednji del) (Uradni list RS, št. 11/06, 69/09 in 78/10) je treba
v delu, ki se glasi: »V pritličju in prvem nadstropju so v stanovanjskih objektih ob povezovalni cesti predvideni poslovni, trgovski in gostinski lokali, dopustne so tudi storitvene dejavnosti,
vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti, ki ne povzročajo
motenj v bivalnem okolju.« razlagati tako, da »storitvene dejavnosti« obsegajo tudi dejavnost zobozdravstvene ali druge
zdravstvene ambulante, kar po Uredbi o razvrščanju objektov
(Uradni list RS, št. 37/18) obsega dejavnost v objektu s šifro
12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo ambulante).
II.
Ta avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 35040-5/2019-10
Ljubljana, dne 8. julija 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

2245.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 5. člena in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 –
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 6. seji dne 8. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03 in
79/13) se v 3. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za poslovanje s tujino se uporablja poleg imena zavoda
iz prejšnjega odstavka ime, zapisano v tujem jeziku: Community Health Centre Ljubljana.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »Metelkova« doda beseda »ulica«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se:
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– v točki a) na koncu desete alineje pika nadomesti s
podpičjem in za njo dodata novi enajsta in dvanajsta alineja,
ki se glasita:
»– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in
drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
– povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi in
socialnovarstvenimi, vzgojnoizobraževalnimi in drugimi zavodi,
podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.«;
– za točko č) doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne
za njegovo delovanje in so v skladu z njegovimi strokovnimi in
poslovnimi interesi.«.
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
–I
55.201 Počitniški domovi in letovišča
–J
58.110 Izdajanje knjig
–J
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
–J
58.190 Drugo založništvo
–J
62.020 Svetovanje o računalniških napravah
in programih
–J
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
–J
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
–J
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
– M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
– M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju biotehnologije
– M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja
in tehnologije
– M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– N 77.330 Dajanje pisarniške opreme
in računalniških naprav v najem
in zakup
– N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v najem
in zakup
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge posamične pisarniške
dejavnosti
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
– Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
– Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve
za starejše in invalidne osebe
– Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno
varstva brez nastanitve
– S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj«.
3. člen
V četrtem odstavku 9. člena in četrtem odstavku 10. člena
se besedi »univerzitetno izobrazbo« nadomestita z besedilom
»najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi,

Uradni list Republike Slovenije
visokošolsko univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali
najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja)«.
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(vodilni delavci)
Zavod ima lahko enega ali več vodilnih delavcev za posamezno področje. Vodilni delavci za posamezno področje se
določijo v statutu zavoda.
Vodilni delavci se imenujejo na podlagi neposrednega
povabila direktorja zavoda ali javnega razpisa. Mandat vodilnih
delavcev je vezan na mandat direktorja zavoda.
Vodilne delavce imenuje in razrešuje direktor.
Pogoje za imenovanje, podrobnejša določila o postopku
in načinu imenovanja ter razloge za razrešitev vodilnih delavcev se uredi v statutu zavoda.«
5. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za delo zavoda, s katerimi upravlja zavod, so
razen premoženja zavoda, še:
– sredstva iz proračuna in druga sredstva ustanovitelja;
– sredstva po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalnicami oziroma zavarovalnimi organizacijami;
– sredstva po pogodbi z Ministrstvom za zdravje RS za
naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz proračuna;
– sredstva iz proračuna RS;
– sredstva, pridobljena s prodajo storitev na trgu;
– sredstva iz raziskovalnih projektov;
– sredstva EU;
– donacije, sponzorska sredstva in darila;
– druga sredstva.«.
6. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda z določbami
tega odloka v roku 60 dni po njegovi uveljavitvi.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 170-3/2019-8
Ljubljana, dne 8. julija 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

2246.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti
za starše

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o
uveljavljanju 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, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16
– odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 6. seji 8. 7. 2019 sprejel
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Št.

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
1. člen
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana:
Vrtec Andersen, Rašiška ulica 7, Ljubljana; Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana; Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400,
Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana; Vrtec Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Vrtec Jarše,
Rožičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a,
Ljubljana; Vrtec Kolezija, Pod bukvami 11, Ljubljana; Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana; Vrtec Miškolin, Novo Polje,
cesta VI/1, Ljubljana; Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14,
Ljubljana; Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec
Najdihojca, Gorazdova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova
ulica 6, Ljubljana; Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2,
Ljubljana; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova
cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, Ljubljana; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški
gaj, Reška ulica 31, Ljubljana; Vrtec Zelena jama, Zvezna
ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vrtec), znašajo mesečno
na otroka v eurih:
Dnevni programi:
Prvo starostno obdobje
Drugo starostno obdobje
Kombinirani oddelki
Oddelki 3–4 letnih otrok
Razvojni oddelek

Cena v eurih
576
418
446
439
1.174

2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnevnih programov vrtcev iz prejšnjega člena, znašajo 44 eurov
mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža
ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim
dnem.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da
plačajo:
a) v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih
oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižje plačilo
od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižje
plačilo za svoj dohodkovni razred,
b) v programu drugega starostnega obdobja v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 15 % nižje plačilo
od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 % nižje
plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
c) v kombiniranih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 13 % nižje plačilo
od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižje
plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
d) v oddelkih 3–4 letnih otrok v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 11,5 % nižje plačilo
od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 8,5 % nižje
plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.
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4. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in so
razporejeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda ter imajo otroka vključenega v javni vrtec, se ob predložitvi dokazil o
reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža
plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno
6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje
osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno
s prejšnjim odstavkom vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine
Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo
ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in se jim
plačilo sofinancira iz državnega proračuna, dodatna znižanja
iz 3., 4. ali 5. člena tega sklepa ne pripadajo.
7. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do
30. septembra tekočega leta. Starši so jo dolžni vrtcu pisno
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti
otroka iz vrtca.
Starši otrok iz prejšnjega odstavka lahko izven termina
iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka,
na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, uveljavijo zdravstveno
rezervacijo. Starši so dolžni vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije predložiti v obravnavo vrtcu najkasneje v roku
sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti
otroka v vrtcu.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za namen iz prvega in
drugega odstavka tega člena za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega
se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj
iz 3. in 5. člena tega sklepa.
8. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila javnemu vrtcu sredstva za plačilo
celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki
nastane zaradi določitve vseh dodatnih ugodnosti za starše
po tem sklepu.

Stran

5806 /

Št.

46 / 19. 7. 2019

9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,
znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 57/12).
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. septembrom 2019.
Št. 6020-21/2019-28
Ljubljana, dne 8. julija 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

2247.

Sklep o lokacijski preveritvi za del enote
urejanja prostora ŠI-390

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 6. seji 8. 7. 2019 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora ŠI-390
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini
1739 Zgornja Šiška: 794/5, 794/6, 794/16 in se po določilih
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN,
22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13,
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15
– DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična
razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja
prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ŠI-390 z namensko rabo
CDd (območja centralnih dejavnosti brez stanovanj).
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega
pogoja, določenega v urbanističnih pogojih za EUP ŠI-390 v
Prilogi 1 OPN MOL ID – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji
(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora, po katerem je
od nadzidav objektov v območju dopustna samo nadzidava
nižjega dela hotelskega objekta za 2 etaži (do P+5), in sicer
tako, da se dopusti nadzidava nižjega dela hotelskega objekta
za 2 etaži (do P+6).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1169
Št. 35040-4/2019-55
Ljubljana, dne 8. julija 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Uradni list Republike Slovenije
LOG - DRAGOMER
2248.

Odlok o spremembah Odloka o postopku
in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Log - Dragomer

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na
4. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 72/17 – ZNORG)
I.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 5. člena, tako, da
se beseda »pravilnika« v 1. vrstici zamenja z besedo »odloka«.
II.
Besedilo druge alineje drugega odstavka 5. člena se
zamenja z naslednjim besedilom:
»– izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj
30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj 30 ur (razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg).«
Št. 671-5/2019
Dragomer, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

2249.

Odredba za postavitev naprav za umirjanje
prometa na Poti na Plešivico v Občini Log Dragomer

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) in 5. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 15/09, 37/15)
je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 4. redni seji dne
19. 6. 2019 sprejel

ODREDBO
za postavitev naprav za umirjanje prometa
na Poti na Plešivico v Občini Log - Dragomer
1. člen
Na Poti na Plešivico se dovoli postavitev 2 naprav za
umirjanje prometa (hitrostne ovire na cestišču).
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-10/2015
Dragomer, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

MEDVODE
2250.

Sklep o pripravi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za območje urejanja
SE 12/1-3 del Na Klancu

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 18. člena Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno
besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) izdaja župan Občine Medvode

SKLEP
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za
območje urejanja SE 12/1-3 del Na Klancu
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načrtovanih posegov v prostor, pogoje za rešitve prometne
in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo
in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske
ureditve.
Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na območje
doma za starejše osebe, ki se nahaja v funkcionalni enoti F1
ter na posege na zemljiščih, ki se nahajajo v območju funkcionalne enote F2.
V funkcionalni enoti F1 je predvidena odstranitev in rekonstrukcija dela obstoječega doma za starejše in dozidava
k obstoječemu objektu. Etažnost dozidave bo K+P+2N kot je
etažnost obstoječega objekta. Namen dozidave je povečanje
kapacitet doma za starejše občane.
V funkcionalni enoti F2 je predvidena sprememba gradbenih parcel in tipa objektov, določil glede umeščanja objektov.

1. člen

3. člen

(splošno)

(način pridobitve strokovnih rešitev)

S tem sklepom določa župan Občine Medvode začetek
in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na
Klancu (Uradni list RS, št. 35/07, 12/15, 24/26) (v nadaljevanju: OLN), pobudnika Projektivni Biro Velenje d.o.o., Prešernova 8, Velenje ter Arhiplus d.o.o., Poljanska cesta 65b,
4224 Gorenja vas.

Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih
izhodišč in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in
veljavne zakonodaje. Strokovne rešitve pripravi pooblaščeni
načrtovalec.

2. člen

(vrsta postopka)

(območje in predmet načrtovanja)
Ureditveno območje je celotno območje, ki se ureja z
OLN in vsebuje prostorske ureditve, pogoje za umestitev

4. člen
Postopek priprave odloka poteka skladno z določili
116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni
list RS, št. 61/17).

5. člen
(roki za pripravo odloka)
Faza
izhodišča in sklep o pripravi
objava sklepa v Uradnem listu RS
izdelava osnutka
pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na
okolje in prvih mnenj skladno z določili 110. in 111. člena
ZUreP-2
usklajevanje s smernicami iz pridobljenih mnenj
pridobivanje odločbe o izdelavi CPVO
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelava dopolnjenega osnutka
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi
dopolnjenega osnutka OLN 2 v Uradnem listu RS
javna razgrnitev in javna obravnava
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in obravnave
obravnava in sprejem stališč do pripomb na seji
občinskega sveta
objava stališč do pripomb v svetovnem spletu in na
krajevno običajen način
priprava predloga
pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
izdelava usklajenega predloga
sprejem usklajenega predloga OLN
objava odloka v Uradnem listu RS
izdelava končnega dokumenta v šestih analognih vezanih
izvodih in digitalnih obliki

Nosilci
župan
Občina Medvode
izdelovalec
izdelovalec

Roki/dni
april 2019
7
14 dni po izboru izdelovalca
30

izdelovalec, Občina Medvode
izdelovalec
izdelovalec OP
izdelovalec
Občina Medvode

5
30
30–60
21 dni (po prejemu vseh mnenj)
14

izdelovalec,
Občina Medvode
izdelovalec,
Občina Medvode
občinski svet

30

Občina Medvode

7

izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
občinski svet
Občina Medvode
izdelovalec

8 dni po potrditvi stališč do pripomb
30
10 dni (po prijemu vseh mnenj)
na prvi seji občinskega sveta
7
10 dni

15
na prvi seji občinskega sveta

Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
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6. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)
Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Eles, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj;
9. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
10. Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 4a,
4000 Kranj;
11. JP Vodovod – kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana;
12. Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana;
13. Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v času javne
razgrnitve, ki traja 30 dni. Dopolnjeni osnutek prostorskega
izvedbenega akta se predstavi in obravnava na javni obravnavi.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda
pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe se preučijo, stališča do pripomb se javno objavijo na krajevno običajen način.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega
zagotavljana)
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: AZ Nepremičnine d.o.o., Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Franc Šušteršič, Cesta na Svetje 44, 1215 Medvode in Jožef Zlate, Praše 22, 4211 Mavčiče;
– pripravljavec: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode;
– izdelovalec: Projektivni biro Velenje d.o.o., Prešernova 8, 3320 Velenje in Arhiplus d.o.o., Poljanska cesta 65b,
4224 Gorenja vas.
Izdelavo odloka, geodetskega načrta v digitalni obliki,
morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in
stroške objav v Uradnem listu Republike Slovenije, financira
investitor.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka Občini Medvode predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
9. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-14/2019-1
Medvode, dne 14. junija 2019
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

Uradni list Republike Slovenije
2251.

Sklep o pripravi Odloka o spremembah
in dopolnitvah OLN za območje urejanja
PD 15/1 Žlebe

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora – 2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 18. člena
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) izdaja župan Občine
Medvode

SKLEP
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah
OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
1. člen
S tem sklepom določam pripravo Odloka o spremembah
in dopolnitvah OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe pobudnika HIT PRELESS d.o.o., Podjetje specializirano za opremljanje objektov, proizvodnjo pisarniškega pohištva in stolov,
Žlebe 1, Medvode.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Območje OLN obsega zemljišča s parcelnimi številkami
112/5, 112/6-del, 109/8, 109/7, 108/11, 108/10, 108/4, 108/6,
108/9, vse k.o. Golo Brdo (1981). Območje meri 14.917,40 m2.
OPN Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18) določa,
da je območje OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe v
enoti urejanja prostora EUP GB_17 z namensko rabo prostora IG-gospodarska cona in da prostorski izvedbeni načrt v
skladu s 152. členom OPN Občine Medvode še naprej ostaja
v veljavi.
Pobuda za spremembe in dopolnitve Odloka o OLN za
območje urejanja PD 15/1 Žlebe se nanaša na spremembe in
dopolnitve odloka tako, da bo možno zgraditi nadstrešnice med
objektoma 1 in 3, na vzhodu objekta 1 prizidavo in še druge
izboljšave/posodobitve odloka.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve pripravi pooblaščeni načrtovalec.
4. člen
(vrsta postopka)
Spremembe in dopolnitve OLN za območje urejanja
PD 15/1 Žlebe se pripravi po rednem postopku priprave OPPN
v skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN,
odločitev o CPVO
/60 dni
2. faza: osnutek OPPN
/30 dni
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja
prostora (NUP)
/30 dni
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN
/30 dni
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava
/30 dni
6. faza: stališča do pripomb in predlogov
javnosti
/30 dni
7. faza: predlog OPPN
/30 dni
8. faza: druga mnenja nosilcev urejanja
prostora (NUP)
/30 dni
9. faza: sprejem OPPN na OS
/na redni seji OS
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
Fazi 1 in 2 se lahko tudi združita.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; za varstvo voda;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3,
4000 Kranj; za ohranjanje narave;
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova 10, 1000 Ljubljana; za varstvo kulturne dediščine;
4. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; za
zdravo okolje v postopku CPVO;
5. Elektro Ljubljana, d.d. DE Elektro okolica, Slovenska
cesta 58, Ljubljana; za elektroenergetsko omrežje;
6. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
za elektronske komunikacije;
7. JP Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
za vodovod, kanalizacijo, odvoz odpadkov;
8. Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode; za občinske ceste.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v času javne
razgrnitve, ki traja 30 dni. Dopolnjeni osnutek prostorskega
izvedbenega akta se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost
poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe se preučijo,
stališča do pripomb se javno objavijo v prostorskem informacijskem sistemu na spletni strani Občine Medvode in na krajevno
običajen način v uradnem glasilu Občine Medvode.
8. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
urejanja prostora)
Podatke za pripravo prostorskega izvedbenega akta posreduje delno Občina Medvode, delno pa jih pridobi izbrani
pooblaščeni načrtovalec iz javno dostopnih evidenc.
Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne
podlage vključno z geodetskim načrtom in drugimi strokovnimi
podlagami za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN zagotovi
pobudnik.
Pripravo vseh strokovnih podlag za izdelavo in sprejem
sprememb in dopolnitev OLN financira pobudnik.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z izhodišči za načrtovanje v prostorskem informacijskem sistemu, na spletni strani Občine Medvode.
Št. 350-11/2019-1
Medvode, dne 21. maja 2019
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

METLIKA
2252.

Odlok o podeljevanju štipendij Občine Metlika

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
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in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne
4. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o podeljevanju štipendij Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje
občinskih štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.
2. člen
Štipendije so namenjene dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje
(bolonjska).
3. člen
Sredstva za štipendije zagotavlja Občina Metlika iz proračunskih sredstev na posebni proračunski postavki v okviru
vsakoletnega proračuna. Število podeljenih štipendij je odvisno
od razpoložljivih sredstev Občine Metlika.
4. člen
Pri dodeljevanju štipendij se, v kolikor ta odlok ne določa
drugače, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
II. UPRAVIČENCI IN ŠTIPENDIJE
5. člen
(1) Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka
srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta
dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega
ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim
stažem (v nadaljevanju kandidati), ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Občini Metlika,
– redno napredujejo v višji letnik,
– so v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za
katerega uveljavljajo štipendijo, oziroma v zadnjem letu izobraževanja predhodne ravni izobraževanja dosegli pomembne
dosežke na posameznem področju,
– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali zavoda.
(2) Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu,
ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega
člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke,
primerljive na mednarodnem in državnem nivoju, ter so ti nad
dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.
6. člen
(1) Štipendija se podeljuje za eno šolsko oziroma študijsko leto.
(2) Štipendije se izplačuje mesečno, in sicer dijakom
za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta
naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do
30. septembra naslednjega leta.
(3) Višina mesečne štipendije znaša 100 EUR za dijake
in 150 EUR za študente.
(4) Občinska štipendija je združljiva z drugimi štipendijami, razen s Zoisovo štipendijo, pri čemer sme štipendist
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poleg občinske štipendije prejemati le eno štipendijo (državno,
kadrovsko …).

(2) Kandidat lahko v posamezni prijavi uveljavlja več pomembnih dosežkov, pri čemer je isti dosežek možno vrednotiti
le enkrat.

III. POSTOPEK PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN MERILA

11. člen
(1) Vloga kandidata se ovrednoti na podlagi doseženega
učnega uspeha v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu in
pomembnih dosežkov, ki jih je dosegel v času izobraževanja na
ravni izobraževanja, za katerega uveljavlja štipendijo, oziroma
v zadnjem letu izobraževanja predhodne ravni izobraževanja.
(2) Kriterije oziroma merila za vrednotenje vlog se podrobno in natančno opredeli v javnem razpisu, ki ga pred objavo
obravnava in potrdi Odbor za družbene dejavnosti Občinskega
sveta Občine Metlika.
(3) Med kandidati, ki dosežejo isto število točk, imajo pri
štipendiranju prednost tisti z več doseženimi točkami pri pomembnih dosežkih, v nadaljevanju pa tisti, ki so na višji ravni
izobraževanja in v višjem letniku.

7. člen
(1) Štipendije se podeljuje na podlagi javnega razpisa, ki
se objavi na spletni strani Občine Metlika.
(2) Javni razpis za podelitev štipendij mora vsebovati
najmanj:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o razpisanih štipendijah,
– pogoje in merila za pridobitev štipendije,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za prijavo,
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi štipendije,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom,
– druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi
štipendije.
8. člen
(1) Prijave za dodelitev štipendije kandidat odda na obrazcu, ki je objavljen skupaj z javnim razpisom.
(2) Kandidat mora k prijavi predložiti:
– potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževalnega programa,
– dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta,
– dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega
študijskega leta,
– dokazila o pomembnih dosežkih,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
9. člen
(1) Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo zadnjega šolskega leta, iz katerega morajo biti razvidne ocene
vseh predmetov.
(2) Za dokazilo o študijskem uspehu šteje izpis zadnjega
zaključenega študijskega leta, iz katerega morajo biti razvidne
številčno izražene ocene. V primeru dvopredmetnih študijskih
programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz
obeh programov.
(3) Dosežen uspeh se določi tako, da se upošteva povprečje ocen vseh številčno izraženih predmetov. Povprečna
ocena se določi na dve decimalki natančno.
10. člen
(1) Za pomembne dosežke na posameznem področju
se šteje:
– najvišja mesta na državnem tekmovanju,
– udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
– pomembni dosežki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
– objava strokovnega ali znanstvenega članka v strokovni
reviji ali zborniku,
– priznanja, nagrade in drugi dosežki na nivoju regije,
– aktivno sodelovanje v projektih za dobrobit lokalne
skupnosti,
– aktivno sodelovanje pri razvoju in delu posameznega
društva, ki deluje na kulturnem, socialnem, športnem, humanitarnem, prostovoljnem ali turističnem področju v občini,
– drugi pomembni dosežki.

12. člen
(1) Postopek javnega razpisa za podeljevanje štipendij
vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
(2) Naloge komisije so:
– obravnava vloge ter pripravi predlog podelitve štipendij,
– podaja mnenje na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa,
– podaja predlog odločitve o prenehanju pravice do štipendije,
– podaja predlog odločitve o oprostitvi vračila štipendije,
– obravnava predloge za spremembe in dopolnitve tega
odloka.
(3) Komisija odloča z večino glasov vseh članov. O seji
komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
(4) Komisija obravnava vloge, pripravi pisni predlog o (ne)
podelitvi štipendije ter ga preda v potrditev direktorju občinske
uprave. Direktor občinske uprave izda na podlagi pisnega predloga komisije upravno odločbo.
(5) Komisija sestavi po prednostnem redu razvrščeno
rezervno listo neizbranih kandidatov, ki lahko prejmejo odločbo
o dodelitvi štipendije v primeru, če prvotno izbrani kandidati
umaknejo vlogo ali ne sklenejo pogodbe o štipendiranju v roku,
določenem v odločbi, brez utemeljenega pisnega razloga.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA
IN ŠTIPENDISTA
13. člen
(1) Medsebojna razmerja med Občino Metlika kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo o štipendiranju.
(2) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati:
– pogodbeni stranki,
– višino štipendije,
– čas prejemanja štipendije,
– pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.
(3) Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi
njegov zakoniti zastopnik.
(4) Če štipendist (in njegov zakoniti zastopnik) ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o
dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev
štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za
dodelitev štipendije.
14. člen
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku
15 dni od nastanka spremembe, zlasti pa:
– prekinitev, spremembo ali konec izobraževanja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– sklenitev pogodbe z drugim štipenditorjem,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

46 / 19. 7. 2019 /

Stran

5811

– sklenitev pogodbe o zaposlitvi, prijavo v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oziroma začetek
opravljanje samostojne registrirane dejavnosti,
– podatek, da je postal (so)lastnik gospodarske družbe
ali zavoda.

(2) O odločitvi o oprostitvi vračila štipendije odloča direktor
občinske uprave na predlog komisije za štipendiranje.

15. člen
V roku 30 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega
leta je štipendist dolžan dostaviti štipenditorju dokazilo o doseženem učnem uspehu v šolskem oziroma študijskem letu, za
katerega je prejemal štipendijo.

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

16. člen
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom
časa, določenega v pogodbi o štipendiranju, in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev do vračila, če:
– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije
preneha z izobraževanjem oziroma izgubi status dijaka ali
študenta,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem,
ki je nezdružljiva z občinsko štipendijo,
– se zaposli, se vpiše v evidenco brezposelnih oseb na
Zavodu RS za zaposlovanje, prične opravljati samostojno registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe
ali zavoda,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
(2) O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega roka odloči direktor občinske uprave na predlog komisije
za štipendiranje.
17. člen
(1) Štipendista, ki izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, določenega v pogodbi o štipendiranju, se lahko
na njegovo prošnjo delno ali v celoti oprosti vračila štipendije,
samo v naslednjih primerih:
– če štipendist opusti izobraževanje zaradi svoje dalj časa
trajajoče bolezni ali poškodbe ali invalidnosti,
– če štipendist štipendije skupaj z obrestmi ne more vrniti
zaradi socialne ogroženosti.
(2) Izpolnitev pogoja glede zdravstvenega stanja štipendista, zaradi katerega štipendist opusti izobraževanje, se dokazuje s specialističnim zdravniškim potrdilom, ki je izdano na
podlagi ustrezne medicinske dokumentacije in iz katerega je
razvidno, da štipendist ne more nadaljevati šolanja oziroma
študija, za katerega mu je bila dodeljena štipendija.
(3) Izpolnitev pogoja glede invalidnosti se dokazuje s
pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
(4) Socialna ogroženost štipendista je podana v naslednjih primerih:
– če je v času prejemanja štipendije pri starših štipendista nastala dalj časa trajajoča bolezen ali je pridobljen status
invalida,
– če je štipendist oziroma so njegovi zakoniti zastopniki
v času oddaje vloge za oprostitev vračila štipendije prejemniki
denarne socialne pomoči po predpisih iz socialnega varstva.
(5) Razlogi iz prejšnjega odstavka se dokazujejo s specialističnim zdravniškim potrdilom oziroma s pravnomočno
odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
o ugotovitvi invalidnosti in z odločbo pristojnega centra za
socialno delo.
18. člen
(1) Vlogo z obrazložitvijo za delno ali celotno oprostitev
vračila štipendije štipendist vloži pri Občini Metlika. Vlogi je
potrebno priložiti dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov
za oprostitev vračila štipendije v skladu s tem predpisom.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št. 609-1/2019
Metlika, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

MORAVSKE TOPLICE
2253.

Statutarni sklep

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na podlagi
16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 35/14, 21/15, 25/17) na 6. redni seji dne 2. 7. 2019 sprejel
naslednji

STATUTARNI

SKLEP

1. člen
S tem sklepom se začasno, do konstituiranja sveta Krajevne skupnosti Sebeborci, uredijo zadeve statutarne narave, ki
so potrebne za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
2. člen
Do konstituiranja sveta Krajevne skupnosti Sebeborci,
KS Sebeborci zastopa župan Občine Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00004/2019-2
Moravske Toplice, dne 4. julija 2019
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

MURSKA SOBOTA
2254.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za severni del EUP SO 99 v Murski
Soboti

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 14/15 – ZUUJFO in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in
69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 6. redni
seji dne 13. junija 2019 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti

Uradni list Republike Slovenije
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje OPPN)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in podlaga odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Projektivni biro
Lazar, d.o.o., Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, v februarju
2019, pod številko naloge U11-18.
(2) Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 54/16 in 67/16).
(3) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoje in merila parcelacije,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoji glede varovanja zdravja ljudi,
– etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
– vplive in povezave načrtovanih ureditev s sosednjimi
območji in dopustna odstopanja.
2. člen

(1) Ureditveno območje obsega nepozidana stavbna zemljišča med Ulico Jožefa Benka in podaljškom Tomšičeve ulice
v Murski Soboti. Na severnem robu omejuje območje Kološeva
ulica. Na vzhodnem robu je območje omejeno s Tomšičevo
ulico, ki je ena glavnih vpadnic v mesto Murska Sobota z južne
strani (z avtoceste). Na južnem delu obravnavanega območja
so njivske površine, ki so s prostorskim načrtom (OPN) prav
tako predvidene za pozidavo, vendar pa niso vključene v območje obdelave. Velikost ureditvenega območja je okvirno 2,4 ha.
(2) Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št.: 2932/16, 2932/17, 2932/18, 2932/19, 2932/20, 2933/6,
2933/8, 2933/9, 3196/2 vse k.o. Murska Sobota.
(3) Posamezni načrtovani komunalni vodi, objekti in naprave ter kolesarske in peš povezave se navezujejo na obstoječe objekte in naprave, ki potekajo po zemljiščih izven
območja OPPN.
(4) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh
grafičnih prilogah.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(vrste dejavnosti)
V ureditvenem območju je predvidena umestitev novih
objektov namenjenih centralnim dejavnostim, gradnji večstanovanjskih objektov in individualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo spremljajočih storitvenih dejavnosti, ter grajeno javno
dobro, namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske
javne infrastrukture.

(sestavni deli OPPN)

6. člen

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta (OPN) s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) ter grajeno
javno dobro (GJD)
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije.

(vrste gradenj)

3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se
nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev
5. Povzetek za javnost.

Na območju urejanja so dopustni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– urejanje odprtega prostora,
– gradnja prometne, energetske, telekomunikacijske in
komunalne infrastrukture,
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov in naprav,
– sprememba namembnosti rabe objekta in sprememba
namembnosti posameznega dela objekta ob upoštevanju določil 7. člena tega odloka,
– rušitev obstoječih objektov in naprav,
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.
7. člen
(vrste osnovnih objektov glede na namen)
Na vzhodnem delu območja je predvidena umestitev večjega objekta (ali niza objektov), ki bo namenjen centralnim
dejavnostim (trgovina, storitvene dejavnosti, mirna poslovna in
obrtna dejavnost). V centralnem delu območja se predvideva
gradnja večstanovanjskih objektov (vrstne hiše, stanovanjski
dvojčki …). Zahodni del območja je namenjen individualni
stanovanjski gradnji. Dopustna je gradnja enostanovanjskih
in dvostanovanjskih stavb. Kot dopolnilna dejavnost znotraj
stanovanjskih objektov so dopustne tudi druge mirne obrtne in
storitvene dejavnosti, ki pa ne smejo presegati stanovanjske
funkcije objekta.
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8. člen
(pogoji glede oblikovanja objektov ter ureditve okolice)
(1) Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– tlorisna oblika stavb je lahko pravokotna ali kvadratna
ali sestavljena;
– višinski gabarit: objekt centralnih dejavnosti in večstanovanjski objekti: P+3 (oziroma P+2+M); individualne stanovanjske hiše P+1+M, dovoljena je gradnja kleti,
– kota pritličja objektov se prilagaja obstoječemu okoliškemu terenu,
– faktor zazidanosti parcele je 0,4,
– strehe: dvokapne z naklonom 35–40°, ravne ali njihova
kombinacija,
– za vsako stanovanje v večstanovanjskih zgradbah s
šest ali več stanovanji je treba zagotoviti 15 m2 zelenih površin
na stanovanje, od tega vsaj polovico za otroška igrišča in četrtino za površine za igro z žogo in četrtino za počitek.
(2) Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov
energije, ki ne smejo presegati slemena streh in morajo imeti
enak naklon kot streha.
(3) Zunanje ureditve morajo biti prilagojene terenu in
višinskim potekom obodnih cest.
(4) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina ograje na ulični strani je lahko največ 1,20 m. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah ne
smejo onemogočati preglednosti oziroma ovirati prometa po
javni cesti.
(5) Ob objektih je dopustna postavitev pergol in nadstreškov.
9. člen
(pogoji glede lege objektov)
(1) Novi objekti in dozidave objektov morajo biti odmaknjeni od meje parcele, namenjene gradnji, tako, da ni motena
sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so
upoštevani varnostni pogoji. Minimalni odmik objekta od meje
parcele, namenjene gradnji je 1 m. Minimalni odmik objekta od
parcelne meje grajenega javnega dobra je najmanj 4 m.
(2) Gradnja stavb je dovoljena do gradbenih mej, ki so
prikazane v grafični prilogi. Gradbene meje objekti ne smejo
presegati, lahko pa se jo dotikajo s fasado ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Gradbeno mejo lahko presegajo napušči, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča, manjši
oblikovni poudarki fasade in podobno.
(3) Gradnja gradbenih inženirskih objektov je dovoljena
tudi preko gradbenih mej in izven meje območja OPPN.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Upoštevati je potrebno
vse zahteve glede načina gradnje enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki se urejajo v skladu s predpisom, ki urejajo to vrsto
objektov glede na zahtevnost.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov oziroma
njihovih najbolj izpostavljenih delov od sosednjih parcel morajo
znašati minimalno 1 m. Odmik je lahko manjši, če z njim soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
(3) Pri umeščanju enostavnih in nezahtevnih objektov je
potrebno upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in
prometno-varnostne režime.
IV. POGOJI IN MERILA PARCELACIJE
11. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu OPPN.
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(2) Dovoljena so tudi odstopanja od načrta parcelacije pri
čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih
ureditev javnih površin. Dopustno je združevanje parcel, vendar
mora ob tem gradnja objektov ostati znotraj območja gradnje
oziroma gradbene meje. Dopustno je tudi odstopanje v širini
parcele, pod pogojem, da se s tem strinja lastnik sosednje
parcele. Regulacijski elementi (odmiki, gradbene meje) se pri
tem prilagodijo novi parcelni meji.
V. PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo gospodarske javne
infrastrukture v območju OPPN so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni
na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturno
omrežje po pogojih upravljavcev posameznih vodov;
– točen potek tras ter detajlni pogoji za priključitev na
gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega
objekta;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika
pridobiti služnost;
– trase vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati
usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev vodov in morajo biti izvedene
tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe vode gospodarske javne infrastrukture, ki se
nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih
predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi
upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih
vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo, kolikor jih je potrebno zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo
izvedbe ureditev po tem odloku.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
13. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Na območju je predvidena gradnja prometne infrastrukture. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega načrta.
(2) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih
prometnih površin:
– navezava na obstoječe prometno omrežje,
– urejanje notranjega prometnega omrežja,
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– urejanje mirujočega prometa,
– urejanje dostave in intervencijskega prometa,
– površine za kolesarski in peš promet.
(3) Območje se prometno naveže na obstoječi priključek
na Tomšičevo ulico in Ulico Jožefa Benka.
(4) Notranje cestno omrežje bo navezano na obstoječe
obodne ceste. Zasnovati ga je potrebno tako, da bo zagotavljalo dovoze do parkirnih površin pred predvidenimi objekti ter
dostavne in intervencijske dovoze do vseh objektov.
(5) Znotraj funkcionalnega zemljišča posameznega objekta je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Za
določitev minimalnega števila parkirnih mest v območju OPPN
je potrebno upoštevati določila veljavnega občinskega prostorskega načrta oziroma veljavne tehnične predpise, ki urejajo to
področje.
(6) Poti za intervencijska vozila so zagotovljene z dostopnimi cestami. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna
mesta in manipulativne površine morajo biti primerno utrjene,
dimenzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi
merodajnega vozila ter urejene brez ovir.
(7) Za zagotovitev varnega peš prometa znotraj območja
je predvidena izvedba enostranskega pločnika ob cesti skozi
območje.
(8) Kolesarski promet se lahko odvija po cesti, ki poteka
skozi območje.
(9) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene
pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.
14. člen
(oskrba z vodo)
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z
nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi mestni
vodovod v skladu z določili upravljavca.
15. člen
(odvod komunalnih in padavinskih voda)
(1) Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno
za padavinske in komunalne odpadne vode in usklajeno z
veljavnimi predpisi s področja varstva okolja.
(2) Komunalne odpadne vode se morajo po ločeni kanalizaciji odvajati v javno kanalizacijsko omrežje Mestne občine
Murska Sobota, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo.
(3) Padavinske vode, se lahko zbirajo v zbiralnikih deževnice in ponovno uporabljajo oziroma jih je treba odvajati
posredno v podzemne vode (razpršeno ponikanje za vsak
objekt posebej).
(4) Pri izdelavi projektov DGD, PZI za vse predvidene
objekte in zunanje ureditve je potrebno upoštevati vse zahteve
iz smernic MOP ARSO k predmetnemu OPPN-ju.
16. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija.
(2) Zbirna in odjemna mesta odpadkov se uredijo tako,
da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih
komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje
zakonodaja.
(3) Dopustno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih za predelavo v kompost.
17. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na ureditvenem območju je možna postavitev javne
razsvetljave.
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(2) Območje urejanja se opremi z javno razsvetljavo v skladu s kriteriji in predpisi glede osvetljenosti cest in ob upoštevanju
predpisov o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja.
18. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Za oskrbo območja z električno energijo je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo ustrezne izvedbe
in moči, ter nizkonapetostni razvod z vključitvijo v obstoječe
omrežje pod pogoji upravljavca. Novi NN kabelski izvodi bodo
po celotnem delu trase položeni v zaščitne cevi nove kabelske
kanalizacije 4xPC-E/160, kot je razvidno iz grafičnega dela.
(2) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije. V ta namen je na strehah
objektov dopustna namestitev sončnih kolektorjev.
19. člen
(oskrba s plinom, ogrevanje)
(1) Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega
omrežja pod pogoji upravljavca.
(2) Za potrebe ogrevanja z zemeljskim plinom se lahko za
predvidene objekte in ureditve predvidijo priključni plinovodi.
(3) Kot vir ogrevanja naj se prednostno uporabljajo okolju
prijazni viri ogrevanja (toplotne črpalke, sončni kolektorji, lesna
biomasa …).
20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN je dovoljena graditev objektov skladno z Enotno klasifikacijo vrst objektov CC-SI 22240 Lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja. Postavitev antenskega droga elektronskega omrežja mobilnih komunikacij je dovoljena v skladu
z določili točke »f (2)« 92. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni
list RS, št. 54/16, 67/16).
(2) Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi
vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunikacijskih
vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov.
Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v
fazi izdelovanja projektov DGD, PZI pri upravljavcih posameznih sistemov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju ni enot registrirane nepremične kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostalin
je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(varovanje okolja)
V ureditvenem območju so možne le takšne dejavnosti,
ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za obravnavano območje.
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23. člen
(varstvo zraka)
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka
bodo na območju potrebni med gradnjo, med obratovanjem pa
dodatni ukrepi ne bodo potrebni.
(2) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak
med gradnjo so:
– preprečevanje prašenja z gradbišča; ukrep zahteva redno vlaženje odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep
zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne
prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih
sredstev.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(3) Znotraj območja se izvaja III. stopnja varstva pred
hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi
presegal mejne dnevne (60 dbA) in nočne (50 dbA) ravni hrupa.
25. člen
(varstvo voda in tal)
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne
rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje itd.) je potrebno
pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.
26. člen
(ohranjanje narave)
Na območju urejanja ni območij varstva narave. Posebni
ukrepi varstva narave zato niso potrebni.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Na območju ni objektov ali ureditev za potrebe obrambe.
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno
z varstvom pred požarom)
(1) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami se pri vseh posegih v prostor upoštevajo predpisi
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne
varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g].
(3) Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.
(4) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z
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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.
(5) Interno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(6) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost
konstrukcij za določen čas v primeru požara.
IX. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
29. člen
(varovanje zdravja)
(1) Lega in velikost objektov mora zagotavljati, da bo za
bivalne objekte ter objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo
ljudje, celotna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno.
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo
varstvo zraka.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
30. člen
(faznost gradnje)
(1) Gradnja in ureditev območja lahko potekata fazno v
skladu z interesi investitorjev posameznega objekta.
(2) Pred gradnjo objekta mora biti urejena zanj potrebna
komunalna infrastruktura. Hkrati z objektom morajo biti urejene
tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna pred začetkom gradnje stanovanjskih objektov ter cestne in komunalne infrastrukture in nove parcelacije. Lega teh
objektov mora upoštevati novo parcelacijo, v kolikor le ta še
ne bo izvedena.
31. člen
(dovoljena odstopanja pri gradnji stavb)
Dopustna je drugačna umestitev objektov in ureditev
zunanjih površin (npr. parkirišča, tlakovane površine, zelene
površine, dostopne ceste itd.) od prikazane ob upoštevanju
določenih gradbenih linij in ostalih določil odloka. Prikazana je
situacija izhodiščne prostorske ureditve, ki se lahko prilagaja
pobudam in potrebam posameznih investitorjev ob upoštevanju
določil in pogojev odloka glede infrastrukturnega opremljanja
in zadostnih funkcionalnih, parkirnih ter manipulativnih površin.
Posamezne parcele, ki so prikazane v načrtu parcelacije v grafičnem delu OPPN, se znotraj posameznega območja pozidave
lahko združujejo.
32. člen
(odstopanja pri gradnji komunalne, prometne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja pri gradnji
infrastrukture (tudi izven meje ureditvenega območja), objektov
in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, pod pogojem, da so ureditve v soglasju
z njihovimi upravljavci.
(2) Dopustne so delne in začasne ureditve komunalne,
prometne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, za
katere je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev. Ureditve
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morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukture in
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno
fazo ureditve po izdelanih idejnih rešitvah za to območje.
(3) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji ali ovirati bodoče ureditve. Za izboljšanje stanja
opremljenosti območja je dopustno izvesti dodatna podzemna
omrežja in naprave.
(4) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti.
(5) Dopustna je drugačna zasnova ureditve zunanjih površin in parkirišč od prikazanih.
XI. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV
S SOSEDNJIMI OBMOČJI IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
33. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Ureditve, ki so predvidene z OPPN, bodo s celovito urbanistično rešitvijo programsko in oblikovno zaokrožile ureditev
južnega roba mesta Murska Sobota.
(2) Posamezni načrtovani komunalni vodi, objekti in naprave ter kolesarske in peš povezave se navezujejo na obstoječe objekte in naprave, ki potekajo po zemljiščih izven
območja OPPN.
34. člen
(začasni posegi)
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav ter
ureditev območja se lahko zemljišča uporabljajo v sedanje
namene.
XII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je javnosti
na vpogled na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota.

Uradni list Republike Slovenije
36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), na podlagi 7. člena Odloka o načinu
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13) in 17. in 90. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni
svet Mestne občine Murska Sobota na 6. seji dne 13. junija
2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov na območju
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 3/14) se prvi odstavek 8. člena spremeni
tako, da glasi »Koncesija se podeli izbranemu koncesionarju
za obdobje, ki ne sme biti krajše od 5 let in ne daljše od 15 let.«
2. člen
V 20. členu se besedilo pete alineje prvega odstavka
spremeni tako, da glasi: »– dosedanje pozitivne reference
na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe;
max. 10 točk«.
Sedma alineja prvega odstavka 20. člena se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019-5(500)
Murska Sobota, dne 13. junija 2019

36. člen

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0012/2017-19(700)
Murska Sobota, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

2255.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 –
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),

2256.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17
– GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US),
Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 4. člena Odloka o lokalnih

Uradni list Republike Slovenije
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 39/15) in 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 6. seji dne 13. junija 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju Mestne občine
Murska Sobota
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 80/13) se v 4. členu doda nova točka 5, ki glasi: »5. izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi
gumami«.
Doda se drugi odstavek 4. člena, ki glasi: »Ne glede na
prejšnji odstavek se v okviru javne službe zbiranja ne zbirajo:
1. odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
2. odpadki iz vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki
so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom,
3. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
4. odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so
izvirni povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi«.
2. člen
V 5. členu se za 28. točko, doda besedilo:
»29. izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
30. javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;
31. odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa,
ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
32. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstva iz
predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko embalažo;
33. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto
za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim
uporabnikom«.
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi: »Drugi
izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določa uredba o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov oziroma drugi predpisi, ki urejajo odpadke.«
3. člen
Zadnji stavek drugega odstavka 11. člena se spremeni
tako, da glasi: »Občina potrdi letni program najkasneje v enem
mesecu po prejemu, letni program pa se šteje za potrjen, če
občina v tem roku nanj ne posreduje svojih pripomb.«
4. člen
V 14. členu se spremeni prva alineja prvega odstavka
tako, da glasi: »– oddajo in prepuščanje vseh zbranih odpadkov
v obdelavo Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o., v skladu s predpisi,«.
Spremeni se šesta alineja prvega odstavka 14. člena
tako, da glasi: »– zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov na
izvoru tako, da se pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva
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in javnega sektorja zagotovi najmanj 80 litrski za biološke odpadke (če gospodinjstvo ne odlaga bioloških odpadkov v lastni
kompostnik) in 60 litrski za mešane komunalne odpadke ter
namenske vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična in
iz sestavljenih materialov).
Spremeni se petnajsta alineja prvega odstavka 14. člena
tako, da glasi: »obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«.
Doda se nov tretji odstavek 14. člena, ki glasi: »Na željo
izvirnega povzročitelja se zagotovi tudi dodaten zabojnik za
ločene frakcije komunalnih odpadkov iz papirja in kartona.
Na vsakem zabojniku oziroma vreči mora biti napis za namen
uporabe zabojnika oziroma vreče.«
5. člen
33. člen se spremeni tako, da glasi:
»Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih –
po sistemu od vrat do vrat v dneh, ki so za vsako posamezno
vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga
izvirni povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za
naslednje leto.
Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega
programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:
a) od individualnih gospodinjstev:
– 26-krat letno – vsakih 14 dni, mešani komunalni odpadki,
– 43-krat letno – od začetka aprila do konca novembra
vsaj enkrat tedensko in od začetka decembra do konca marca
pa vsaj enkrat na 14 dni, biološki odpadki,
– 13-krat letno – na 4 tedne, embalaža iz plastike, kovin
in sestavljenih materialov, po sistemu rumene vreče,
– 13-krat letno – na 4 tedne, odpadni papir in karton.
b) od večstanovanjskih objektov v mestu Murska Sobota:
– 52-krat letno – tedensko, mešani komunalni odpadki,
– 52-krat letno – tedensko, biološki odpadki,
– 52-krat letno – tedensko, embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov,
– 26-krat letno, papir in karton.«
Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, lastniki počitniških
kapacitet in gospodinjstva z enim članom lahko prepuščajo
odpadke v namenske vreče, ki jih kupijo pri izvajalcu javne
službe, vendar le, če s tem načinom soglaša občina. Minimalno
letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke
in namenskih vreč za ločeno zbiranje odpadne embalaže iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov znaša 6 kosov.
Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, se morajo obvezno vključiti v sistem
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Prevzem odpadkov, opredeljen v tem členu, predstavlja
minimalni standard ravnanja z odpadki, ki se lahko spremeni le
izjemoma na podlagi potrjenega letnega programa.«
6. člen
Besedilo v 36. členu se spremeni tako, da se črta beseda
»barvah«.
7. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da glasi:
»Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
1. odpadni papir in karton,
2. odpadno embalažo iz papirja in kartona,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka
15 01 06 ter
4. odpadno embalažo iz stekla.
Ne glede na prejšnji odstavek izvajalcu javne službe v
zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za odpadke iz
prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat
in če se to potrdi v letnem programu.
V občini mora biti ustrezno število zbiralnic tako, da je
posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev. V
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mestu Murska Sobota pa mora biti posamezna zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepušča
odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona
ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena
na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom
za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
Izvajalec javne službe mora zbiralnico primerno opremiti
in vzdrževati v skladu s predpisi in prevzemati v zbiralnici
prepuščene nenevarne odpadke s tako opremljenimi vozili, da
nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja, s
čim manj hrupa ter da med prevozom ne prihaja do raztresanja
odpadkov. Zbiralnica mora biti urejena tako, da izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega
ravnanja z njimi, ki bi pomenilo nevarnost za človeško zdravje.«
8. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta beseda »barva«.
Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da glasi:
»Lokacije zbiralnic in vrste nenevarnih frakcij, ki se prepuščajo
v zbiralnicah, določita v dogovoru občina in izvajalec javne
službe ter pri tem upoštevata pobude mestnih četrti in krajevnih
skupnosti.«
9. člen
Besedilo v 39. členu se spremeni tako, da se črta druga
alineja prvega odstavka.
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da glasi: »Izvajalec javne službe prevzema ločene frakcije z zbiralnic nenevarnih frakcij 14 dnevno oziroma v skladu s potrjeno dinamiko
odvozov iz letnega programa, vendar tako, da se posamezni
zabojnik, ki je polno naložen z odpadki, čim prej izprazni. Izvajalec javne službe lahko po dogovoru z občino namesti dodaten
zabojnik ali poveča število zbiralnic na tem območju.«
10. člen
V 43. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni
tako, da glasi: »izvirni povzročitelji prepustijo nevarne frakcije in
kosovne odpadke usposobljeni osebi izvajalca javne službe,«.
11. člen
Besedilo v 51. členu se spremeni tako, da se črta beseda
najmanj in nadomesti z besedo »največ«.
Doda se nov tretji odstavek 51. člena, ki glasi: »V primeru
prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja enkratna prevzemna količina,
ki bo prevzeta brezplačno, omejena na tri kubične metre.«
Doda se nov četrti odstavek 51. člena, ki glasi: »Del obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, ki jih je možno oddati v zbirnem centru
Puconci (kosovni odpadki), občina neposredno odda Javnemu
podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je
upravljavec regijskega centra za ravnanje z odpadki Puconci
in hkrati tudi upravljavec zbirnega centra.«
12. člen
V 57. členu se spremeni deveta alineja prvega odstavka
tako, da glasi: »– spremembe podatkov o plačniku ter drugih
podatkov le-te sporočiti v 15-ih dneh izvajalcu javne službe«.
13. člen
62. člen se spremeni tako, da glasi:
»Organizator javne prireditve mora z izvajalcem javne
službe dogovoriti, da ta za čas trajanja javne prireditve na
prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na
kraju prireditve zagotovi zabojnike za vsaj:
1. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo
iz papirja in kartona,
2. odpadno embalažo iz stekla,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov,
4. mešane komunalne odpadke ter
5. biološke odpadke.
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Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi,
vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč
iz prejšnjega odstavka, nosi organizator.
Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prvega odstavka tega člena na mestu javne prireditve.
Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena mora
ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom.«
14. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da glasi: »Osnova
za obračun storitev javne službe je določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oziroma z vsakokrat
veljavno področno zakonodajo«.
15. člen
Dvanajsta alineja 72. člena se spremeni tako, da glasi:
»– ob vsaki spremembi podatkov v registru ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu v register (30. člen),«.
V osemnajsti alineji 72. člena se črta beseda »barvah«.
Štiriindvajseta alineja 72. člena se spremeni tako, da
glasi: »– ne vzdržuje zbirni center, kot to določa ta odlok
(43. člen),«.
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se razveljavi uporaba Priloge 1:
Odpadki in Priloge 2: Oskrbovalni standard za zbirni center ter
se smiselno uporabljajo priloge iz Uredbe o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni
list RS, št. 33/17 in 60/18).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019-5(500)
Murska Sobota, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

2257.

Sklep o Lokacijski preveritvi na Kocljevi ulici
v Murski Soboti

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. člena in
131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list
RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 3. dopisni seji, ki je bila v času od 5. 7. do 15. 7.
2019 sprejel

SKLEP
o Lokacijski preveritvi na Kocljevi ulici
v Murski Soboti
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev na Kocljevi
ulici v Murski Soboti, ki se nanaša na zemljišče na parcelah
št. 1030/1 in 1030/2, obe v k.o. 105 – Murska Sobota in se
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/16 in
67/16) nahaja v delu enote urejanja prostora SO34 z namensko
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rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Za obravnavano območje je v veljavi izvedbeni prostorski akt Odlok o
sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača,
Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski
Soboti – blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS, št. 57/06), (v nadaljnjem besedilu: ZN).
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega
akta dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev, določenih v ZN, in sicer:
– V drugem odstavku 3. točke 4. člena odloka o ZN je
navedeno glede vrste objekta sledeče: »gradnja garažne hiše
s poslovnimi prostori«. Individualno odstopanje od teh določil je:
»gradnja poslovno-stanovanjskega objekta z garažnimi prostori«.
– V drugem odstavku 3. točke 4. člena odloka o ZN je
navedeno glede dopustne etažnosti objekta sledeče: »gradnja objekta etažnosti K+P+3«. Individualno odstopanje od
teh določil je: »gradnja poslovno-stanovanjskega objekta z
garažnimi prostori etažnosti do K+P+4 s tem, da je nad zadnjo
etažo dopustna tudi izvedba tehničnih naprav, proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, strojnic, dostopov na streho,
dimnikov ipd.«.
– V drugem odstavku 17. člena odloka o ZN je navedeno
glede tlorisne velikosti garažne hiše s poslovnimi prostori,
da »so tlorisne velikosti definirane v grafičnih prilogah ZN«.
Individualno odstopanje je: »gradnja kleti in pritličja poslovno-stanovanjskega objekta z garažnimi prostori izven tlorisnih
velikosti določenih v grafičnem delu ZN.«
3. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Sklep se objavi na spletni strani občine in se evidentira
v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne
vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja
v dveh letih od njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na
njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1177
Št. 3500-0002/2019-32(700)
Murska Sobota, dne 15. julija 2019
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

PIRAN
2258.

Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti
v Občini Piran

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16), Odloka o pogrebni in pokopališki
dejavnosti na območju Občine Piran (Uradni list RS, št. 52/18)
in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 –
uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet
Občine Piran na 7. redni seji dne 13. junija 2019 sprejel

Št.
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2.
Cene za storitve pokopališke dejavnosti, ki jih obvezno
izvaja OKOLJE Piran, d.o.o., znašajo:
STORITEV
Cene v EUR
Storitve grobarjev:
Storitve grobarjev – klasični pokop
228,00
Storitve grobarjev – žarni pokop
73,00
Storitve pokopališko-pogrebnega moštva
– na pokopališču:
Pogrebni obred – klasični pokop
255,44
Pogrebni obred – žarni pokop
202,27
Storitve najema pokopaliških objektov
in naprav:
Najem mrliške vežice na dan
30,00
Najem mrliških vozičkov (2 vozička za vsak
20,00
obred)
Najem ozvočenja
10,00
Uporaba transportne krste (iz drugih občin
8,00
24-urna)
Uporaba hladilne komore za nasl. 24 ur
10,75
(izven 24-urne dež. sl.)
Najem prostora za ureditev pokojnika
30,00
Odpiranje in zapiranje žarne niše
28,50
Odpiranje in zapiranje grobnice
73,00
Čiščenje in ureditev grobnice
307,60
Ekshumacija pokojnika po 10 letih
415,00
Izdaja soglasja za postavitev spomenika
20,00
Kamnita plošča za žarno nišo
45,00
Graviranje napisa na kamnito ploščo po črki
5,35
Pogrebni furgon izven občine na prevožen km
0,95
Pogrebni furgon v občini
45,00
Pogrebna pristojbina
50,00
Cene, določene s to točko sklepa, se začnejo uporabljati
od uveljavitve sklepa dalje.
3.
Cene za oddajanje grobov v najem (grobnin):
a) Cene letnih grobnin (oddaje grobov v najem) na pokopališču Piran znašajo:
VRSTA GROBA
Cene v EUR
Žarna niša / kostnica
11,00
Celica v skupni grobnici
13,00
Žarni grob
21,00
Otroški grob
21,00
Enojni grob
35,00
Dvojni grob
70,00
Povečan grobni prostor
100,00
Grobnica
150,00
b) Cene letnih grobnin na pokopališčih Sv. Peter, Padna
in Nova Vas znašajo:

SKLEP
o določitvi cen pokopališke dejavnosti
v Občini Piran

VRSTA GROBA
Cene v EUR
Žarni grob
13,00
Otroški grob
13,00
Enojni grob
21,00
Dvojni grob
42,00
Cene, določene s to točko sklepa, se uporabljajo za obračun grobnin za leto 2019 in dalje, do spremembe cen.

1.
Ta sklep določa višino cen storitev pokopališke dejavnosti
v Občini Piran.

4.
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno storitev,
plača ga uporabnik.
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5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati naslednji dan po objavi.
Izvajalec javne službe bo potrjene cene objavil na krajevno običajen način.
Št. 354-0018/2019
Piran, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, vista la
Legge sulle attività funerarie e cimiteriali (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 62/16), il Decreto in materia di
attività funerarie e cimiteriali nel Comune di Pirano (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 52/18) e l’art. 17
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale,
35/17 e 43/18), nella 7a seduta ordinaria del 13 giugno 2019,
approva la seguente

DELIBERAZIONE
concernente la definizione delle tariffe dei servizi
cimiteriali nel Comune di Pirano
1.
La presente Deliberazione stabilisce l'ammontare delle
tariffe dei servizi cimiteriali nel Comune di Pirano.
2.
Le tariffe per le operazioni cimiteriali, eseguite d'obbligo
dall'Azienda pubblica OKOLJE Piran, d.o.o., sono le seguenti:
SERVIZI
Operazioni del personale addetto alle
sepolture:
Operazioni di sepoltura classica
Operazioni di sepoltura in urne cinerarie
Operazioni del personale addetto ai
servizi funebri nel cimitero (squadra degli
affossatori):
Cerimonia funebre – sepoltura classica
Cerimonia funebre – sepoltura in urna
cineraria
Noleggio di impianti cimiteriali:
Noleggio giornaliero della camera ardente
Noleggio di carrelli/reggi bara movibili
(2 carrelli per ogni rito)
Noleggio di sistemi audio
Uso della bara di trasporto (da altri comuni –
non oltre 24 ore)
Utilizzo della cella frigorifera per le 24 ore
successive (all'infuori del servizio di 24 ore
su 24)
Affitto della sala adibita alla sistemazione/
preparazione del defunto/della salma
Apertura e chiusura del loculo per urna
cineraria
Apertura – chiusura della tomba
Pulizia e sistemazione della tomba
Esumazione del defunto dopo 10 anni
Rilascio del consenso per l'installazione del
monumento

Tariffe in EUR

228,00
73,00

255,44
202,27
30,00
20,00

Lastra di pietra del loculo per urna cineraria
45,00
Incisione sulla lastra di pietra (per carattere)
5,35
Furgone funerario per trasporti fuori dal
0,95
Comune (al km)
Furgone funerario per trasporti all'interno del
45,00
comune
Tassa funeraria
50,00
Le tariffe indicate al presente punto della Deliberazione
si applicano con l’entrata in vigore della Deliberazione stessa.
3.
Tariffe di cessione in affitto di tombe:
a) Le tariffe annuali di affitto delle tombe nel cimitero di
Pirano sono le seguenti:
TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE
Tariffe in EUR
Loculo per urna cineraria / ossario
11,00
Cella in tomba comune
13,00
Loculo per urna cineraria
21,00
Tomba per bambini
21,00
Tomba singola
35,00
Tomba doppia
70,00
Area di sepoltura ampliata
100,00
Sepolcro
150,00
b) Le tariffe annuali di affitto delle tombe presso i cimiteri
di Sv. Peter, Padna e Nova Vas sono le seguenti:
TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE
Tariffe in EUR
Loculo per urna cineraria
13,00
Tomba per bambini
13,00
Tomba singola
21,00
Tomba doppia
42,00
Le tariffe indicate al presente punto della Deliberazione
si applicano per il conteggio delle tariffe cimiteriali a partire
dall’anno 2019, fino a successiva modifica.
4.
L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel prezzo dei
servizi, ed è a carico dell'utente.
5.
La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il fornitore del servizio pubblico pubblicherà le tariffe
approvate secondo le modalità abitualmente in uso a livello
locale.
N. 354-0018/2019
Pirano, 13 giugno 2019
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

10,00
8,00
10,75
30,00
28,50
73,00
307,60
415,00
20,00

2259.

Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Piran

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16), Odloka o pogrebni in pokopališki
dejavnosti na območju Občine Piran (Uradni list RS, št. 52/18),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne
službe (Uradni list RS, št. 5/18) in 17. člena Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo,
35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji
dne 13. junija 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Piran
1.
Ta sklep določa višino cene 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Piran, ki je bil podan z Elaboratom izvajalca
javne službe.
2.
Cena za storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v
Občini Piran znaša:
STORITEV
Cena v EUR
24-urna dežurna pogrebna služba na pokojnika 200,18

Št.

Št. 3528-0010/2019
Piran, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, vista la
Legge sulle attività funerarie e cimiteriali (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 62/16), il Decreto in materia di
attività funerarie e cimiteriali nel Comune di Pirano (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 52/18), il Regolamento concernente la metodologia di formulazione del tariffario del
Servizio cimiteriale reperibile 24 ore su 24, (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, nn. 5/18), l’art. 17 dello Statuto
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e
43/18), nella 7a seduta ordinaria del 13 giugno 2019, approva
la seguente

DELIBERAZIONE
concernente la definizione della tariffa per il
servizio onoranze funebri reperibile 24 ore su 24
nel Comune di Pirano
1.
Con la presente deliberazione si stabilisce/viene stabilita
la tariffa per il servizio onoranze funebri reperibile 24 ore su 24
nel Comune di Pirano, come presentato nell’elaborato predisposto dal fornitore del servizio pubblico.
2.
La tariffa del servizio onoranze reperibile 24 ore su 24 nel
Comune di Pirano è:
SERVIZIO
Tariffa in EUR
Servizio onoranze funebri reperibile 24 ore su
24, per singola sepoltura
200,18
3.
L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel prezzo del
servizio ed è a carico dell'utente.

Stran
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4.
La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. La tariffa si applica
invece a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in
vigore della Deliberazione.
Il fornitore del servizio pubblico pubblicherà le tariffe
approvate secondo le modalità abitualmente in uso a livello
locale.
N. 3528-0010/2019
Pirano, 13 giugno 2019
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

3.
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno storitev,
plača ga uporabnik.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati naslednji dan po objavi. Cena se začne uporabljati
naslednji dan po uveljavitvi sklepa.
Izvajalec javne službe bo potrjene cene objavil na krajevno običajen način.
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RADEČE
2260.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2019

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A in 28/19), 38. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 18. člena Statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB-I, 110/09,
92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 6. redni seji dne
19. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu od 1. 7. 2019
1.
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga
izvajalec Center za socialno delo Celje, Enota Laško v višini
18,41 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 25,78 EUR, ob praznikih
in dela prostih dnevih pa znaša 27,62 EUR.
2.
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 14,04 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:
– na del v višini 0,70 EUR/uro, ki predstavlja stroške
vodenja,
– na del v višini 1,60 EUR/uro, ki predstavlja stroške za
strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 11,74 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura
neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 4,37 EUR na efektivno
uro, v nedeljo in v nočnem času 6,12 EUR/uro in ob praznikih
in dela prostih dnevih 6,56 EUR/uro.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu od 1. 7. 2018 (Uradni list RS, št. 44/18).
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4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 dalje.
Št. 900-4/2019/15
Radeče, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

RAVNE NA KOROŠKEM
2261.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Strojna

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 6. redni seji dne
5. 6. 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2.
Podžupanja bo funkcijo opravljala nepoklicno.
3.
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere jo župan pooblasti.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo
župan pooblasti.
4.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja podžupanja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-9/2019-1
Straža, dne 9. julija 2019
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Strojna
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiški parceli
št. 669/1, k. o. 871 – Strojna.
II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra
in se vpiše v Zemljiško knjigo kot last Občine Ravne na Koroškem.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0045/2019-5
Ravne na Koroškem, dne 24. junija 2019
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen

2263.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o uveljavljanju 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, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16,
61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine
Straža na 6. seji dne 9. 7. 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov in rezervaciji
v javnem vrtcu Krkine lučke
pri Osnovni šoli Vavta vas

STRAŽA
2262.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Straža

Na podlagi 33.a 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 in 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in v skladu
s 27. členom Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07,
27/08 in 38/13) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Straža
1.
Za podžupanjo Občine Straža se imenuje Katarina Petan,
stanujoča Potok 46, 8351 Straža.

Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji
v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli
Vavta vas

1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po
posameznih programih predšolske vzgoje v EUR.
Vrtec
Krkine lučke

Prvo starostno
obdobje

Drugo starostno
obdobje

Cena programa

Cena programa

463,60

355,40

2. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok.
Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca,
po izpolnjeni starosti treh let.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 34,65 EUR mesečno
in so izračunani na povprečje 21 dni. Za čas odsotnosti otroka
se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek plačila za
stroške neporabljenih živil v višini 1,65 EUR.
4. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne
oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok
vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz mnenja strokovne
skupine za zgodnjo obravnavo otrok. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z
manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi
potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, mora vrtec obvestiti tudi Občino Straža.
5. člen
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur, se mu vsako začetno uro obračuna 5,00 eur. V kolikor pa otrok ostane
v vrtcu po poslovnem času vrtca, se mu obračuna cena ure
vzgojiteljice v višini 13,00 eur v 15 minutnih intervalih.
Lahko se določijo tudi izjeme, in sicer tako, da oba starša
prineseta potrdilo delodajalca o delovnem času in kraju dela.
Če se ugotovi, da imata oba starša istočasno več kot 0,5 ure do
delovnega mesta, lahko vodstvo vrtca potrdi staršem na osnovi
vloge tudi daljše bivanje otroka v vrtcu brez doplačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti so starši dolžni
vrtec pisno obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo
50 % njim določnega dohodkovnega razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, če sta v vrtec hkrati vključena
dva ali več otrok iste družine.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni
– nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni
otroka, ki je vključen v program vrtca. Starši lahko uveljavljajo
to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem
letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega
dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek
neporabljenih živil že odštet.
Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši
predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po
zaključku odsotnosti. Vrtec pri mesečnem obračunu pošlje Občini Straža fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo
o odsotnosti iz vrtca z navedbo datuma.
Določbe tega člena se upoštevajo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Straža, za ostale pa
samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa
in plačilom staršev.
Te pravice lahko v breme proračuna Občine Straža uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v Občini Straža, katerih
otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jih je skladno z odločitvami teh občin možno uveljaviti. Soglasje pridobi
Občina Straža.
7. člen
Občina Straža bo za otroke, za katere je po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili
staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve rezervaciji po tem sklepu.
8. člen
Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za
plačilo programa vrtca starši za novo sprejete otroke plačajo
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akontacijo v višini 35 % od cene programa vrtca, v katerega je
otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za
program vrtca vrtec izvede poračun od datuma vključitve otroka.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru,
da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu,
temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v
vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi
višine plačila za program vrtca vrtec poračuna višino plačila od
datuma vključitve.
9. člen
Cene programov predšolske vzgoje se uskladijo, če se
bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene
oziroma v skladu s predpisi.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas (Uradni list RS, št. 63/08, 85/15).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2019.
Št. 600-6/2019-8
Straža, dne 9. julija 2019
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

ŠKOCJAN
2264.

Sklep o potrditvi predloga spremembe
občinske meje

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni
list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17
– ZAID, 7/18 in 33/19) in 16. člena Statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na
3. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi predloga spremembe občinske meje
1. člen
Občinski svet Občine Škocjan sprejme predlog spremembe občinske meje med Občino Škocjan in Občino Sevnica, v skladu s predlogom Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen)
št. 110_121-1 z dne 19. 3. 2019, ki je priloga tega dokumenta.
2. člen
Občinski svet Občine Škocjan sprejme predlog spremembe občinske meje med Občino Škocjan in Občino Šmarješke
Toplice, v skladu s predlogom Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen)
št. 121_206-1 z dne 20. 3. 2019, ki je priloga tega dokumenta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-0036/2019
Škocjan, dne 5. julija 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

Stran
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ŠMARTNO PRI LITIJI
2265.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2019

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list
RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04), 8. člena Odloka o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19)
in 122. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 71/03) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 2. izredni seji dne 10. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2019
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva
do skupne višine 91.073,56 € za izvedbo potrebnih ukrepov za
izgradnjo dela opornega zidu ob JP 710791-Tomazinova ulica
in za izvedbo geološko geomehanskega poročila zaradi plazu
ob JP 709701-Štangarske Poljane – Dragovšek 19.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za sanacijo/
gradnjo dela opornega zidu ob JP 710791 – Tomazinova ulica,
ter za izdelavo geološko-geomehanskega poročila plazovitega
območja ob JP 709701-Štangarske Poljane – Dragovšek 19.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 225-1/2019
Šmartno pri Litiji, dne 10. julija 2019
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

TREBNJE
2266.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje gospodarske
cone Trebnje – DNV-005 IG

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) župan Občine Trebnje sprejme

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje gospodarske cone Trebnje –
DNV-005 IG
1. člen
Spremeni se tekst 3. člena, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»3. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Območje OPPN v velikosti ca. 5,7 ha zajema zemljišča
med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje na južni strani in regionalno cesto R1-215/1490 Grm–Trebnje na severni strani. Na
vzhodni strani območje meji na obstoječe objekte skladišča
lesnih izdelkov in travnike, oziroma na priključek na avto-cesto
ter na zahodni strani meja so travniki ob regionalni cesti.
Obravnavano območje zajema parcele št.: 231/56-del,
231/57, 231/58-del, 231/59, 231/60, 231/61, 231/24-del,
231/25-del, 231/50-del, 168/16-del, 168/21, 168/22, 168/23,
168/24, 168/19, 168/20, 168/25, 168/13-del, 1225/-del, 167/9,
167/7, 168/18, 168/8, 168/1, 168/10, 231/38, 231/34, 231/47,
231/31, vse k.o. Češnjevek. Zaradi predvidene gradnje cestne
in druge infrastrukture, se v okviru OPPN, v delih poseže
tudi na druge parcele – 231/36, 231/40, 167/3, 165/7, 167/6,
167/8, 159/7, 159/8, 165/8, 165/9, 231/62, 231/63, 231/64, vse
k.o. Češnjevek.«
2. člen
Spremeni se tekst 5. člena, ki se glasi:
»5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Faza:
Roki
Izdelava idejne zasnove
35 dni
območja
2.
Izdelovalec
Izdelava osnutka OPPN
35 dni
3.
Občina
Pridobivanje smernic in
30 dni
odločbe o CPVO
4.
Izdelovalec
Usklajevanje smernic in
45 dni
izdelava dopolnjenega
osnutka
5.
Občina in
Javna razgrnitev in javna
30 dni
izdelovalec
obravnava (tudi OS)
6.
Izdelovalec in Priprava stališč do pripomb 15 dni
občina
7.
Izdelovalec
Izdelava predloga
25 dni
8.
Občina
Pridobivanje mnenj
30 dni
9.
Izdelovalec
Izdelava usklajenega
20 dni
predloga
10. Občina
Obravnava na OS in
(**)
odborom – sprejem
11. Izdelovalec
Izdelava končnega
10 dni
dokumenta
12. Občina
Objava v Uradnem listu
(**)Prilagoditev terminom zasedanja OS in odborov
1.

Nosilec:
Izdelovalec

«

3. člen
Spremeni se tekst drugega odstavka 7. člena (obveznosti
financiranja), ki se glasi:
»Naročnik OPPN: GOLIA, d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje.«
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine
Trebnje.
Št. 007-10/2015-3
Trebnje, dne 9. julija 2019
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Uradni list Republike Slovenije
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ŽUŽEMBERK
2267.

Cena v EUR z

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih
odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja
v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na
seji dne 23. 5. 2019 ob obravnavi predloga cen komunalnih
storitev sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Žužemberk
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Žužemberk za leto 2019.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini
Žužemberk za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto
2019 za vse uporabnike:
Cena v EUR z
Oskrba s pitno vodo

Cena v EUR

9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

8,3647

9,1593

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

25,0941

27,4780

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

83,6470

91,5935

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

125,4705

137,3902

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

418,2350

457,9673

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

836,4700

915,9347

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.672,9400

1.831,8693

2,1031

2,3029

Vodarina v m 3

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena v EUR z
Odvajanje odpadnih voda

Cena v EUR

9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

11,6345

12,7398

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

34,9035

38,2193

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

116,3450

127,3978

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

174,5175

191,0967

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

581,7250

636,9889

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

1.163,4500

1.273,9778

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

2.326,9000

2.547,9555

0,7190

0,7873

Omrežnina na mesec

Stroški izvajanja storitve v m 3
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Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda

Cena v EUR

9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

4,9297

5,3980

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

14,7891

16,1941

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

49,2970

53,9802

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

73,9455

80,9703

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

246,4849

269,9010

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

492,9700

539,8022

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

985,9400

1.079,6043

1,3632

1,4927

Stroški izvajanja storitve v m 3

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških

Cena v EUR z
Cena v EUR

9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0104

0,0114

Stroški izvajanja storitve na kg

0,1246

0,1364

SKUPAJ za kg

0,1350

0,1478

odpadkov

Št. 354-3/2019-7
Žužemberk, dne 24. maja 2019
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

2268.

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov
v Občini Žužemberk

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih
odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja
v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na
4. seji dne 23. 5. 2015 ob obravnavi predloga cen komunalnih
storitev sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene
storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega
meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
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Cena v EUR z
Oskrba s pitno vodo

Cena v EUR

9,5 % DDV

8,3647

9,1593

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

25,0941

27,4780

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

83,6470

91,5935

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

125,4705

137,3902

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

418,2350

457,9673

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

836,4700

915,9347

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.672,9400

1.831,8693

1,3488

1,4769

Vodarina v m 3

Občina subvencionira ceno vodarine za 35,87 % za vse
uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode
za vse uporabnike:
Cena v EUR z
Odvajanje odpadnih voda

Cena v EUR

9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

3,4500

3,7778

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

10,3500

11,3333

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

34,5000

37,7775

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

51,7500

56,6663

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

172,5000

188,8875

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

345,0000

377,7750

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

690,0000

755,5500

0,5471

0,5991

Stroški izvajanja storitve v m 3

Občina subvencionira izvajanja storitve za 23,91 % in
ceno omrežnine za 70,35 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Cena v EUR z
Čiščenje odpadnih voda

Cena v EUR

9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

4,3700

4,7852

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

13,1100

14,3555

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

43,7000

47,8515

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

65,5500

71,7773

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

218,5000

239,2575

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

437,0000

478,5150

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

874,0000

957,0300

0,3570

0,3909

Stroški izvajanja storitve v m 3

Občina subvencionira izvajanja storitve za 73,81 % in
ceno omrežnine za 11,35 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških

Cena v EUR z
Cena v EUR

9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0104

0,0114

Stroški izvajanja storitve na kg

0,1246

0,1364

SKUPAJ za kg

0,1350

0,1478

odpadkov

Št. 354-3/2019-6
Žužemberk, dne 24. maja 2019
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

2269.

Sprememba Statuta Občine Odranci

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. in 109. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine
Odranci na 2. izredni seji dne 17. 7. 2019 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Odranci
1. člen
V Statutu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11,
64/17) se črta 61. člen.
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38-2IZ/2019
Odranci, dne 17. julija 2019
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

2270.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Odranci

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18) in 10. člena Statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 102/11 in 64/17) je Občinski svet Občine
Odranci na 2. izredni seji dne 17. 7. 2019 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Odranci
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine
Odranci (v nadaljevanju: občinska uprava), ter ureja druga
vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občine ter naloge v zvezi
zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
(javnost dela)
(1) Delo občinske uprave je javno.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost in dajanjem informacij
sredstvom javnega obveščanja,
– s posredovanjem informacij v svetovni splet,
– z objavo informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave in drugimi pomembnimi informacijami
za občane in druge subjekte na območju občine.
(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan,
podžupan in tajnik občine, po pooblastilu župana pa lahko tudi
drug javni uslužbenec v občinski upravi.
4. člen
(poslovanje s strankami)
(1) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava
zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo
svoje pravice in pravne koristi.
(2) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe
in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
(3) Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja
obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja
nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas,
uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske
uprave se uredi s splošnim aktom.
5. člen
(sedež občinske uprave)
Sedež občinske uprave je v Odrancih, Panonska cesta 33, Odranci. Po potrebi se posamezni deli poslovanja in
delovanja občinske uprave lahko organizirajo tudi na drugih
naslovih.
2 ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE IN NJENE NALOGE
6. člen
(poslanstvo in naloge občinske uprave)
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in
nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom,
ki potekajo v občinski upravi, tako da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in
drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet,
župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
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– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– drugih zadev lokalnega javnega pomena iz pristojnosti
občine.
9. člen
(organi skupne občinske uprave)
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave za področje
inšpekcije je ustanovljen organ skupne občinske uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje, ter druga vprašanja
so urejeni s posebnim odlokom.
(2) Občina lahko tudi za opravljanje drugih skupnih nalog
občinske uprave ustanovi organ skupne občinske uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje, ter druga vprašanja
se uredijo s posebnim odlokom.
10. člen
(splošne zadeve)
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni
odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter skrb za ustrezno ravnanje
z dokumentarnim in arhivskim gradivom občine;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
11. člen
(normativno pravne zadeve)
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno
spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
(upravne zadeve)

Znotraj občinske uprave je organizacijska enota režijski
obrat.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih
na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni
organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

8. člen

13. člen

7. člen
(notranja organizacija občinske uprave)

(delovna področja občinske uprave)

(proračun in javne finance)

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– proračuna in javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,

Na področju proračuna in javnih financ občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov
s področja javnih financ;
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– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrat;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine
in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
(gospodarske dejavnosti in kmetijstvo)
Na področju gospodarske dejavnosti in kmetijstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in kmetijstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja
ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
15. člen
(družbene dejavnosti)
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih
dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
16. člen
(urejanje prostora)
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri
urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
17. člen
(varstvo okolja)
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe
in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in
virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
18. člen
(gospodarske javne službe)
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
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– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– opravlja druge naloge na tem področju.
19. člen
(režijski obrat)
(1) V režijskem obratu se opravlja dejavnosti naslednjih
gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja z javnimi zemljišči;
– vzdrževanja občinskih cest in zimske službe;
– upravljanje, vzdrževanje ter obnova omrežja infrastrukturnih objektov in naprav vodovodnega in kanalizacijskega
sistema;
– urejanja zelenih površin;
– vzdrževanja in urejanja pokopališča;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.
(2) Dejavnost režijskega obrata je podrobneje določena z
odlokom o ustanovitvi režijskega obrata.

stva.

20. člen
(občinsko redarstvo)
(1) Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

(2) Občinsko redarstvo opravlja nadzor nad izvajanjem
zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
21. člen
(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave)
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je
predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine.
22. člen
(izvrševanje predpisov)
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata
občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in
druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih
stvareh iz državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in
razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave,
ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje
pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih
in opravlja druge strokovne zadeve.
23. člen
(odločanje o upravnih stvareh)
(1) O upravnih zadevah lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje
pogoje v skladu z uredbo, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit
za vodenje in odločanje v upravnem postopku ter ima opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka.
(2) O upravnih stvareh iz pristojnosti občine odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
(3) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(4) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov
občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
24. člen
(izločitev)
O izločitvi uradne osebe v občinski upravi odloča tajnik
občine. O izločitvi tajnika občine odloča župan. O izločitvi župana pa odloča občinski svet.
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25. člen
(projektne skupine)
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih
uslužbencev občinske uprave se lahko oblikujejo projektne
skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
(2) Projektno skupino določi župan ali tajnik občine. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestavo in
vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog,
potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
26. člen
(zunanji izvajalci)
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave
ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni
smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene
posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
27. člen
(kolegij)
(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana,
ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja
občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave
in drugih organov občine.
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani
(poklicni in nepoklicni), tajnik občine in javni uslužbenec, ki ga
določi župan. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi
druge osebe.
28. člen
(sodelovanje z drugimi subjekti)
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
ožjimi deli občine, občinskimi upravami drugih občin, z združenji lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi,
javnimi zavodi, javnimi podjetji, gospodarskimi družbami ter
drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov
in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
29. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
Župan v skladu s tem odlokom sprejme akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
3 TAJNIK OBČINE
30. člen
(imenovanje tajnik občine in njegove naloge)
(1) Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan v skladu z zakonom.
(2) Mandat tajnika občinske traja 5 let.
(3) Tajnik občine:
– načrtuje, vodi, organizira, koordinira in nadzira delo v
občinski upravi,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji, ali za
to pooblasti vodje organizacijskih enot,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi
ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto
in drugimi organi,
– opravlja druge naloge določene z zakoni, podzakonskimi akti in s predpisi občine ter po odredbah in pooblastilih
župana.
(4) Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje
določenih aktov poslovanja.
(5) Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
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31. člen
(izobrazba tajnik občine)
Tajniku občine so pravice in obveznosti določene v nazivu
III. stopnje, podsekretar, ter mora imeti najmanj naslednjo vrsto
dosežene izobrazbe:
– najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
ali
– najmanj magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja).
4 JAVNI USLUŽBENCI
32. člen
(javni uslužbenci)
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni
uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
(2) Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij so določene
z zakoni in podzakonskimi akti, ter kolektivnimi pogodbami
veljavnimi za zaposlene v občinskih upravah.
33. člen
(razporejanje nalog javnim uslužbencem)
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno
področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnega uslužbenca občinske
uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi tajnik občine.
34. člen
(odločanje o zaposlitvi javnega uslužbenca)
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih
uslužbencev v naziv odloča župan.
35. člen
(naloge javnih uslužbencev)
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi,
navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo
ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično
nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja
ravnanje javnih uslužbencev občinske uprave.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela
vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in
učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno
morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedli in biti morajo
lojalni do občine kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter
izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in
usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in
nepristransko. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega
prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice
in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob
upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov
ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stro-
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ških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih
postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso
potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente,
ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov
se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega
zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku
občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
5 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku
treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
37. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Odranci
(Uradni list RS, št. 24/01 in 39/02).
38. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37-2IZ/2019
Odranci, dne 17. julija 2019
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja
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VLADA
2271.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu,
ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev
javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje
na reguliranem trgu

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi
ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti
ali njihovi uvrstitvi v trgovanje
na reguliranem trgu
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ za nadzor nad
izvajanjem Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi
ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi
v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive
2003/71/ES (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1129/EU) ter način opravljanja
nadzora in ukrepi pristojnega organa v zvezi z izvajanjem
Uredbe 2017/1129/EU.
2. člen
(pristojni organ)
Organ, pristojen za opravljanje nadzora nad izvajanjem
Uredbe 2017/1129/EU in te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(način opravljanja nadzora in ukrepi agencije v zvezi
z izvajanjem Uredbe 2017/1129/EU)
(1) Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem Uredbe
2017/1129/EU:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij ter poročil in obvestil oseb, ki na podlagi Uredbe
2017/1129/EU poročajo agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov
poslovanja v skladu z Uredbo 2017/1129/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz prvega odstavka
32. člena ter točk (a) in (b) drugega odstavka 38. člena Uredbe
2017/1129/EU.
(2) Za opravljanje nadzora in odločanje agencije v posamičnih zadevah se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg
finančnih instrumentov.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-18/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih
naprav

Na podlagi drugega in petega odstavka 17. člena ter
drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa za male kurilne naprave (v nadaljnjem
besedilu: kurilne naprave):
– gorivo, ki se sme uporabljati v kurilnih napravah,
– vrednotenje emisij snovi v dimnih plinih,
– mejne vrednosti emisij snovi iz kurilnih naprav,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisij snovi v zrak.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za emisijo snovi iz
kurilnih naprav z vhodno toplotno močjo, manjšo od 1 MW, ne
glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto,
in ne glede na to, ali gre za pripravo tople vode, pare ali vročega olja, posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala, razen za grelnike, hranilnike ali kotle iz:
– Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 24. avgusta
2013 o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo
grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z
dne 6. 9. 2013, str. 136), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 o spremembi
uredb (ES) št. 1275/2008, (ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009,
(ES) št. 640/2009, (ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009,
(ES) št. 643/2009, (EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010,
(EU) št. 327/2011, (EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012,
(EU) št. 932/2012, (EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013,
(EU) št. 813/2013, (EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU)
št. 548/2014, (EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU)
2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281
v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51);
– Uredbe Komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. avgusta
2013 o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov vode (UL L št. 239 z dne
6. 9. 2013, str. 162), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 o spremembi
uredb (ES) št. 1275/2008, (ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009,
(ES) št. 640/2009, (ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009,
(ES) št. 643/2009, (EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010,
(EU) št. 327/2011, (EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012,
(EU) št. 932/2012, (EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013,
(EU) št. 813/2013, (EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU)
št. 548/2014, (EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU)
2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281
v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51);
– Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 z dne 28. aprila 2015
o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in
Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih
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grelnikov prostorov (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 76),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne
30. novembra 2016 o spremembi uredb (ES) št. 1275/2008,
(ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009, (ES) št. 640/2009,
(ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009, (ES) št. 643/2009,
(EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010, (EU) št. 327/2011,
(EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012, (EU) št. 932/2012,
(EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013, (EU) št. 813/2013,
(EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU) št. 548/2014,
(EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU)
2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L 346
z dne 20. 12. 2016, str. 51);
– Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015
o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in
Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih
grelnikov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne
30. novembra 2016 o spremembi uredb (ES) št. 1275/2008,
(ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009, (ES) št. 640/2009,
(ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009, (ES) št. 643/2009,
(EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010, (EU) št. 327/2011,
(EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012, (EU) št. 932/2012,
(EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013, (EU) št. 813/2013,
(EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU) št. 548/2014,
(EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU)
2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L 346
z dne 20. 12. 2016, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2015/1185/EU);
– Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015
o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in
Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na
trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne
30. novembra 2016 o spremembi uredb (ES) št. 1275/2008,
(ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009, (ES) št. 640/2009,
(ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009, (ES) št. 643/2009,
(EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010, (EU) št. 327/2011,
(EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012, (EU) št. 932/2012,
(EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013, (EU) št. 813/2013,
(EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU) št. 548/2014,
(EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU)
2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L 346
z dne 20. 12. 2016, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2015/1189/EU).
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za emisijo snovi
iz kurilnih naprav iz prejšnjega odstavka:
– ki so kotli za kuhanje žganja, ki jih uporabljajo mali
proizvajalci žganja v skladu s predpisom, ki ureja trošarino, ali
– pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu, predvsem pri neposrednem segrevanju, sušenju ali drugih postopkih obdelave predmetov ali
materiala, na primer peki jedi z neposrednim stikom z vročimi
dimnimi plini ali s podobnim načinom priprave jedi, v pečeh za
ponovno segrevanje ali v pečeh za toplotno obdelavo.
(3) Določbe te uredbe se uporabljajo za izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih ukrepov za kurilne naprave z
vhodno toplotno močjo, manjšo od 1 MW, ne glede na to, ali je
uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto, in ne glede na to,
ali gre za pripravo tople vode, pare ali vročega olja, posredno
sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za napravo, ki je:
– namenjena sežigu ali sosežigu odpadkov v skladu z
določbami predpisa, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave
za sosežig odpadkov,
– namenjena dogorevanju zaradi čiščenja odpadnih plinov
s sežiganjem, če ne obratuje kot samostojna kurilna naprava,
– plinska turbina ali nepremični motor v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav,
plinskih turbin in nepremičnih motorjev,
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– reaktor za kemijske procese ali
– kurilna naprava, ki v skladu s stanjem tehnike obratuje
brez dimovodnih naprav, kot je na primer infrardeči grelnik na
plinasto gorivo.
(5) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav,
ki se uporabljajo za tehnološke procese, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
(6) Ta uredba se uporablja tudi za določanje mejnih vrednosti emisij snovi v zrak in obratovalnega monitoringa emisij
snovi v zrak, ki nastanejo pri uporabi trdnih odpadkov v kurilnih
napravah, razen če to ni posebej določeno v predpisu, ki ureja
sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, predpisu, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega, ali predpisu, ki ureja
emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Pri
uporabi trdnih odpadkov se upošteva mejna vrednost, kot je
določena za kurilne naprave z ročnim dodajanjem goriva.
(7) Ta uredba se uporablja tudi za določanje mejnih vrednosti emisij snovi v zrak in obratovalnega monitoringa emisij
snovi v zrak, ki nastanejo pri uporabi masti in olj iz živalskih
stranskih proizvodov v kurilnih napravah, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil
za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki
niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL
L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o
spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009
ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L
354 z dne 28. 12. 2013, str. 86) ter perutninskega gnoja, razen
če to ni posebej določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011
z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil
za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki
niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta
97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz
veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo
(UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjeni z
Uredbo Komisije (EU) 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih
živali kot goriva v kurilnih napravah (UL L št. 182 z dne 13. 7.
2017, str. 34).
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. črnina dimnih plinov je po Ringelmannu merilo za njihovo sajavost pri zgorevanju goriva. Njihova črnina se primerja
z lestvico šestih polj različne črnosti (Ringelmannova lestvica),
ki se stopnjujejo od 0 do 5, pri čemer je vsako naslednje polje
za 20 odstotkov bolj črno od prejšnjega. S to lestvico se vidno
presoja črnina dimnih plinov, izpuščenih skozi odvodnik kurilne
naprave;
2. dajanje na trg kurilne naprave pomeni vsako dobavo
kurilne naprave v Republiki Sloveniji v okviru gospodarske
dejavnosti za distribucijo, porabo ali uporabo, bodisi odplačno
ali neodplačno;
3. dimni plini so odpadni plini iz kurilne naprave, ki so
onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;
4. dimno število je merilo za sajavost dimnih plinov, ki se
ugotavlja na podlagi stopnje potemnelosti filtrirnega papirja. Potemnelost filtrirnega papirja se primerja z lestvico desetih polj
različne izrazitosti počrnelosti, od popolnoma bele na prvem
polju lestvice do popolnoma črne na desetem polju lestvice,
pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici je počrnelost
najbližja. Dimno število se meri pri tekočem in plinastem gorivu;
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5. dobavitelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki dobavlja kurilno napravo v državah članicah
Evropske unije ali uvaža kurilno napravo iz držav zunaj Evropske unije ali jo proizvaja;
6. emisija snovi je kakršen koli izpust snovi iz kurilne
naprave v zrak;
7. enosobna kurilna naprava je kurilna naprava na trdno
gorivo, ki je namenjena zlasti ogrevanju prostora v stavbi, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano
pečico ali brez nje. Za enosobno kurilno napravo se štejejo tudi
lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo z nazivno izhodno
toplotno močjo, enako ali manjšo od 50 kW, katerih uporabo
določa Uredba 2015/1185/EU;
8. gorivo je katera koli trdna, tekoča ali plinasta gorljiva
snov;
9. kotli na trdno gorivo z nazivno toplotno močjo 500 kW
ali manj so kotli v skladu z Uredbo 2015/1189/EU in se uvrščajo
med kurilne naprave iz drugega odstavka 11. člena te uredbe;
10. kurilna naprava je tehnična naprava, ki je sestavljena
iz enega ali več kurišč, vključno s pomožnimi napravami, zlasti
za pripravo, razprševanje oziroma mešanje goriva z zgorevalnim zrakom, ter veznih delov za odvajanje dimnih plinov skozi
odvodnik, kot na primer kondenzacijski, nizkotemperaturni,
toplovodni, vročevodni in parni kotli ter generatorji toplega ali
vročega zraka;
11. kurilna naprava s kombinirano kurjavo je naprava, v
kateri lahko izmenično zgorevata dve ali več vrst goriva;
12. kurilna naprava z mešano kurjavo je naprava, v kateri
hkrati zgorevata dve ali več vrst goriva;
13. kurišče je del kurilne naprave, v kateri zgoreva gorivo;
14. lončena peč je enosobna kurilna naprava na trdno
gorivo, ki je obrtniško zgrajena na kraju uporabe iz mineralnih
vrst materiala z veliko specifično toplotno kapaciteto zaradi
shranjevanja toplote;
15. najvišja temperatura ogrevalnega medija je njegova
najvišja temperatura pri izstopu iz kurilne naprave;
16. naravni les je les, ki je lahko obdelan samo mehansko
ali tudi toplotno z namenom uničevanja lesnih škodljivcev;
17. nazivna izhodna toplotna moč (v nadaljnjem besedilu:
nazivna toplotna moč) je najvišja, v trajnem pogonu koristno
oddana toplota v časovni enoti, kot jo navede proizvajalec
kurilne naprave v deklaraciji, in je izražena v kW;
18. odprti kamin je enosobna kurilna naprava na trdno gorivo, ki je namenjena zlasti neposrednemu ogrevanju prostora
v stavbi, v katerega je postavljena, in obratuje pri odprtem kurišču brez vgrajenih samozapiralnih vrat kurišča od proizvajalca
ter ni namenjena samo pripravi jedi;
19. rekonstrukcija kurilne naprave je poseg v napravo ali
del obstoječe naprave, vključno z vgradnjo novega kurišča, s
katero se naprava spreminja, posodablja ali nadgrajuje in ki
lahko vpliva na koncentracijo emisije snovi v zrak. Menjava
prvotnega dela naprave z enakovrednim rezervnim delom, s
katerim se ohranja izvirna zasnova naprave, se za namen te
uredbe ne šteje kot rekonstrukcija naprave;
20. toplotna izguba z dimnimi plini je toplota, ki jo kurilna
naprava oddaja z njimi in se za kurilne naprave na tekoče in
plinasto gorivo izračuna na podlagi enačbe iz Priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe;
21. vhodna toplotna moč je toplotna moč, izračunana na
podlagi kurilne vrednosti, ki se opredeli za vsako gorivo posebej, in količine goriva, ki pri trajnem pogonu kurilne naprave
lahko zgori v časovni enoti.
II. UPORABA GORIV V KURILNIH NAPRAVAH
4. člen
(kurilne naprave za ogrevanje prostorov in sanitarne vode)
(1) V kurilni napravi, razen v odprtem kaminu, se lahko
uporabljajo:
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1. trdno gorivo:
– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki,
lubje, storži);
– briketi in peleti iz biomase, ki so razvrščeni po standardu SIST EN ISO 17225 ali drugih primerljivih standardih v
kakovostni razred;
– lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi in predelavi lesa
ter proizvodnji pohištva (barvan ali lakiran les, iverne in vlaknene plošče ter drugi lepljeni izdelki), če vsebnost katere
koli nevarne snovi v ostankih ne presega mejne vrednosti
onesnaževala za več kot 25 odstotkov in so pri tem vsebnosti
ostalih onesnaževal znotraj predpisanih mejnih vrednosti za
ostanke iz neonesnažene biomase iz Priloge 2, ki je sestavni
del te uredbe;
– premog ter briketi in koks iz premoga, če masni delež
žvepla v gorivu ne presega 1 odstotka;
2. tekoče gorivo:
– plinsko olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva, ki je namenjeno uporabi kot
gorivo za ogrevanje;
– biogorivo, ki pri primerljivem zgorevanju ne povzroča
višjih emisij kot plinsko olje;
3. plinasto gorivo: utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin,
vključno z bioplinom, ki pri primerljivem zgorevanju ne povzročata višjih emisij kot zemeljski plin.
(2) Masni delež vode v naravnem lesu in lesnih ostankih
iz prejšnjega odstavka mora biti na maso vlažnega lesa manjši
od 20 odstotkov, razen če se gorivo uporablja v napravah, ki
so po navedbah proizvajalca primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode.
(3) V odprtem kaminu se lahko uporablja samo naravni
les v kosih, vključno s skorjo (polena, sekanci, dračje, storži),
briketi ali peleti iz biomase.
(4) V kurilni napravi iz prvega odstavka tega člena se
lahko uporablja samo tisto gorivo ali goriva, za katera je bila
kurilna naprava namensko izdelana.
5. člen
(kurilne naprave za tehnološke procese)
(1) V kurilni napravi, v kateri se proizvaja toplota za soproizvodnjo ali proizvodnjo električne ali mehanske energije,
izvajanje tehnoloških procesov (na primer priprava tople vode
za tehnološke namene, pare ali vročega olja), posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala, se
lahko uporabljajo:
1. trdno gorivo:
– trdna goriva iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena;
– ostanki biomase rastlinskega izvora iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona ter proizvodnje živil in pijač
(v nadaljnjem besedilu: biomasni ostanki), če vsebnost katere
koli nevarne snovi v ostankih ne presega mejne vrednosti
onesnaževala za več kot 25 odstotkov in so pri tem vsebnosti
ostalih onesnaževal znotraj predpisanih mejnih vrednosti za
ostanke iz onesnažene biomase iz Priloge 2 te uredbe;
2. tekoče gorivo:
– tekoča goriva iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega
člena;
– emulgirani naravni bitumen in težko kurilno olje, če se
uporabljata v skladu z določbami predpisa, ki ureja fizikalnokemijske lastnosti tekočega goriva;
3. plinasto gorivo:
– plinasta goriva iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega
člena;
– sintezni plin;
– rafinerijski plin;
– nizkokalorični plin iz koksarn in nizkokalorični plin iz
plavžev v železarski in jeklarski industriji;
– plin iz blata čistilnih naprav, odlagališčni plin in bioplin, ki
pri zgorevanju povzroča višje emisije kot zemeljski plin.
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(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za kurilne naprave,
pri katerih se del proizvedene toplote uporablja za centralno
ogrevanje prostorov stavb ali sanitarne vode.
(3) Ne glede na 1. točko prvega odstavka tega člena se
lahko v kurilnih napravah, ki se uporabljajo za ogrevanje stavb
za rastlinsko pridelavo, za rejo živali in za spravilo kmetijskih
pridelkov ali lesa, uporablja kot gorivo slama.
(4) V kurilni napravi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko uporablja samo tisto gorivo ali goriva, za
katera je bila kurilna naprava namensko izdelana.
6. člen
(meritev onesnaževal v ostankih)
(1) Upravljavec, ki uporablja ali daje na trg lesne ostanke
iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe in
biomasne ostanke iz druge alineje 1. točke prvega odstavka
5. člena te uredbe, mora zagotoviti izvajanje meritev nevarnih
snovi v teh ostankih.
(2) Meritev nevarnih snovi v ostankih se mora opraviti:
– pred prvo uporabo ali dajanjem na trg in
– v 30 dneh po uvedbi novega ali spremembi obstoječega
tehnološkega procesa proizvodnje lesnih izdelkov, ki vključuje
nove vhodne lesne materiale, predhodno že obdelane s kemičnimi sredstvi, ali drugačne sestavine lepil, premazov in drugih
kemičnih sredstev za pripravo ali zaščito lesa, ki se uporabljajo
pri obdelavi lesa in proizvodnji pohištva, ali
– v 30 dneh po uvedbi novega ali spremembi obstoječega
tehnološkega procesa obdelave biomase, posledica česar je
drugačna kemična sestava biomasnih ostankov.
(3) Meritev nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka lahko
izvaja le pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
je za to akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za
določanje onesnaževal iz Priloge 2 te uredbe.
(4) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena mora rezultate opravljenih meritev nevarnih snovi iz drugega odstavka
tega člena hraniti najmanj pet let in ministrstvu ali pristojnemu
inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanje.
(5) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena ni treba izvajati meritev:
– nevarnih snovi v lesnih ostankih ali biomasnih ostankih,
ki izvirajo samo iz mehanske obdelave naravnega lesa;
– pentaklorofenola v biomasnih ostankih.
(6) Če vsebnost nevarnih snovi v lesnih ostankih preseže
mejne vrednosti, ki so za uporabo lesnih ostankov v kurilnih
napravah za ogrevanje prostorov in sanitarne vode določene
v tretji alineji 1. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, se ti
ostanki lahko štejejo kot biomasni ostanki, ki se uporabljajo v
kurilni napravi za tehnološke procese, če ne presegajo mejnih
vrednosti iz druge alineje 1. točke prvega odstavka 5. člena
te uredbe. Če vsebnost nevarnih snovi v biomasnih ostankih
preseže mejne vrednosti, ki so določene v drugi alineji 1. točke
prvega odstavka 5. člena te uredbe, se ti ostanki štejejo za
odpadke.
III. VREDNOTENJE EMISIJ SNOVI
7. člen
(uporaba mejnih vrednosti emisij snovi)
(1) Mejne vrednosti emisij so izražene kot masa snovi
na prostornino dimnih plinov pri temperaturi 273,15 K in tlaku
101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v mg/m3
pri vsebnosti kisika v dimnih plinih, izraženega v volumskih
odstotkih, ki znašajo:
– 13 odstotkov za kurilne naprave na trdna goriva,
– 3 odstotkov za kurilne naprave na tekoča in plinasta
goriva.
(2) Za kurilne naprave iz 5. člena te uredbe, za katere ni
treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesna-
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ževanja, se mejne vrednosti iz predpisa, ki ureja emisije snovi
v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ne uporabljajo za:
– anorganske delce,
– anorganske snovi v plinastem stanju,
– organske snovi,
– rakotvorne snovi,
– vlakna,
– mutagene snovi,
– dioksine in furane.
(3) Za kurilno napravo, ki je predmet rekonstrukcije, se
uporabljajo mejne vrednosti emisij snovi, ki so veljavne v času
zaključka rekonstrukcije te naprave.
8. člen
(vsebnost dušika v tekočem gorivu)
Mejna vrednost dušikovih oksidov v dimnih plinih kurilne
naprave, ki se uporablja za tehnološke procese iz 5. člena te
uredbe, določena v 14. členu te uredbe, se uporablja za:
1. 	 plinsko olje, v katerem vsebnost dušika ne presega
referenčne vrednosti dušika 140 mg/kg. Za večje vsebnosti
dušika v plinskem olju je treba izmerjeno koncentracijo dušikovih oksidov v dimnih plinih preračunati na referenčno vsebnost
dušika po metodi iz standarda SIST EN 267;
2. 	 tekoče gorivo, ki ni plinsko olje, kadar vsebnost dušika ne presega 0,09 masnega odstotka. Za večje vsebnosti dušika se mejna vrednost določi na podlagi naslednjega izračuna:
mejna vrednost dušikovih oksidov
= – 830 • x2 + 1700 • x + 200,
pri čemer je x vsebnost dušika v teh vrstah goriva, izražena v masnih odstotkih.
9. člen
(kurilne naprave z mešano in kombinirano kurjavo)
(1) Za kurilno napravo z mešano kurjavo se mejna vrednost emisij izračuna na naslednji način:
– uporabi se mejna vrednost emisij, ki veljajo za posamezno vrsto goriva glede na vhodno toplotno moč naprave;
– za vsako gorivo posebej se izračuna utežena mejna
vrednost emisij kot zmnožek mejne vrednosti emisij iz prejšnje
alineje in deleža vhodne toplotne moči, ki jo pri zgorevanju
prispeva posamezno gorivo;
– seštejejo se utežene mejne vrednosti emisij iz prejšnje
alineje.
(2) Če je toplotni prispevek goriva, za katero so v skladu
s to uredbo določene mejne vrednosti emisij, v kurilni napravi
z mešano kurjavo več kot 50 odstotkov, veljajo ne glede na
prejšnji odstavek mejne vrednosti, ki so določene za gorivo, ki
v mešanici goriv prevladuje z več kot 50 odstotki.
(3) Mejne vrednosti emisij za kurilno napravo z več kurišči, v katerih se uporablja različno gorivo, se določijo na način
iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Za kurilno napravo s kombinirano kurjavo veljajo mejne vrednosti emisij za tisto gorivo, ki trenutno zgoreva. Pri
preklopu obratovanja kurišča s trdnega goriva na plinasto ali
tekoče veljajo še štiri ure po preklopu mejne vrednosti emisij
za trdno gorivo.
10. člen
(izvajanje meritev na novih kurilnih napravah
pred dajanjem na trg)
(1) Preden se nova kurilna naprava da na trg, se izvedejo meritve emisij snovi v zrak, ki jih izvede izvajalec meritev,
akreditiran po standardu SIST EN ISO/IC 17025 za izvajanje
meritev:
– za enosobno kurilno napravo po standardu, ki je za to
napravo določen v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe;
– za kurilno napravo na trdno gorivo z nazivno toplotno
močjo, manjšo ali enako 500 kW, ki ni enosobna kurilna naprava, po standardu SIST EN 303-5.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za namen dajanja na trg za kurilne naprave iz prejšnjega odstavka, ki niso
izdelane v Republiki Sloveniji, uporabijo rezultati meritev emisij
snovi v zrak v skladu s standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer
je bila kurilna naprava izdelana.
IV. MEJNE VREDNOSTI EMISIJ SNOVI
ZA KURILNE NAPRAVE
11. člen
(mejne vrednosti emisij snovi za kurilne naprave na trdno
gorivo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode)
(1) Mejne vrednosti emisij snovi in najnižji toplotni izkoristek so za posamezno vrsto enosobne kurilne naprave določeni v Prilogi 3 te uredbe.
(2) Za kurilne naprave z nazivno toplotno močjo 4 kW ali
več, ki uporabljajo trdno gorivo in niso enosobne kurilne naprave, je mejna vrednost:
1. prahu:
– 40 mg/m3 za naprave s samodejnim dodajanjem goriva,
– 60 mg/m3 za naprave z ročnim dodajanjem goriva;
2. ogljikovega monoksida:
– 500 mg/m3 za naprave s samodejnim dodajanjem goriva,
– 700 mg/m3 za naprave z ročnim dodajanjem goriva in
nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 500 kW,
– 500 mg/m3 za naprave z ročnim dodajanjem goriva in
nazivno toplotno močjo, večjo od 500 kW.
12. člen
(mejne vrednosti emisij snovi za kurilne naprave
na trdno gorivo za tehnološke procese)
Za kurilne naprave za tehnološke procese z nazivno
toplotno močjo 4 kW ali več, ki uporabljajo trdno gorivo za
tehnološke procese iz druge alineje 1. točke prvega odstavka
5. člena te uredbe, je mejna vrednost:
1. prahu:
– 40 mg/m3 za naprave s samodejnim dodajanjem goriva,
– 60 mg/m3 za naprave z ročnim dodajanjem goriva;
2. ogljikovega monoksida:
– 500 mg/m3 za naprave s samodejnim dodajanjem goriva,
– 700 mg/m3 za naprave z ročnim dodajanjem goriva in
nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 500 kW,
– 500 mg/m3 za naprave z ročnim dodajanjem goriva in
nazivno toplotno močjo, večjo od 500 kW;
3. dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženih kot NO2, 400 mg/m3;
4. žveplovega dioksida 1000 mg/m3.
13. člen
(mejne vrednosti emisij snovi za kurilne naprave na tekoče
gorivo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode)
(1) Za kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo, je:
1. dimno število:
– največ 2 za nazivno toplotno moč, manjšo od 11 kW, in
– 1 za nazivno toplotno moč 11 kW ali več;
2. mejna vrednost ogljikovega monoksida 150 mg/kWh;
3. mejna vrednost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede
na zmogljivost ogrevanja naprave:
– 110 mg/kWh za nazivno toplotno moč, manjšo ali enako
120 kW,
– 120 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 120 kW
in manjšo ali enako 400 kW, in
– 185 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 400 kW;
4. toplotna izguba z dimnimi plini največ dve odstotni točki
večja od toplotnih izgub pri vgrajenem atmosferskem gorilniku
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oziroma največ eno odstotno točko večja od toplotnih izgub
pri drugih gorilnikih, pri čemer so največje vrednosti toplotnih
izgub:
– 11 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 11 kW
in manjša ali enaka 25 kW in se naprava ne uporablja samo za
ogrevanje sanitarne vode,
– 10 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
25 kW in manjša ali enaka 28 kW in se naprava ne uporablja
samo za ogrevanje sanitarne vode,
– 10 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
28 kW in manjša ali enaka 50 kW,
– 9 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 50 kW
in manjša ali enaka 400 kW, in
– 6 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
400 kW.
(2) Ne glede na določbo 3. točke prejšnjega odstavka je
za kurilne naprave s kombiniranimi kurišči na plinasto gorivo, ki
uporabljajo kot rezervno gorivo tekoče gorivo manj kot 300 ur
letno, mejna vrednost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida, izraženih kot NO2, enaka 250 mg/m3.
14. člen
(mejne vrednosti emisij snovi za kurilne naprave
na tekoče gorivo za tehnološke procese)
(1) Za kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo za
tehnološke procese in se ne uporabljajo za namen iz drugega
odstavka 5. člena te uredbe, je:
1. mejna vrednost prahu 50 mg/m3, razen pri uporabi plinskega olja, metanola, etanola, neobdelanega rastlinskega olja
ali metilestra iz rastlinskega olja, pri katerem se koncentracija
prahu v dimnih plinih ne ugotavlja;
2. dimno število 1 pri uporabi plinskega olja, metanola,
etanola, neobdelanega rastlinskega olja ali metilestra iz rastlinskega olja;
3. mejna vrednost ogljikovega monoksida 80 mg/m3;
4. mejna vrednost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida, izraženih kot NO2:
– 180 mg/m3, če se v napravi uporablja plinsko olje in je
najvišja temperatura vode v kotlu nižja od 110 °C, presežek
tlaka v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
– 200 mg/m3, če se v napravi uporablja plinsko olje in je
najvišja temperatura vode v kotlu od 110 °C do 210 °C, presežek tlaka v njem pa je od 0,05 MPa do 1,8 MPa,
– 250 mg/m3, če se v napravi uporablja plinsko olje in je
najvišja temperatura vode v kotlu višja od 210 °C, presežek
tlaka v njem pa večji od 1,8 MPa, in
– 350 mg/m3, če se v napravi uporablja drugo tekoče
gorivo ali če v kotlu medij za prenos toplote ni voda;
5. mejna vrednost žveplovega dioksida in žveplovega
trioksida, izraženih kot SO2, 1300 mg/m3, če naprava uporablja
emulgirani naravni bitumen ali težko kurilno olje.
(2) Ne glede na določbo druge alineje prvega odstavka
7. člena te uredbe se pri uporabi odpadne lužine iz proizvodnje
celuloze upošteva za mejno vrednost emisij iz prejšnjega odstavka 6-odstotna vsebnost kisika v dimnih plinih.
(3) Za kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo za
tehnološke procese in se uporabljajo tudi za namen iz drugega
odstavka 5. člena te uredbe, so mejne vrednosti emisij določene v prejšnjem členu.
15. člen
(mejne vrednosti emisij snovi za kurilne naprave na plinasto
gorivo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode)
Za kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, je:
1. mejna vrednost ogljikovega monoksida 100 mg/kWh;
2. mejna vrednost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede
na zmogljivost ogrevanja naprave:
– 60 mg/kWh za nazivno toplotno moč, manjšo ali enako
120 kW,
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– 80 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 120 kW
in manjšo ali enako 400 kW, in
– 120 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 400 kW;
3. toplotna izguba z dimnimi plini največ dve odstotni točki
večja od toplotnih izgub pri vgrajenem atmosferskem gorilniku
oziroma največ eno odstotno točko večja od toplotnih izgub
pri drugih gorilnikih, pri čemer so največje vrednosti toplotnih
izgub:
– 11 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 11 kW
in manjša ali enaka 25 kW in se naprava ne uporablja samo za
ogrevanje sanitarne vode,
– 10 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
25 kW in manjša ali enaka 28 kW in se naprava ne uporablja
samo za ogrevanje sanitarne vode,
– 10 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
28 kW in manjša ali enaka 50 kW,
– 9 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 50 kW
in manjša ali enaka 400 kW, in
– 6 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
400 kW.
16. člen
(mejne vrednosti emisij snovi za kurilne naprave na plinasto
gorivo za tehnološke procese)
(1) Za kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo za
tehnološke procese in se ne uporabljajo za namen iz drugega
odstavka 5. člena te uredbe, je:
1. mejna vrednost ogljikovega monoksida 80 mg/m3;
2. mejna vrednost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida, izraženih kot NO2:
– 100 mg/m3, če se v napravi uporablja zemeljski plin in
je najvišja temperatura vode v kotlu nižja od 110 °C, presežek
tlaka v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
– 110 mg/m3, če se v napravi uporablja zemeljski plin in
je najvišja temperatura vode v kotlu od 110 °C do 210 °C, presežek tlaka v njem pa je od 0,05 MPa do 1,8 MPa,
– 150 mg/m3, če se v napravi uporablja zemeljski plin in
je najvišja temperatura vode v kotlu višja od 210 °C, presežek
tlaka v njem pa večji od 1,8 MPa, in
– 200 mg/m3, če se v napravi uporablja drugo plinasto
gorivo ali če v kotlu medij za prenos toplote ni voda;
3. mejna vrednost žveplovega dioksida in žveplovega
trioksida, izraženih kot SO2:
– 5 mg/m3 pri uporabi utekočinjenega naftnega plina,
– 10 mg/m3 pri uporabi zemeljskega plina,
– 50 mg/m3 pri uporabi rafinerijskega plina in
– 350 mg/m3 pri uporabi drugega plinastega goriva.
(2) Za kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo za
tehnološke procese in se uporabljajo tudi za namen iz drugega
odstavka 5. člena te uredbe, so mejne vrednosti emisij določene v prejšnjem členu.
V. UKREPI ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK
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(2) Upravljavec kurilne naprave iz prejšnjega odstavka
mora vsak izpad čistilnih naprav prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
(3) Čas obratovanja iz prvega odstavka tega člena, v
katerem je presežena dvakratna mejna vrednost emisij, se
upošteva kot čas izpada čistilnih naprav.
18. člen
(izpuščanje dimnih plinov)
(1) Upravljavec kurilne naprave mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi ustrezno dimovodno
napravo.
(2) Upravljavec kurilne naprave za tehnološke procese, ki
se ne uporablja za namen iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora zagotoviti, da se pri načrtovanju in izračunu potrebne
višine dimnika upoštevajo določbe predpisa, ki ureja emisijo
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.
(3) Pri projektiranju in vgradnji kurilnih, dimovodnih in
prezračevalnih naprav morajo biti za neoporečno vgradnjo kurilnih naprav, ki niso naprave iz prejšnjega odstavka, izpolnjene
zahteve standardov SIST EN 1443, SIST EN 13384, SIST EN
15287 in SIST EN 13501-1.
19. člen
(uporaba lončene peči ali odprtega kamina)
(1) Dobavitelj lončene peči ali odprtega kamina, ki je
izdelan za trajno vgraditev v gradbeni objekt, mora v skladu z
zakonom, ki ureja gradbene proizvode:
– ob začetku obratovanja predložiti izjavo o lastnostih
v skladu z zahtevami standarda SIST EN 16510-1 o nepreseganju mejnih vrednosti emisij snovi v zrak in o doseganju
toplotnega izkoristka iz preglednice v Prilogi 3 te uredbe ali
– pridobiti dokument priglašenega laboratorija, ki določa
tip proizvoda v predpripravljalni kurilnici, ki v skladu z zahtevami standarda SIST EN 16510-1 potrjuje, da kurilna naprava ali
vložek kurišča kurilne naprave izpolnjuje tehnične zahteve o
nepreseganju mejnih vrednosti emisij snovi v zrak in zahtevo
o doseganju toplotnega izkoristka iz preglednice v Prilogi 3 te
uredbe.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za dokazila
o izpolnjevanju zahtev nepreseganja mejnih vrednosti emisij
lahko uporabijo tudi drugi harmonizirani standardi za gradbene proizvode, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije
skladno z zahtevami Uredbe EU št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive
Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 574/2014
z dne 21. februarja 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU)
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se
uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov
(UL L št. 159 z dne 28. 5. 2014, str. 41), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 305/2011/EU).

17. člen

20. člen

(uporaba čistilnih naprav dimnih plinov)

(hranilnik toplote)

(1) Kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče in plinasto gorivo za tehnološke procese in se ne uporabljajo za namen iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, in ki imajo vgrajene naprave
za razžveplanje dimnih plinov, naprave za zmanjševanje emisije prahu, naprave za zmanjševanje anorganskih halogenskih
spojin v dimnih plinih ali druge tehnike za zmanjševanje emisij,
lahko obratujejo z zmanjšano učinkovitostjo ali brez teh naprav
v primeru okvare, motnje ali izpada največ 120 ur letno, od tega
največ 24 ur nepretrgoma. Vsa stanja, ko je zaradi zmanjšane
učinkovitosti ali izpada teh naprav presežena mejna vrednost
emisije, mora upravljavec kurilne naprave evidentirati v obratovalni dnevnik v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

(1) Kurilne naprave za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode, razen enosobnih kurilnih naprav, z nazivno toplotno
močjo 4 kW ali več in s tekočim sredstvom za prenos toplote,
ki so bile postavljene in dane v uporabo po 1. aprilu 2011 ter
uporabljajo kot gorivo naravni les v vseh oblikah, lesne ostanke ali brikete iz biomase, morajo imeti vodni hranilnik toplote
s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z
gorivom. Vodni hranilnik toplote mora imeti tudi prostornino
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(2) Če se kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom samodejno polni, mora imeti vodni hranilnik toplote prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne
naprave.
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(3) Določba prvega in drugega odstavka tega člena se
za prostornino vodnega hranilnika toplote na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave uporablja tudi pri uporabi peletov
iz biomase, če kurilna naprava ni predmet petega odstavka
tega člena.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena se lahko uporabi drugačen hranilnik toplote, vendar
enake zmogljivosti shranjevanja toplote.
(5) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za:
1. samodejno polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne
naprave;
2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v
sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne in srednje
obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih
obremenitev pa se uporablja drug vir toplote;
3. kurilne naprave, ki obratujejo samo pri polni obremenitvi.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kurilno napravo, ki je predmet rekonstrukcije.
21. člen
(obratovalni monitoring emisij
snovi za kurilne naprave)
(1) Upravljavec kurilne naprave za tehnološke procese
mora zagotoviti izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
(2) Upravljavec kurilne naprave, ki ni naprava iz prejšnjega odstavka, mora zagotoviti izvajanje prvih meritev in
obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih
napravah.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se prve
meritve in občasne meritve emisij snovi ne opravljajo na kurilnih
napravah, ki uporabljajo:
– trdno gorivo in so kot enosobne kurilne naprave edini vir
ogrevanja stanovanjskih prostorov;
– trdno gorivo in se uporabljajo kot štedilniki s posredno
ogrevano pečico ali brez nje za pripravo hrane;
– trdno gorivo, in se uporabljajo samo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, ki so bile izdelane ali postavljene pred
1. januarjem 1950;
– tekoče in plinasto gorivo iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, katerih nazivna toplotna moč je manjša
ali enaka 11 kW, razen koncentracije ogljikovega monoksida,
ki se meri;
– plinsko olje ali zemeljski plin za tehnološke procese,
če upravljavec kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi
nastavitev zgorevanja, ki jo izvede serviser, ki ga pooblasti
proizvajalec naprave. Upravljavec kurilne naprave mora potrdilo o opravljenem servisu kurilne naprave hraniti najmanj
pet let.
(4) Občasne meritve niso potrebne, če ima kurilna naprava za tehnološke procese vgrajene umerjene merilnike emisij
snovi za trajno merjenje, ki delujejo nepretrgoma.
VI. NADZOR
22. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo
inšpektorji, pristojni za okolje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem
6. člena in 29. člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni
za trg.
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VII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(prekrški upravljavca kurilne naprave)
(1) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec kurilne naprave, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
1. uporablja v kurilni napravi gorivo, ki ni navedeno v prvem, tretjem ali četrtem odstavku 5. člena te uredbe,
2. uporablja v kurilni napravi lesne ostanke in biomasne
ostanke, ali daje na trg te ostanke, brez izvedenih meritev
nevarnih snovi v ostankih, kot je določeno v prvem ali drugem
odstavku 6. člena te uredbe,
3. ne hrani rezultatov opravljenih meritev nevarnih snovi,
kot je določeno v četrtem odstavku 6. člena te uredbe,
4. uporablja kurilno napravo z vgrajeno tehniko zmanjševanja emisij, ki ne dosega zahtevane učinkovitosti, v času,
daljšem od časa, določenega v prvem odstavku 17. člena te
uredbe,
5. ne prijavi izpada čistilnih naprav, kot je določeno v
drugem odstavku 17. člena te uredbe,
6. izpušča dimne pline v okolje v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena te uredbe,
7. uporablja kurilno napravo s hranilnikom toplote ali brez
v nasprotju z 20. členom te uredbe,
8. ne zagotovi obratovalnega monitoringa emisij v skladu
s prvim odstavkom 21. člena te uredbe,
9. ne prilagodi obratovanja kurilne naprave v rokih, določenih v 25., 26. in 27. členu te uredbe.
(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje
upravljavec kurilne naprave za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode – posameznik, če:
1. izpušča dimne pline v okolje v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena te uredbe,
2. uporablja kurilno napravo s hranilnikom toplote ali brez
v nasprotju z 20. členom te uredbe,
3. ne prilagodi obratovanja kurilne naprave v rokih, določenih v 25., 26. in 27. členu te uredbe.
24. člen
(prekrški dobavitelja kurilne naprave)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje dobavitelj kurilne naprave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. k lončeni peči ali odprtemu kaminu ne predloži izjave
ali pridobi dokumenta priglašenega laboratorija iz 19. člena te
uredbe;
2. daje na trg kurilne naprave v nasprotju z 29. členom
te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prilagoditev kurilne naprave na trdna goriva)
(1) Enosobna kurilna naprava, ki je bila postavljena in
dana v uporabo do 31. decembra 2014, se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti iz
četrtega in petega stolpca preglednice v Prilogi 3 te uredbe ali
2. največ do dopolnjenih 20 let od leta njene izdelave, če
emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti iz drugega
in tretjega stolpca preglednice v Prilogi 3 te uredbe.
(2) Kurilna naprava na trdno gorivo, ki ni enosobna kurilna
naprava in je bila izdelana do 31. decembra 2011, se lahko
uporablja:
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1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz drugega odstavka 11. člena te uredbe ali
2. največ do dopolnjenih 20 let od leta njene izdelave, če
emisije snovi v zrak izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi
mejnimi vrednostmi:
a. črnina dimnih plinov 1;
b. ogljikov monoksid:
– 4000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 50 kW ali več in
manjšo od 150 kW pri uporabi naravnega lesa v vseh oblikah,
lesnih ostankov, briketov ali peletov,
– 2500 mg/m3 za nazivno toplotno moč 50 kW ali več in
manjšo od 150 kW pri uporabi premoga ter briketov in koksa
iz premoga,
– 2000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 150 kW ali več in
manjšo od 500 kW pri uporabi premoga, naravnega lesa v vseh
oblikah, lesnih ostankov, briketov ali peletov,
– 1250 mg/m3 za nazivno toplotno moč 150 kW ali več in
manjšo od 500 kW pri uporabi premoga ter briketov in koksa
iz premoga,
– 1000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več,
če je trdno gorivo naravni les v vseh oblikah, lesni ostanki,
briketi ali peleti,
– 625 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več pri
uporabi premoga ter briketov in koksa iz premoga;
c. prah 150 mg/m3 pri uporabi naravnega lesa v vseh
oblikah, lesnih ostankov, briketov ali peletov.
(3) Kurilna naprava na trdno gorivo, ki ni enosobna kurilna
naprava in je bila izdelana po 1. januarju 2012 ter dana na trg
do začetka veljavnosti te uredbe, se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz drugega odstavka 11. člena te uredbe ali
2. največ do dopolnjenih 20 let od leta njene izdelave, če
emisije snovi v zrak izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi
mejnimi vrednostmi:
a. prah:
– 90 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več pri
uporabi premoga,
– 100 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več pri
uporabi naravnega lesa v vseh oblikah ali lesnih ostankov,
razen briketov ali peletov, in
– 60 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več pri
uporabi briketov ali peletov iz biomase;
b. ogljikov monoksid:
– 1000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in
manjšo od 500 kW pri uporabi premoga, naravnega lesa v vseh
oblikah ali lesnih ostankov, razen briketov ali peletov,
– 800 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in
manjšo od 500 kW pri uporabi briketov ali peletov iz biomase in
– 500 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več
pri uporabi premoga, naravnega lesa v vseh oblikah, lesnih
ostankov ali briketov ali peletov.
(4) Pri prilagoditvi kurilnih naprav iz prvega odstavka tega
člena se morata upoštevati tudi določbi prvega in drugega
odstavka 28. člena te uredbe, pri prilagoditvi kurilnih naprav
iz drugega in tretjega odstavka tega člena pa se morata upoštevati tudi določbi tretjega in četrtega odstavka 28. člena te
uredbe.

b. ogljikov monoksid 175 mg/m3;
c. dušikov monoksid in dušikov dioksid, izražena kot NO2,
250 mg/m3.
(2) Kurilna naprava na tekoče gorivo za tehnološke procese vode iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ki je bila
izdelana do 31. decembra 2011 ali za katero je bilo do 31. decembra 2011 pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno
dovoljenje, se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz prvega odstavka 14. člena te uredbe ali
2. največ do dopolnjenih 27 let od leta njene izdelave, če
je bila izdelana leta 1995 ali pozneje in če emisije snovi v zrak
izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi mejnimi vrednostmi:
a. dimno število 1 pri uporabi plinskega olja, metanola,
etanola, neobdelanega rastlinskega olja ali metilestra iz rastlinskega olja;
b. ogljikov monoksid 170 mg/m3;
c. dušikov monoksid in dušikov dioksid, izražena kot NO2:
– 250 mg/m3 pri uporabi plinskega olja,
– 350 mg/m3 pri uporabi emulgiranega naravnega bitumna ali težkega kurilnega olja;
d. žveplov dioksid 1700 mg/m3.

26. člen
(prilagoditev kurilne naprave na tekoče gorivo)
(1) Kurilna naprava na tekoče gorivo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode iz 4. člena in drugega odstavka 5. člena
te uredbe, ki je bila izdelana do 31. decembra 2011, se lahko
uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz 13. člena te uredbe ali
2. največ do dopolnjenih 20 let od leta njene izdelave, če
emisije snovi v zrak izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi
mejnimi vrednostmi:
a. dimno število:
– največ 2 za nazivno toplotno moč, manjšo od 11 kW,
– 1 za nazivno toplotno moč 11 kW ali več;

(mejne vrednosti za grelnike in kotle iz Uredbe 2015/1185
in Uredbe 2015/1189)

27. člen
(prilagoditev kurilne naprave na plinasto gorivo)
(1) Kurilna naprava na plinasto gorivo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode iz 4. člena in drugega odstavka 5. člena te uredbe se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz 15. člena te uredbe ali
2. najdlje do dopolnjenih 20 let od leta njene izdelave, če
emisije snovi v zrak izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi
mejnimi vrednostmi:
a. ogljikov monoksid 100 mg/m3;
b. dušikov oksid:
– 150 mg/m3 pri uporabi zemeljskega plina,
– 200 mg/m3 pri uporabi utekočinjenega naftnega plina.
(2) Kurilna naprava na plinasto gorivo za tehnološke
procese vode iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ki je bila
izdelana do 31. decembra 2011 ali za katero je bilo do 31. decembra 2011 pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno
dovoljenje, se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz prvega odstavka 16. člena te uredbe ali
2. največ do dopolnjenih 27 let od leta njene izdelave, če
je bila izdelana leta 1995 ali pozneje in če emisije snovi v zrak
izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi mejnimi vrednostmi:
a. ogljikov monoksid 100 mg/m3;
c. dušikov oksid 200 mg/m3;
d. žveplov oksid:
– 35 mg/m3 pri uporabi zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina,
– 350 mg/m3 pri uporabi plinastega goriva, ki ni zemeljski
plin ali utekočinjeni naftni plin.
28. člen

(1) Mejne vrednosti za enosobne kurilne naprave, kot so
določene v četrtem, petem in šestem stolpcu preglednice iz Priloge 3 te uredbe, se uporabljajo za lokalne grelnike prostorov
na trdno gorivo z nazivno toplotno močjo, enako ali manjšo od
50 kW, iz Uredbe 2015/1185/EU do 31. decembra 2021.
(2) Ne glede na 1. točko prvega odstavka 25. člena te
uredbe se enosobne kurilne naprave iz prejšnjega odstavka, ki
so starejše od 20 let, lahko uporabljajo od 1. januarja 2022 dalje, če emisije ne presegajo mejnih vrednosti za prah in ogljikov
monoksid, kot so določene v Uredbi 2015/1185/EU.
(3) Mejne vrednosti za kurilne naprave na trdna goriva,
kot so določene v drugem odstavku 11. člena te uredbe, se
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uporabljajo za kotle na trdno gorivo z nazivno toplotno močjo
500 kW ali manj iz Uredbe 2015/1189/EU do 31. decembra
2019.
(4) Ne glede na 1. točko drugega odstavka in 1. točko
tretjega odstavka 25. člena te uredbe se kurilne naprave iz
prejšnjega odstavka, ki so starejše od 20 let, lahko uporabljajo
od 1. januarja 2020 dalje, če emisije ne presegajo mejnih vrednosti za prah in ogljikov monoksid, kot so določene v Uredbi
2015/1189/EU.
29. člen
(dajanje grelnikov in kotlov iz Uredbe 2015/1185/EU
in Uredbe 2015/1189/EU na trg)
(1) Enosobne kurilne naprave z nazivno toplotno močjo,
enako ali manjšo od 50 kW, ki so kot lokalni grelniki prostorov
na trdno gorivo obravnavane v Uredbi 2015/1185/EU se lahko
dajejo na trg, če emisije prahu in ogljikovega monoksida ne
presegajo mejnih vrednosti, kot so določene v četrtem in petem
stolpcu preglednice iz Priloge 3 te uredbe, toplotni izkoristek
pa ni manjši od najnižje vrednosti, kot je določena v šestem
stolpcu preglednice iz Priloge 3 te uredbe, in sicer do 31. decembra 2021.
(2) Kurilne naprave na trdno gorivo z nazivno toplotno močjo 500 kW ali manj, ki so kot kotli na trdno gorivo obravnavane
v Uredbi 2015/1189/EU, se lahko dajejo na trg, če emisije prahu
in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih vrednosti, kot so
določene v drugem odstavku 11. člena te uredbe, in sicer do
31. decembra 2019.
(3) Dobavitelj naprav iz prvega in drugega odstavka tega
člena pri njihovem dajanju na trg v listini, priloženi proizvodu,
ali na sami napravi navede vrednost emisij iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
30. člen
(degradirano okolje)
(1) Če je kurilna naprava v območju, ki se v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja, določi za degradirano okolje
zaradi onesnaženosti zraka, se za kurilne naprave na tem
območju roki iz 25., 26. in 27. člena te uredbe skrajšajo za tri
leta, vendar ne več kot dve leti po začetku veljavnosti načrta
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja in njegovih delov na
tem območju.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skrajšanje
rokov za tri leta ni zahtevano, če so v načrtu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja in njegovih delov na območju degradiranega okolja predvideni drugačni roki kot v prejšnjem odstavku
ali drugačne obveznosti za upravljavce kurilnih naprav.
31. člen
(postopki v teku)
Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te
uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.
32. člen
(izvajanje meritev pred dajanjem na trg)
Ne glede na določbo prvega odstavka 10. člena te uredbe lahko do 31. decembra 2020 izvaja meritev emisij snovi v
zrak laboratorij, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IC
17025 za izvajanje meritev emisij snovi v zrak v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Izvajalec meritve mora o meritvi izdati poročilo o preskusu, kot ga določa
standard SIST EN 303-5.
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2018-2550-0035
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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PRILOGA 1
Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini
Toplotna izguba z dimnimi plini Pdp se izračuna na podlagi naslednjih enačb:

 A2
 A


Pdp  tdp  t z  
 B  ali Pdp  tdp  t z   1  B  ,
 21 O2
 CO2


pri čemer je:
– tdp

temperatura dimnih plinov v ºC,

– tz

temperatura zgorevalnega zraka v ºC,

– O2

izmerjena vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %,

– CO2 izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %.
Konstante A1, A2 in B so navedene v spodnji preglednici.
Plinsko olje

Zemeljski plin

Utekočinjeni naftni plin

A1

0,50

0,37

0,42

A2

0,68

0,66

0,63

B

0,007

0,009

0,008

Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini se ne uporablja za kondenzacijske kotle.
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PRILOGA 2
Mejne vrednosti za vsebnost nevarnih snovi v ostankih iz biomase
Mejna vrednost za ostanke iz
neonesnažene biomase
(mg/kg)

Mejna vrednost za ostanke iz
onesnažene biomase
(mg/kg)

Arzen

1

2

Baker

10

20

Fluor

50

100

Kadmij

1

2

Klor

400

600

Krom

15

30

Pentaklorfenol

1,5

3

Svinec

15

30

Živo srebro

0,2

0,4

Onesnaževalo

5861
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PRILOGA 3
Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za enosobne kurilne naprave
1

Opis vrste enosobne
kurilne naprave
Grelniki prostorov z
ravnim kuriščem
Grelniki prostorov s
polnilnim kuriščem
Naprave na trdno gorivo,
ki počasi oddaja toploto
Kaminski vložki (zaprti
obratovalni način)
Vložki lončenih peči z
ravnim kuriščem
Vložki lončenih peči s
polnilnim kuriščem
Štedilniki na trdno gorivo
Grelni štedilniki na trdno
gorivo
Peletne peči brez
vodnega izmenjevalnika
Peletne peči z vodnim
toplotnim
izmenjevalnikom

2
3
4
5
6
Mejne vrednosti za naprave, Mejne vrednosti za naprave, Mejne
postavljene in dane v
postavljene in dane v
vrednosti
uporabo do 31. decembra
uporabo po 31. decembru
za vse
2014
2014
naprave
Najnižji
CO
Prah
CO
Prah
toplotni
[g/m³]
[g/m³]
[g/m³]
[g/m³]
izkoristek
[%]
2,0

0,075

1,25

0,04

73

2,5

0,075

1,25

0,04

70

2,0

0,075

1,25

0,04

75

2,0

0,075

1,25

0,04

75

2,0

0,075

1,25

0,04

80

2,5

0,075

1,25

0,04

80

3,0

0,075

1,50

0,04

70

3,5

0,075

1,50

0,04

75

0,4

0,05

0,4

0,03

85

0,4

0,03

0,4

0,02

90

Za enosobne kurilne naprave, vključno z enosobnimi kurilnimi napravami z nazivno toplotno
močjo, manjšo ali enako 50 kW, ki se uporabljajo tudi za centralno ogrevanje prostorov stavb,
se uporabljajo harmonizirani standardi za gradbene proizvode, ki so objavljeni v Uradnem listu
Evropske unije v skladu z zahtevami Uredbe 305/2011/EU.
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2273.

Uredba o pravilih za pripravo napovedi
položaja proizvodnih naprav na obnovljive
vire energije in s soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom
na trgu z električno energijo

Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o pravilih za pripravo napovedi položaja
proizvodnih naprav na obnovljive vire energije
in s soproizvodnjo toplote in električne energije
z visokim izkoristkom na trgu
z električno energijo
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zvodnih naprav za OVE na lesno biomaso višji od referenčne
cene električne energije.
(3) Če cene iz napovedi v večjem delu časovnega obdobja, ki ga obravnava napoved, odstopajo od cen elektrike in
drugih energentov, agencija odstopanja sporoči ministrstvu,
pristojnemu za energijo, ki jih upošteva pri spremembi pravil
za pripravo napovedi.
4. člen
(določanja referenčnih cen električne energije
in energentov v napovedi)

2. člen

(1) Referenčna cena električne energije v državi se v
napovedi določa na podlagi pravil iz 1. točke Priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Referenčna cena zemeljskega plina v državi, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne
energije v proizvodnih napravah SPTE, se v napovedi določi na
podlagi pravil iz 2. točke Priloge 1 te uredbe.
(3) Referenčna cena substrata koruzne silaže, na podlagi
katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnih naprav na
OVE z uporabo bioplina, se v napovedi določi na podlagi pravil
iz 3. točke Priloge 1 te uredbe.
(4) Referenčna cena lesne biomase, na podlagi katere se
izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v
proizvodnih napravah SPTE in OVE, se v napovedi določi na
podlagi pravil iz 4. točke Priloge 1 te uredbe.

(položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE
na trgu z električno energijo)

KONČNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja
proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem
besedilu: OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote
in električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim
izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.

Položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE na trgu z
električno energijo v državi je v napovedi iz prejšnjega člena
opredeljen s:
– ceno električne energije na trgu z električno energijo
(v nadaljnjem besedilu: referenčna cena električne energije) v
obdobju, ki ga obravnava napoved, in
– cenami drugih energentov, ki so potrebni za proizvodnjo
električne energije in vplivajo na višino stroškov proizvodnje
električne energije v proizvodnih napravah na OVE in SPTE (v
nadaljnjem besedilu: referenčne cene energentov) v obdobju,
ki ga obravnava napoved.
3. člen
(priprava in objava napovedi položaja proizvodnih naprav
na OVE in s SPTE z referenčnimi cenami)
(1) Napoved položaja proizvodnih naprav na OVE in s
SPTE z referenčnimi cenami za prihodnje leto pripravi Agencija
za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) in jo objavi na
svoji uradni spletni strani najkasneje do 31. oktobra tekočega
leta.
(2) Agencija tekoče spremlja in primerja cene, določene
z napovedjo, z dejanskimi razmerami, ki vladajo na trgu z
energenti. Agencija preveri tudi, ali so obratovalni stroški proi-

5. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav
na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09,
94/11 in 17/14 – EZ-1).
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za napoved
za leto 2020.
Št. 00710-19/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2014-2430-0044
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

Stran

5864 /

Št.

46 / 19. 7. 2019

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 1
1.

Pravila za določanje referenčne cene električne energije

Referenčna cena električne energije se določi na podlagi cenovnega modela, ki upošteva cene
izvedenih finančnih instrumentov na madžarski borzi HUDEX (Hungarian Derivative Energy
Exchange) za prihodnje leto.
Referenčna cena električne energije se izračuna po naslednjem cenovnem modelu:
C(ElRef) = BL YR+1
V zgornjem modelu je:
–
C(ElRef)
referenčna cena električne energije v EUR/MWh;
–
BL YR+1
cena produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load
Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh.
Pri določitvi BL YR+1 se uporabi povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta za
10 trgovalnih dni pred 25. oktobrom tekočega leta. Vrednost se zaokroži na dve decimalni
mesti.
2.

Pravila za določanje referenčne cene zemeljskega plina

Referenčna cena zemeljskega plina se v napovedi določi na podlagi cenovnega modela, ki
upošteva ceno letnega izvedenega finančnega instrumenta na plinskem vozlišču CEGH na
Dunaju za prihodnje leto in izstopno in vstopno ceno zakupa prenosnih zmogljivosti na meji med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo za prihodnje leto.
Referenčna cena zemeljskega plina se izračuna po naslednjem cenovnem modelu:
C(ZPRef) = Calendar*1,03 + CExA + CEnSLO
V zgornjem modelu je:
–
C(ZPRef)
referenčna cena zemeljskega plina v EUR/MWh;
–
Calendar
cena letnega produkta »CEGH VTP Calendar« na borzi CEGH za
prihodnje leto v EUR/MWh;
–
CExA
izstopna tarifna postavka za MMRP Murfeld za prihodnje leto v EUR/MWh
(zaokrožena na 4 decimalna mesta);
–
CEnSLO
vstopna tarifna postavka za MMRP Ceršak za prihodnje leto v EUR/MWh.
Za preračun v EUR/MWh se vstopna tarifna postavka (v EUR/(kWh/dan))
pomnoži s faktorjem 4,364 (upoštevanje 5.500 letnih obratovalnih ur).
Pri določitvi cene letnega produkta Calendar se uporabi povprečje doseženih zaključnih
trgovalnih cen produkta za 10 trgovalnih dni pred 25. majem tekočega leta.
Zaokroževanje pri izračunu:
–
Element Calendar: tri decimalna mesta (vhodni podatki),
–
Elementi CExA, CEnSLO, C(ZPRef), C(ZPRefp): dve decimalni mesti.
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Za izračun indeksa cene zemeljskega plina za tekoče leto se referenčno ceno zemeljskega
plina za leto 2016 (0,1914 EUR/Sm3) nadomesti s preračunano vrednostjo 17,77 EUR/MWh z
upoštevanjem zgornje kurilnosti zemeljskega plina, ki znaša 10,769 kWh/Sm3.

3.

Pravila za določanje referenčne cene substrata koruzne silaže

Referenčna cena substrata koruzne silaže za prihodnje leto se v napovedi določi na podlagi
naslednjega cenovnega modela:
CS = SPKS * 0,7
V zgornjem modelu je:
–
CS
referenčna tržna cena substrata koruzne silaže v EUR/t;
–
SPKS
strošek pridelave silažne koruze, zmanjšan za subvencije v EUR/t za
preteklo leto, ki je objavljen v mesecu oktobru tekočega leta v Zbirniku
1
rastlinskih kalkulacij na Kmetijskem inštitutu Slovenije .

4.

Pravila za določanje referenčne cene lesne biomase

Referenčna cena lesne biomase za prihodnje leto se v napovedi določa na podlagi naslednjega
cenovnega modela:
RCLB = KVILB / KKILB
V zgornjem modelu je:
–
RCLB
referenčna cena lesne biomase v EUR/t;
–
KVILB
kumulativna vrednost izvoza iverja, sekancev in podobnega lesa iglavcev,
zadnji razpoložljivi podatki 12 preteklih mesecev v EUR;
–
KKILB
kumulativne količine izvoza iverja, sekancev in podobnega lesa iglavcev,
zadnji razpoložljivi podatki 12 preteklih mesecev v t.

Potrebne podatke za izdelavo napovedi Agenciji za energijo posreduje Statistični urad
Republike Slovenije.

1

http://www.kis.si/Standardni_nabor.
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Uredba o metodologiji za izračun stroškov
cestninskih cest

Na podlagi osmega odstavka 11. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o metodologiji za izračun stroškov
cestninskih cest
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za izračun stroškov cestninskih cest in njihovo razdelitev na posamezne kategorije
vozil oziroma cestninske razrede.
2. člen
(upoštevanje stroškov)
(1) Pri izračunu stroškov cestninskih cest se upoštevajo:
– stroški naložb v infrastrukturo,
– stroški vzdrževanja,
– stroški upravljanja in obratovanja,
– stroški cestninjenja,
– drugi upravičeni stroški (npr. stroški nadomestil za uporabo zemljišč, ki so namenjena za cestno infrastrukturo).
(2) Povračilo stroškov naložb v infrastrukturo temelji na
pričakovani dobi trajanja infrastrukturnih elementov. Infrastrukturni elementi in njihova doba trajanja so določeni v Prilogi 1,
ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pri izračunu stroškov cestninskih cest se upoštevajo
vsi stroški, ki so nastali v času pred njihovim izračunom.
(4) Pri izračunu stroškov cestninskih cest se upoštevajo
tudi stroški financiranja, in sicer povprečna letna obrestna mera
za najeta posojila in donos na kapital.
3. člen
(stroški naložb v infrastrukturo)
(1) Stroški naložb v infrastrukturo zajemajo stroške cestninskih cest, povezane z:
– razvojem cestne infrastrukture,
– vodenjem projektov,
– planiranjem,
– predhodnimi raziskavami zemljišč,
– projektiranjem,
– arheologijo,
– gradnjo,
– upravičenimi dodatnimi stroški,
– stroški financiranja gradnje,
– donosnostjo kapitalskih naložb ali stopnjo dobička,
– investicijskim vzdrževanjem in rekonstrukcijo cestne
infrastrukture, razen stroškov izvajanja nalog, ki jih upravljavec
cestninskih cest v skladu s koncesijsko pogodbo in zakonom,
ki ureja Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, opravlja v
imenu in za račun države.
(2) Stroški naložb v infrastrukturo se izračunajo po metodi
stalne inventarizacije, ki temelji na historičnih podatkih o stroških naložb v infrastrukturo po posameznih vrstah infrastrukturnih elementov, in sicer na njihovi:
– revalorizirani nabavni vrednosti,
– povprečni dobi trajanja posamezne vrste infrastrukturnega elementa, ob upoštevanju stroškov financiranja in donosa
na kapital.
(3) Inventar infrastrukturnih elementov se ugotovi na
podlagi računovodskih evidenc osnovnih sredstev upravljavca
cestninskih cest.
(4) Revalorizirana vrednost neamortiziranih infrastrukturnih elementov se določi na podlagi indeksa rasti cen življenjskih
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potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga ugotovi in objavi Statistični urad Republike Slovenije.
(5) V primeru odsotnosti podatkov o povprečni dobi trajanja posamezne vrste infrastrukturnih elementov v Republiki
Slovenije se lahko njena povprečna doba trajanja določi z
uporabo podatkov o povprečni dobi trajanja primerljivih infrastrukturnih elementov v tujini (npr. zaradi primerljivih tehničnih
specifikacij pri projektiranju in gradnji, podobnih podnebnih
razmer).
(6) Stroški naložb v infrastrukturo se določijo na podlagi
izračuna iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(stroški in donos kapitala)
(1) Letni stroški naložb v infrastrukturo se ob upoštevanju donosa na kapital in stroškov financiranja izračunajo na
podlagi splošne anuitetne enačbe iz Priloge 3, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Pri določitvi stopnje donosa na vloženi kapital se upošteva povprečna stopnja dolgoročnega zadolževanja Republike
Slovenije, povečana za tveganje upravljavca cestninskih cest.
(3) Pri določitvi stroškov kapitala in zadolževanja se upošteva utemeljeno referenčno obdobje.
5. člen
(stroški vzdrževanja)
Stroški vzdrževanja so stroški v zvezi z izvajanjem del
rednega vzdrževanja cestninskih cest po pravilniku, ki ureja
redno vzdrževanje javnih cest, in drugi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in pretočnosti cestninskih cest (npr. stroški,
povezani z vzpostavljanjem prevoznosti ob naravnih in drugih
nesrečah, z izvajanjem intervencijskih ukrepov za odstranjevanje in zavarovanje ovir na cestninskih cestah, z izvajanjem
spremljanja na zahtevnih geotehničnih objektih).
6. člen
(stroški upravljanja in obratovanja)
Stroški upravljanja in obratovanja so stroški v zvezi z
upravljanjem in obratovanjem cestninskih cest, katerega obseg določata zakon, ki ureja Družbo za avtoceste v Republiki
Sloveniji, in koncesijska pogodba, ter donos na zemljišča v lasti
upravljavca cestninskih cest.
7. člen
(stroški cestninjenja)
Stroški cestninjenja so:
– stroški izgradnje, namestitve in vzdrževanja objektov za
cestninjenje, cestninske opreme in plačilnih sistemov,
– stroški obratovanja in upravljanja cestninskega sistema,
– stroški cestninskega nadzora.
8. člen
(drugi upravičeni stroški cestninskih cest)
Med druge upravičene stroške cestninskih cest spadajo
zlasti stroški nadomestil za uporabo zemljišč, namenjenih za
cestno infrastrukturo.
9. člen
(načini porazdelitve stroškov cestninskih cest)
(1) Stroški cestninskih cest se med posamezne cestninske razrede oziroma kategorije vozil porazdelijo na naslednje
načine:
– proporcionalna porazdelitev stroškov,
– utežena kapacitetna porazdelitev stroškov,
– utežena obtežbena porazdelitev stroškov,
– kategorijsko specifična porazdelitev stroškov.
(2) Pri proporcionalni porazdelitvi stroškov se upoštevajo
podatki o opravljenem prometnem delu posamezne kategorije
vozila. Za določitev deležev opravljenega prometnega dela
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posameznih kategorij vozil se lahko uporabijo podatki o dejansko opravljenem prometnem delu ali pa se uporabi napoved
opravljenega prometnega dela za določeno obdobje.
(3) Pri kapacitetni porazdelitvi stroškov se upošteva vpliv
posameznih kategorij vozil (npr. velikost vozil, potrebna medsebojna razdalja, pospeševanje, vpliv obremenitve na dimenzioniranje strukturnih elementov) na dimenzioniranje infrastrukturnih
elementov. Kapacitetni faktorji ekvivalentnosti za posamezno
kategorijo vozil so določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del te
uredbe.
(4) Pri obtežbeni porazdelitvi stroškov se upošteva vpliv
obremenitve vozil na utrujanje voziščne konstrukcije. Po tem
načinu porazdelitve stroškov cestninskih cest se med posamezne kategorije vozil porazdelijo zlasti stroški vzdrževanja
obrabno-zaporne plasti prevleke ceste. Za izračun porazdelitve
stroškov, ki so posledica škodnega učinka prometne obremenitve, se upoštevajo faktorji ekvivalentnosti iz Priloge 5, ki je
sestavni del te uredbe.
(5) Pri kategorijsko specifični porazdelitvi stroškov se
stroški cestninskih cest razdelijo med posamezne skupine kategorij vozil v deležih, ki jih mora povrniti posamezna skupina,
ne glede na njeno prometno delo. Znotraj posamezne skupine
kategorije vozil se njej pripadajoči stroški porazdelijo glede na
relativni delež prometnega dela upoštevanih kategorij vozil.
10. člen
(porazdelitev stroškov naložb v infrastrukturo)
Stroški naložb v infrastrukturo se med posamezne kategorije vozil delijo na proporcionalni, kapacitetni in kategorijsko specifični način porazdelitve stroškov. Način porazdelitve
stroškov naložb v infrastrukturo je odvisen od posamezne
vrste infrastrukturnih elementov in je določen v Prilogi 6, ki je
sestavni del te uredbe.
11. člen
(porazdelitev stroškov vzdrževanja)
Stroški vzdrževanja se med posamezne kategorije vozil
delijo na kategorijsko specifični, proporcionalni in kapacitetni
način porazdelitve stroškov.
12. člen
(porazdelitev stroškov upravljanja in drugih
upravičenih stroškov)
(1) Stroški upravljanja in obratovanja ter donos na vrednost zemljišč se med posamezne kategorije vozil delijo na
proporcionalni način porazdelitve stroškov.
(2) Drugi upravičeni stroški cestninskih cest iz 8. člena te
uredbe se med posamezne kategorije vozil delijo na kapacitetni
način porazdelitve stroškov.
13. člen
(porazdelitev stroškov cestninjenja)
Stroški cestninjenja se med posamezne kategorije vozil
delijo na kategorijsko specifični način porazdelitve stroškov.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-20/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2430-0015
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Priloga 1
Doba trajanja infrastrukturnih elementov

Infrastrukturni element

ZGORNJI USTROJ
SPODNJI USTROJ
VIADUKT
NADVOZ
PODVOZ
MOST
PREDOR
POKRITI VKOP
GALERIJA
DRUGI NETIPIČNI OBJEKTI
SISTEM ZA NADZOR IN VODENJE
PROMETA
OPREMA PREDOROV
NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE
PROMETNA SIGNALIZACIJA IN
OPREMA
OGRAJE

Računska
doba trajanja
v letih
23
90
73
73
73
73
95
95
95
40
14
23
14
14
40
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Priloga 3

Letni stroški naložb v infrastrukturo se izračunajo po naslednji enačbi:

pri čemer je:
Ai –
RNVi –
WACC –
ni –

letni znesek i-te vrste infrastrukturnega elementa,
revalorizirana nabavna cena i-te vrste infrastrukturnega elementa,
tehtana povprečna stopnja stroškov kapitala,
doba trajanja i-te vrste infrastrukturnega elementa.

Izračun tehtane povprečne stopnje stroškov kapitala se zaradi spreminjajočega se razmerja med lastnim
kapitalom, krediti in evropskimi finančnimi sredstvi posodablja na letni ravni.
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Priloga 4
Kapacitetni faktorji ekvivalentnosti za posamezno kategorijo vozil
Kategorija vozil

Kategorije vozil
MO
motorji,
skuterji,
motorni
tricikli

OA
osebna
vozila (tudi s
prikolico)

MO
0,5

BUS
avtobusi
(tudi s
prikolico)

OA
1,0

BUS
2,5

LT
lahka tovorna
vozila do 3,5
t (tudi s
prikolico)

LT
1,2

ST
1,5

ST
srednja
tovorna
vozila 3,5
–7t

TT
2,5

TP
3,0

TT
težka
tovorna
vozila nad
7t

TPP
3,5

TP
tovorna
vozila s
priklopniki

TPP
vlačilci

Razvrščanje kategorij vozil znotraj posameznega načina cestninjenja

Način
Cestninjenje glede na določen čas
cestninjenja
uporabe cestninske ceste
Največja
dovoljena masa
< 3,5 t
vozila
Kategorija
vozila
MO
OA
LT

Cestninjenje glede na prevoženo razdaljo
> 3,5 t

BUS

ST

TT

TP

TPP

Stran
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Priloga 5

Faktorji ekvivalentnosti škodnega učinka – utežena obtežbena porazdelitev stroškov
Reprezentativno
vozilo

Povprečni
faktor
ekvivalentnosti
AC in HC

OA
BUS
LT
ST
TT
TPP

0,00003
1,40000
0,00500
0,62000
0,72000
1,60000

Kategorije vozil
MO
motorji,
skuterji,
motorni
tricikli

OA
osebna
vozila (tudi s
prikolico)

BUS
avtobusi
(tudi s
prikolico)

LT
lahka tovorna
vozila do 3,5
t (tudi s
prikolico)

ST
srednja
tovorna
vozila 3,5
–7t

TT
težka
tovorna
vozila nad
7t

TP
tovorna
vozila s
priklopniki

TPP
vlačilci

Razvrščanje kategorij vozil znotraj posameznega načina cestninjenja

Način
Cestninjenje glede na določen čas
cestninjenja
uporabe cestninske ceste
Največja
dovoljena masa
< 3,5 t
vozila
Kategorija
vozila
MO
OA
LT

Cestninjenje glede na prevoženo razdaljo
> 3,5 t

BUS

ST

TT

TP

TPP
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Priloga 6
Načini in pripadajoči deleži delitve stroškov naložb v infrastrukturo po vrsti infrastrukturnega elementa

Zgornji ustroj
Spodnji ustroj
Viadukt
Nadvoz
Podvoz
Most
Predor
Pokriti vkop
Galerija
Drugi netipični objekti
Sistem za nadzor in vodenje prometa
Oprema predorov
Naprave za odvodnjavanje
Prometna signalizacija in oprema
Ograje

10 %

45 %
45 %
45 %
33 %
33 %
33 %
33 %
33 %
33 %

65 %
15 %
15 %
15 %
15 %
5%
5%
5%

Kapacitetna
porazdelitev

Kategorijsko
specifična
porazdelitev
Tovorna vozila (TP,
TPP)

Kategorijsko
specifična
porazdelitev
Tovorna vozila (BUS,
ST, TT)

Kategorijsko
specifična
porazdelitev
Lahka vozila (MO, OA,
LT)

Delež načina porazdelitve

Proporcionalna
porazdelitev

Vrsta infrastrukturnega elementa

25 %
100 %
85 %
85 %
85 %
85 %
50 %
50 %
50 %
67 %
67 %
67 %
67 %
67 %
67 %
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Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju
ukrepov endogene regionalne politike

Na podlagi 26. člena in za izvrševanje drugega odstavka
14. člena ter drugega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 20/11, 57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne
politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) se v 11. členu za
besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pri dodeljevanju sredstev v skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona proračunski uporabniki upoštevajo
obmejna problemska območja zlasti na naslednjih področjih:
1. ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na področju ukrepov kmetijske politike;
2. ministrstvo, pristojno za ribištvo, na področju ukrepov
politike ribištva;
3. ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na področju krepitve ekoloških in socialnih funkcij gozda, zlasti aktivnosti za
povečevanje naravne vrstne sestave gozdov in prilagoditev
rabe gozdov z namenom ohranjanja narave;
4. ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, na področju urejanja prometne infrastrukture, spodbujanja ukrepov
trajnostne mobilnosti (spodbujanje in pospeševanje rabe
javnega prevoza, transferji in alternativne oblike mobilnosti,
informiranje in promocija zelene mobilnosti, prometni režimi
in parkiranje ter infrastruktura za umirjanje in upravljanje
prometa, infrastruktura za kolesarje) ter energetske prenove
objektov;
5. ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na področju
blaženja posledic podnebnih sprememb, zlasti aktivnosti za
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje
podnebnim spremembam, ter ohranjanja narave, zlasti aktivnosti, ki prispevajo k vzdrževanju dobrega naravovarstvenega stanja prostoživečih vrst, habitatnih tipov in naravnih
vrednot;
6. ministrstvo, pristojno za upravljanje voda, na področju zagotavljanja ustrezne komunalne opremljenosti in druge
gospodarske javne infrastrukture, zlasti aktivnosti za oskrbo
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda;
7. ministrstvo, pristojno za ravnanje z odpadki, na področju zagotavljanja ustrezne komunalne opremljenosti in
druge gospodarske javne infrastrukture, zlasti aktivnosti za
ureditev infrastrukture za zbiranje odpadkov;
8. ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, na področju spodbujanja urejanja stanovanjskega vprašanja mladih in
mladih družin v skladu z državnim stanovanjskim programom
ter vzdrževanja in ohranjanja značilne krajine, zlasti aktivnosti za ohranjanje krajinske pestrosti, krajinskih značilnosti, ki
so pomembne za biotsko raznovrstnost, krajinskih vrednot in
prepoznavnosti območja;
9. ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, na področju ohranjanja in odpiranja delovnih mest, zlasti aktivnosti
za ustvarjanje zelenih delovnih mest ter vključevanje dijakov
in študentov v inovacijsko-podjetniška usposabljanja in lokalna podjetja, spodbujanja socialnega podjetništva in zadružništva, spodbujanja obrtnih, kulturnih in okoljsko primernih
gospodarskih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo
k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev;
10. ministrstvo, pristojno za turizem, na področju spodbujanja turizma, zlasti aktivnosti za razvoj infrastrukture
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in turističnih produktov, ki omogočajo doživetja narave ob
njenem ustreznem varstvu in jasno izražajo ekološko naravnanost, aktivnosti za spodbujanje razvoja in promocije turističnih produktov z označbo porekla ali geografsko označbo
oziroma povezanih z lokalno gastronomijo, izdelkov in storitev, povezanih z razvojem blagovnih znamk oziroma znakov
kakovosti, aktivnosti v podporo drugim znamkam kakovosti
in certifikacijskim sistemom, aktivnosti za razvoj in promocijo
tematskih in kolesarski poti ter aktivnosti, povezanih z infrastrukturo gorskega turizma, kot je označevanje in urejanje
planinskih poti;
11. ministrstvo, pristojno za zdravje, na področju podpore nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti, zlasti
aktivnosti za izvajanje nujne medicinske pomoči na težko
dostopnem območju ali območju, ki je oddaljeno od najbližje enote nujne medicinske pomoči (na primer helikopterski
prevozi, mobilne enote, krepitev služb v času povečanega
obiska);
12. ministrstvo, pristojno za izobraževanje, na področju
podpore nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti,
zlasti priznavanje nadstandardnih ur, programov in učiteljev
v šolah in vrtcih, sofinanciranje šolskih prevozov iz odmaknjenih vasi;
13. ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, na področju podpore socialno varstvenih storitev v skladu z zakonom,
ki ureja o socialno varstveno dejavnost, zlasti pa aktivnosti
za opravljanje storitve pomoči na domu ter aktivnosti storitve
institucionalnega varstva v varstvenih delovnih centrih, centrih za usposabljanje in domovih za starejše občane;
14. ministrstvo, pristojno za javno upravo, na področju
pokritosti območja z elektronskimi komunikacijami in na
področju podpore nadstandardnemu izvajanju dostopa prebivalcev do storitev javne uprave.
15. ministrstvo, pristojno za kulturo, na področju celostnega ohranjanja kulturne dediščine, zlasti aktivnosti za
prenovo stavbnega fonda z ohranjeno lokalno stavbno tipologijo ter za obnovo in ohranitev planin.
(3) Za uskladitev ciljev in osredotočenje resornih politik
na obmejna problemska območja v skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona pripravi ministrstvo v sodelovanju z
ministrstvi iz prejšnjega odstavka in RRA štiriletni program
razvojnih spodbud za obmejna problemska območja (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga sprejme vlada. Program
vsebuje cilje, razvojne spodbude, finančni okvir ter način
spremljanja programa. Pri pripravi programa se upoštevajo
dolgoročne primerjalne prednosti in usmeritve razvojnih regij
ter prispevek k doseganju ciljev razvojnih politik.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(rok za sprejem programa)
Vlada Republike Slovenije sprejme program iz novega
tretjega odstavka 11. člena uredbe za obdobje 2020 do 2023 v
šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-10/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2018-2130-0003
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2276.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin
in organizacij proizvajalcev v kmetijskem
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin
in organizacij proizvajalcev v kmetijskem
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in
organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje
skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem
sektorju (v nadaljnjem besedilu: podukrep), ki je del ukrepa
Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja
2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 2538 z
dne 27. marca 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja
podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP001
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa
razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se določajo namen podpore, upravičenci,
pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog na
javni razpis, pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev,
obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev
za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5.
2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
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13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in
(EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih
in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53
z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/934 z
dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na
katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških
postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem
proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave
spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega
sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne
25. 4. 2017, str. 1);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19
z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
807/2014/EU);
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8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936
z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU)
št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov
za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih
uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014
glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
10. Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na
notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56).«.
2. člen
V 3. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. skupnega dajanja blaga v promet na način, da pravna
oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev,
kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana,
vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo
trgovcem na debelo;«.
V 3. točki se beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku pod 2. v točki j) beseda
»ali« nadomesti z vejico.
V točki k) se pika nadomesti z vejico.
Za točko k) se dodata novi točki l) in m), ki se glasita:
»l) grozdje za vino ali
m) krompir.«.
4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku v 3. točki beseda »oziroma« nadomesti z besedo »ali«.
V 12. točki se pika nadomesti s podpičjem.
Za 12. točko se dodata novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. če je priznan za sektor grozdje za vino, mora imeti
najmanj 15 članov, ki pridelujejo grozdje za namen pridelave
vina na najmanj 30 ha kmetijskih površin, namenjenih vinski trti;
14. če je priznan za sektor krompir, mora imeti najmanj
20 članov, ki pridelujejo krompir na najmanj 75 ha kmetijskih
površin.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega in drugega odstavka tega člena«.
5. člen
V 8. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »pri čemer je leto 2022 zadnje leto
trajanja podpore.«.
6. člen
V 10. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi »Če na posameznem sklopu razpisana sredstva
niso porabljena, se neporabljena sredstva lahko:
– prerazporedijo na drug sklop iz istega javnega razpisa
ali
– proporcionalno prerazporedijo na ostale sklope iz istega
javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva, če je na istem javnem razpisu več sklopov.«.
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7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(vložitev vloge na javni razpis)
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s
prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom.
Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto
na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec
ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski
vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži
vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski
sistem ARSKTRP.«.
8. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedo
»neporavnanih« doda beseda »zapadlih«.
9. člen
V 16. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vrednost tržne proizvodnje iz petega odstavka tega
člena je razvidna iz evidence organizacij in skupin proizvajalcev, razen v primerih iz druge do pete alineje tretjega odstavka
8. člena te uredbe. V teh primerih je vrednost tržne proizvodnje prihodek pravne osebe, ki je priznana kot organizacija
proizvajalcev, od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega
je priznana, ki je razviden iz njenih knjigovodskih evidenc. Če
upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja,
za katerega je priznan, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži
izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Upravičenec mora izpolniti obvezne razvojne cilje
v roku, določenem v Prilogi 1 te uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev mora priložiti dokazilo o realizaciji posameznega
razvojnega cilja iz poslovnega načrta v skladu s Prilogo 1 te
uredbe.«.
Dvanajsti in trinajsti odstavek se spremenita tako, da se
glasita:
»(12) Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja iz 13. člena Uredbe 808/2014/EU in
predpisa, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(13) Za elektronsko izpolnjevanje zahtevka za izplačilo
sredstev se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko
vložitev zahtevka s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v
informacijski sistem ARSKTRP na spletnem vstopnem mestu iz
tretjega odstavka 11. člena te uredbe. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži zahtevek za izplačilo
sredstev v informacijski sistem ARSKTRP.«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(14) Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen
zahtevek za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka skupaj z
vsemi sestavnimi deli zahtevka, ki jih določa javni razpis.
Zahtevek za izplačilo sredstev je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana ali vložiti
v vložišču ARSKTRP.«.
Dosedanji štirinajsti in petnajsti odstavek postaneta petnajsti in šestnajsti odstavek.
18. člen se črta.

10. člen

11. člen
V Prilogi 1 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
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»2. obvezne razvojne cilje:
Zap. št.
1.
Upravičenec bo v koledarskem letu
pred vložitvijo zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev povečal število članov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Če upravičenec
uveljavlja podporo za obdobje, ki je
daljše od dveh koledarskih let, lahko
namesto povečanja števila članov izpolni razvojni cilj s povečanjem rasti
vrednosti tržne proizvodnje v koledarskem letu, za katero se vlaga zadnji
zahtevek za izplačilo sredstev glede
na koledarsko leto po vložitvi vloge
na javni razpis.
2.
Upravičenec bo najpozneje v drugem
koledarskem letu trajanja podpore
pripravil poročilo o raziskavi trga,
možnosti povečanja števila članstva
organizacije ali skupine proizvajalcev,
pripravil skupna pravila o informacijah
o proizvodnji in priporočila za izboljšanje kakovosti proizvodov iz sektorja,
za katerega je priznan (lastnosti proizvoda, tehnološka navodila, smernice).
3.
Upravičenec bo v obdobju trajanja
podpore razvijal poslovne in trženjske spretnosti ter organiziral in pospeševal procese inovacij na način,
da bo v času trajanja podpore izvedel
najmanj dve izobraževanji članov organizacije ali skupine proizvajalcev
na temo izboljšanja tehnologije oziroma pridelave proizvodov iz sektorja,
za katerega je priznan, v skupnem
trajanju najmanj šest ur, pri čemer se
mora izobraževanja udeležiti najmanj
pet članov organizacije ali skupine
proizvajalcev.«.

Št.

Dokazilo
Izpolnjevanje
cilja je razvidno iz evidence organizacij
ali skupin
proizvajalcev
oziroma njenih
knjigovodskih
evidenc

Poročilo, skupna pravila,
priporočila

Poročilo, fotografije, gradivo, lista prisotnosti, program
izobraževanja

5877

kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 28/18), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju
podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev
v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 28/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo
sredstev, vloženi na podlagi javnega razpisa, objavljenega na
podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in
organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18), obravnavajo v skladu s
spremenjenima sedmim in dvanajstim odstavkom 16. člena
uredbe.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

/
VINO
/
KROMPIR

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

2277.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju šolske sheme

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

V poglavju G. se na koncu preglednice dodajo štiri nove
vrstice, ki se glasijo:
»

KROMPIR

Stran

Št. 00715-15/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2330-0056

12. člen
V Prilogi 2 se v naslovu poglavja A. za besedo »pesa«
dodata vejica in besedilo »grozdje za vino, krompir«.
V prvem odstavku se za besedo »pesa« dodata vejica in
besedilo »grozdje za vino, krompir«.

GROZDJE ZA VINO
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13. člen
V Prilogi 3 se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začeti postopki)
(1) Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi
javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju
podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju šolske sheme
1. člen
V Uredbi o izvajanju šolske sheme (Uradni list RS,
št. 26/17) se v 2. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. 	šolska shema je finančna pomoč Evropske unije in
Republike Slovenije pri spodbujanju porabe sadja in zelenjave
ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih
šolah ter otrok in mladostnikov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo
javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe (v nadaljnjem
besedilu: šola);«.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo iz prejšnjega člena izpolni in vlaga odgovorna
oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev. Vlogo
odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko
vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku iz prvega
odstavka 6. člena te uredbe. Za elektronsko izpolnjevanje in
elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno
mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev
prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh
podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski
vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži
vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni
oddaji vloge. Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko

Stran
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vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati
pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu
vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega
sistema agencije skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S
podpisom na vlogi odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec
potrdi pravilnost vnosa podatkov.
(2) Podrobnejša navodila o prijavi v informacijski sistem
in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na
spletni strani agencije.«.
3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Podatke o številu učencev, otrok in mladostnikov po
posameznih šolah, vpisanih v centralno evidenco udeležencev
vzgoje in izobraževanja na dan 30. septembra leta, v katerem
se šolsko leto začne, agencija pridobi do 5. oktobra istega leta
od ministrstva, pristojnega za izobraževanje.«.
4. člen
V 11. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti
odstavek, ki se glasi:
»(11) Upravičenost stroškov se presoja na podlagi razumne cene posameznega proizvoda iz 5. člena te uredbe.
Razumna cena je enaka referenčni ceni, ki predstavlja vsoto
povprečne cene posameznega proizvoda iz preteklega šolskega leta in vpliva faktorjev, navedenih v prilogi 5, ki je sestavni
del te uredbe. Če je cena posameznega proizvoda v zahtevku
višja od referenčne cene posameznega proizvoda, se zahtevek
šole iz 12. člena te uredbe v delu, ki predstavlja preseženo
vrednost, zavrne.«.
5. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek šole mora biti vložen v elektronski obliki,
podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom odgovorne
osebe šole ali njenega pooblaščenca ter vložen v roku iz prejšnjega odstavka na način, kot je določeno v prvem odstavku
7. člena te uredbe.«.
6. člen
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
(začetek uporabe)
Določba spremenjenega drugega odstavka 12. člena
uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2020.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2330-0071
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Priloga
»PRILOGA 5:
FAKTORJI ZA DOLOČITEV REFERENČNE CENE
Faktorji, ki vplivajo na presojo razumnosti cene posameznega proizvoda, so:
–
kakovost in sorta,
–
sezonskost,
–
ekološka pridelava,
–
bližina dobavitelja,
–
vrsta in velikost dobavitelja,
–
pakiranje (embalaža),
–
razpoložljivost proizvoda na trgu v odvisnosti od naravnih nesreč in izrednih razmer.
Vpliv posameznega faktorja na referenčno ceno lahko presega povprečno ceno proizvoda iz
preteklega šolskega leta za največ 100 %, vplivi več faktorjev pa se med seboj seštevajo.
Izjema je faktor pakiranje, ki lahko presega povprečno ceno proizvoda iz preteklega šolskega
leta za več kot 100 %.
V postopku administrativne kontrole oziroma obravnave zahtevka šole se preveri, ali cena v
predloženih dokazilih presega referenčno ceno. Če faktorji za določitev referenčne cene iz
predloženih dokazil niso razvidni oziroma ko cena v predloženih dokazilih presega referenčno
ceno posameznega proizvoda, je upravičenec pozvan k razjasnitvi razumnosti cene
proizvoda.«.

5879

Stran
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Uredba o spremembah Uredbe o podatkih
registra nepremičnin

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US,
79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o podatkih
registra nepremičnin
1. člen
V Uredbi o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS,
št. 37/18) se v 6. členu v prvem odstavku datum »31. julija
2019« nadomesti z datumom »31. marca 2020«.
2. člen
V prilogi 2 se v naslovu datum »31. JULIJA 2019« nadomesti z datumom »31. MARCA 2020«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-23/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2550-0033
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

2279.

Uredba o spremembah Uredbe o podatkih
v evidenci vrednotenja

Na podlagi osmega odstavka 40. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in
33/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
– stroški materiala, storitev in dela, povezani s proizvodnjo električne energije,
– stroški dajatev in drugi stroški, povezani s proizvodnjo
električne energije,
– podatki o življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah elektrarne,
– podatki o električni in toplotni moči, življenjski dobi,
obnovah in nadgradnjah za vsak blok, če ima elektrarna več
kot en blok;
2. za opravljanje pristaniške dejavnosti:
– tip pristanišča,
– število privezov v vodi,
– število namestitev plovil v hangarju,
– število namestitev plovil na suhem,
– prihodki pristaniške dejavnosti,
– stroški pristaniške dejavnosti;
3. za opravljanje dejavnosti bencinskih servisov:
– tip bencinskega servisa,
– letna količina prodanih motornih goriv na bencinskem
servisu,
– letni prihodki na bencinskem servisu,
– letni neposredni stroški prodaje motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na bencinskem servisu,
– določeni letni posredni stroški prodaje, ki se nanašajo
na prodajo motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na
bencinskem servisu,
– letni stroški nadomestil za uporabo površin ob avtocestah in hitrih cestah,
– za bencinske servise ob avtocestah in hitrih cestah letni
stroški obratovanja, rednega in investicijskega vzdrževanja,
varovanja in upravljanja površin počivališča.«.
2. člen
V 13. členu se datum »1. avgusta 2019« nadomesti z
datumom »1. aprila 2020«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2550-0052
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

UREDBO
o spremembah Uredbe o podatkih
v evidenci vrednotenja
1. člen
V Uredbi o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list
RS, št. 43/18) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(4) Podatki o dejavnosti posebne enote vrednotenja so
naslednji:
1. za proizvodnjo električne energije:
– oznaka merilnega mesta,
– vrsta vira energije,
– električna moč na pragu elektrarne,
– toplotna moč na pragu elektrarne, če elektrarna soproizvaja ogrevno toploto ali tehnološko paro,
– prihodki od prodaje električne energije in sistemskih
storitev,
– količina proizvedene električne energije na pragu,
– količina prodane rezerve delovne moči za terciarno
regulacijo frekvence,
– količina prodane električne energije,
– podatki o prejetih podporah,

2280.

Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97,
Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe
kopališča Terme Lendava

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49
in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča
Terme Lendava
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potre-
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Št.

be kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15 in
14/18) se v 1. členu v prvem odstavku v prvi alineji besedilo
»ID-znak 166-1034/2-0« nadomesti z besedilom »ID znak
166-1034/3-0«, v drugi alineji se besedilo »ID-znak« nadomesti z besedilom »ID znak«, v tretji alineji pa se besedilo
»ID-znak 166-1520-0« nadomesti z besedilom »ID znak 1661520/0-0«.

KONČNA DOLOČBA

5881

2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-379/2019
Ljubljana, dne 17. julija 2019
EVA 2019-2550-0034

KONČNA DOLOČBA
2. člen

Simon Zajc
minister
za okolje in prostor

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-24/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2550-0035

2282.

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

MINISTRSTVA
2281.

Stran

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah
dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov,
ki pripadajo delu stavbe

Na podlagi petega odstavka 79. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US,
79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) minister za okolje
in prostor izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vrstah dejanskih rab
dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo
delu stavbe
1. člen
V Pravilniku o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah
prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19)
se v 4. členu datum »31. julija 2019« nadomesti z datumom
»31. marca 2020«.

Sklep o usklajenih višinah transferjev,
ki so določeni v nominalnih zneskih
ter o odstotku uskladitve drugih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena
Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07
– ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 –
ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in
96/12 – ZPIZ-2) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti objavlja

SKLEP
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni
v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
od 1. julija 2019
I
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se na podlagi
3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06,
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10
– ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF
in 96/12 – ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) transferji,
ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od
1. julija 2019:

– otroški dodatek znaša:
Dohodkovni
razred

Povprečni mesečni
dohodek na osebo
(v eurih)

Znesek otroškega dodatka za otroka do
konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih)

Znesek otroškega dodatka za otroka
v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta
(v eurih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji
otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji
otrok

1

do 188,02

117,05

128,75

140,47

117,05

128,75

140,47

2

nad 188,03 do 313,37

100,08

110,63

121,12

100,08

110,63

121,12

3

nad 313,38 do 376,05

76,27

85,25

94,19

76,27

85,25

94,19

4

od 376,06 do 438,72

60,16

68,64

77,28

60,16

68,64

77,28

5

od 438,73 do 553,63

49,19

57,41

65,57

49,19

57,41

65,57

6

od 553,64 do 668,53

31,17

39,01

46,81

31,17

39,01

46,81

7

od 668,54 do 856,56

23,38

31,17

39,01

29,52

37,31

50,84

8

od 856,57 do 1.034,14

20,36

28,16

35,95

23,43

31,23

40,85
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– dodatek za nego otroka znaša 102,40 eura, za otroka s
težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka
pa 204,80 eura,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša
404,48 eura, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki
pa 491,52 eura,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 286,72 eura,
– starševski dodatek znaša 258,09 eura,
– materialni stroški za otroka v rejništvu znašajo 298,26
eura,
– plačilo dela rejniku znaša 135,68 eura.

Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5

Povprečni mesečni dohodek
na osebo (v eurih)
do 313,37
od 313,38 do 376,05
od 376,06 do 438,72
od 438,73 do 553,63
od 553,64 do 668,53

Višina dodatka
za uspeh
(v eurih)
1
od vključno 4,0 do vključno 4,25
17,41
2
nad 4,25 do vključno 4,50
22,53
3
nad 4,50 do vključno 4,75
30,72
4
nad 4,75
40,96
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen študent, ki
je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno
Povprečna ocena dijaka

Višina dodatka
za uspeh
(v eurih)
1
od vključno 8,00 do vključno 8,25
17,41
2
nad 8,25 do vključno 8,50
22,53
3
nad 8,50 do vključno 9,00
30,72
4
nad 9,00
40,96
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami:
51,20 eura.
2. Zoisova štipendija
Zoisova štipendija mesečno znaša 122,88 eura za dijaka
in 143,36 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 245,76 eura za dijaka in 286,72 eura za študenta.
Dodatki k Zoisovi štipendiji:
– dodatek za bivanje: 81,92 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami:
51,20 eura.
3. Štipendije za deficitarne poklice
Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša
102,40 eura.
4. Štipendije za slovence v zamejstvu in po svetu
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša
204,80 eura mesečno.
Razred

III
V skladu z 91. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)
se vse štipendije, razen štipendije Ad futura, z mesecem julijem
2019 uskladijo na naslednji način:
1. Državna štipendija
Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v
dohodkovni razred znaša:

Osnovna višina za upravičenca
do 18 let starosti (v eurih)
97,28
81,92
66,56
51,20
35,84

Dodatki k državni štipendiji znašajo:
– dodatek za bivanje: 81,92 eura za dijaka in študenta;
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen dijak, ki je
v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred

II
Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako,
da od 1. julija 2019 znaša 402,18 eura.

Povprečna ocena študenta

IV
V skladu s 46. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1) v povezavi s

Osnovna višina za upravičenca
nad 18 let starosti (v eurih)
194,56
163,84
133,12
102,40
71,68

118. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13,
99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) se Zoisova
štipendija ter dodatki k Zoisovi in državni štipendiji z mesecem
julijem 2019 uskladijo na naslednji način:
Zoisova štipendija mesečno znaša 67,64 eura za dijaka
in 104,22 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 135,27 eura za dijaka in 208,45 eura za študenta.
Dodatki k Zoisovi in državni štipendiji:
– dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša
31,04 eura;
– dodatek za učni ali študijski uspeh za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter za študente s povprečno oceno
najmanj 8,50 ali več znaša 21,05 eura, za dijake s povprečno
oceno najmanj 4,5 ali več ter za študente s povprečno oceno
najmanj 9,0 ali več pa znaša 38,81 eura;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča
za bivanje znaša 87,58 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša
52,11 eura.
V
V skladu s 4. členom Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno
besedilo in 61/17 – ZUPŠ) subvencija za obrok študentske
prehrane znaša 2,69 eura.
VI
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz
5. člena ZUTPG, ki niso našteti v točki I tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG od 1. julija 2019 opravi
uskladitev v višini 2,4%.
VII
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2019.
Št. 007-41/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2611-0048
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Uradni list Republike Slovenije

Št.

46 / 19. 7. 2019 /

POPRAVKI
2283.

Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije št. 094-01-14/2017-2
z dne 12. 7. 2019

V Ukazu o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
št. 094-01-14/2017-2 z dne 12. 7. 2019, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45/19 z dne 12. 7. 2019, je bila ugotovljena
napaka, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije št. 094-01-14/2017-2 z dne 12. 7. 2019,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45/19,
z dne 12. 7. 2019
V besedilu ukaza se besedna zveza »SKUPINA ZA RAZMINIRANJE TERITORIALNE OBRAMBE IN CIVILNE ZAŠČITE« nadomesti z besedno zvezo, ki se pravilno glasi »SKUPINA ZA RAZMINIRANJE IZ TERITORIALNE OBRAMBE IN
CIVILNE ZAŠČITE 1991–1994«.
Št. 094-01-14/2017-4
Ljubljana, dne 19. julija 2019
Nataša Kovač
generalna sekretarka

2284.

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke
Toplice

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) župan Občine Šmarješke Toplice objavlja

POPRAVEK
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
Besedilo prvega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 40/19) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki izvaja tudi naloge strokovnega sveta. Sestavlja ga 6 članov:
– trije predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Občinski
svet Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju občinski svet),
– dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje župan Občine Šmarješke Toplice
(v nadaljevanju župan),
– en član zaposlenih, predstavnik delavcev zavoda, ki ga
zaposleni v zavodu izvolijo na neposrednih in tajnih volitvah
izmed sebe.«
Št. 007-0003/2019-5
Šmarjeta, dne 15. julija 2019
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

Stran

5883

Stran

5884 /
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VSEBINA
2179.
2180.
2181.

2182.
2183.
2184.
2185.
2186.

2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(ZPSI-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gimnazijah (ZGim-D)
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij,
ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega
in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana
Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih,
zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca
Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno
zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave
Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem
svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega
upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije

2199.
5683

2200.

5685

2201.
2202.
2203.

2271.
2272.
5687

2273.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih
organizacijah na Dunaju
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski
republiki
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki
Kitajski
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
republiki Braziliji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem
malteškem viteškem redu
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji
združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)

5690
5690

2274.
2275.
2276.

5691
5691

2277.
2278.

5691
5691

2279.
2280.

5692
5692
5692
5692
5693

2204.
2205.

2206.
2207.

5693
5693
5693
5694
5694
5694

2208.
2209.
2281.
2282.

2210.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem
programu za hrano (WFP)
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji

5694
5695
5695
5695
5695

VLADA

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se
objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali
njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav
Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja
proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in
s soproizvodnjo toplote in električne energije z
visokim izkoristkom na trgu z električno energijo
Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest
Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem
sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju šolske sheme
Uredba o spremembah Uredbe o podatkih registra
nepremičnin
Uredba o spremembah Uredbe o podatkih
v evidenci vrednotenja
Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in
Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme
Lendava

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu na področju ohranjanja narave
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor
in preizkušeni državni notranji revizor
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in
športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

5851
5851

5863
5866
5874

5875
5877
5880
5880

5880

5696

5706
5706

5707
5707
5707
5881

5881
5708

Stran

5885

2235.
2236.

Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

5795

2237.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava

2238.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Jesenice – UPB1
Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev
za izobraževanje v Občini Jesenice
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2211.
2212.
2213.

2214.

2215.
2216.
2217.
2218.

2219.
2220.
2221.
2222.
2223.

2224.

Št.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 44. člena in
45. člen Zakona o sodniški službi nista v neskladju
z Ustavo in zavrnitvi ustavne pritožbe
Odločba o ugotovitvi, da Zakon o prostorskem
načrtovanju ni bil v neskladju z Ustavo
Delna odločba o razveljavitvi četrtega odstavka
113. člena, 32. točke drugega odstavka 123. člena, 32. točke 125. člena in dvaindvajsete alineje
prvega odstavka 128. člena Zakona o nalogah in
pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15
– popr. in 10/17)

5708
5712

5717

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube ob
neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo)

2240.
5721

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
Odločba o imenovanju na sodniško mesto
Odločba o prenehanju sodniške službe
Odločba o prenehanju sodniške službe

5722
5722
5722
5722

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in
priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih
Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
(NURF-4a)
Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

5722
2246.

5728
5734
5774

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poslovanja z nepremičninami

2226.
2227.

2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.

2247.

5774

2248.
2249.

2250.
2251.

BOVEC

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto
2019
Odlok o parkiranju v Občini Bovec

5776
5777

BREŽICE

Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri
izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice

5778

CELJE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Začret – območje ZA-6-1
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park
Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih
pobud prostorskega razvoja
Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2020
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
Sklep o ukinitvi javnega dobra

5794
5794

METLIKA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine
Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota
Sklep o Lokacijski preveritvi na Kocljevi ulici v Murski Soboti

5793
2269.
2270.

5801

5802
5802

5803
5803
5804
5806

5806
5806

MEDVODE

Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za
območje urejanja SE 12/1-3 del Na Klancu
Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe

2254.

2257.

5800

LOG - DRAGOMER

Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Log - Dragomer
Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na Poti na Plešivico v Občini Log - Dragomer

Statutarni sklep

5792
5793

Avtentična razlaga tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ljubljana
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora ŠI-390

2253.

2256.

IDRIJA

5800

LJUBLJANA

Odlok o podeljevanju štipendij Občine Metlika

5783
5787

5799

KRŠKO

2252.

2255.

5799

KOPER

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine
Krško

2243.

5799

JESENICE

2242.

2245.

5728

IVANČNA GORICA

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper

2244.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

IG

2241.

SODNI SVET

OBČINE
2225.

2239.
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MORAVSKE TOPLICE

5807
5808
5809
5811

MURSKA SOBOTA

ODRANCI

Sprememba Statuta Občine Odranci
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Odranci

5811

5816

5816
5818
5846
5846

Stran

2258.
2259.

5886 /
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PIRAN

Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v Občini Piran
Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Piran
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu od 1. 7. 2019

2261.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Strojna

2262.
2263.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Straža
Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v
javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta
vas

RAVNE NA KOROŠKEM

5820

2284.

5821

POPRAVKI

Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije št. 094-01-14/2017-2 z dne 12. 7. 2019
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

5883
5883

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/19
VSEBINA

5822
39.

STRAŽA

5822

Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske
meje

2265.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2019

2266.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Trebnje
– DNV-005 IG
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Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 46/19
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

5844

TREBNJE
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ŽUŽEMBERK

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v
Občini Žužemberk
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem part
nerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani
(MSPEUJP)
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RADEČE

2260.

2267.

Uradni list Republike Slovenije
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Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Kolektivni delovni spori
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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